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Knorr Wereldgerechten
Kip Siam, Bobotie,
Surinaamse Roti, Taco’s,
Burritos of Kip Madras

0t

Service

Max. 6 stuks per klant

50% KORTING

op de montage van onderdelen
in combinatie met een
onderhoudsbeurt A €42.50

GOUD, ZILVER
EN MUNTEN
Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)
Bekijk advertentie
verderop in deze krant

De twee gemeenten hebben na
een aanbesteding wederom gekozen voor deze partij met wie
zij al jaren samenwerken. Zuidweg & Partners heeft sinds de
oprichting in 1994 ruim 40 duizend ondernemers bijgestaan in
Nederland. Wethouder Ria Zijlstra: ,,Om allerlei redenen kan
een succesvolle ondernemer in
de financiële problemen komen.
Denk aan een scheiding of iemand wordt onverhoopt ziek.
Het kan ook ineens slecht gaan

nemers komen gemiddeld pas bij
ons aankloppen als de schuld is
opgelopen tot 140 duizend euro.
Vaak is er een gevoel van schaamte. Jammer en ook niet nodig.
Want het kan iedereen overkomen. Ondernemers die achtermet de branche waarin je werk- standen dreigen te krijgen of
zaam bent. Daarom vinden wij schulden hebben waar ze niet
het belangrijk dat niet alleen in- meer uitkomen, kunnen bij ons
woners, maar óók onze onder- terecht. We gaan vervolgens ons
nemers geholpen kunnen wor- uiterste best doen om samen met
den. Hoe vroeger je hulp vraagt, de ondernemer en de schuldeihoe groter de kans dat je met sers naar een oplossing te zoehet bedrijf nog verder kan. En ken. Doordat we een contract
dat wensen wij natuurlijk ieder- hebben met de gemeente, woreen toe.”
den de kosten voor onze begeleiding geheel vergoed.” OnderneSamen een oplossing zoeken
mers kunnen zich aanmelden via
Jacqueline Zuidweg, eigenaar de website van Zuidweg & Partvan Zuidweg & Partners: ,,Onder- ners: www.zuidweg-partners.nl.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

KIJK OP WERKENBIJLEVARHT.NL
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Uithoorn – Ondernemers in de gemeenten Uithoorn en OuderAmstel die financiële problemen hebben kunnen ook de komende jaren gratis hulp en begeleiding krijgen. Wethouders Ria Zijlstra, Axel Boomgaars en Zuidweg & Partners -gespecialiseerd in
schuldhulpverlening bij zelfstandigen- ondertekenden op 16 januari een contract.
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ZOEK JE EEN GAVE
Gemeente biedt hulp aan
LOGISTIEKE (BIJ)BAAN
ondernemers in zwaar weer
IN DE BUURT?

DE

Zwarteweg 21 Aalsmeer

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Uithoorn:

Omg. Emmalaan, Thamerlaan (150 kranten)

Uithoorn:

Omg. Bergeend, Rietgans (250 kranten)

De Kwakel: Omg. Boterdijk, Hooilaan (190 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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Afscheidsreceptie Cor Floor

VOOR HET
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Gemeentebelangen trots op
succesvol participatietraject
Uithoorn - Tijdens de commissie organiseren op 14 januari
jl. stond het raadsvoorstel; ‘krediet nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar’ op de agenda.
Dit raadsvoorstel is een mooie
uitkomst van een burgerinitiatief van Stichting Kinderboerderij De Olievaar. Hierbij is er een
subsidie aanvraag gedaan voor
nieuwbouw van het hoofdgebouw bij het SLS fonds. Door dit
fonds wordt nu het mooie bedrag van €260.000 beschikbaar
gesteld om de nieuwbouw te realiseren. Het nieuw te realiseren

hoofdgebouw zal gebruikt gaan
worden voor de kinderboerderij,
maar ook zal Ons Tweede Thuis
gebruik gaan maken van dit gebouw. Cliënten hebben straks de
mogelijkheid om dagbesteding
of vrijwilligerswerk op de kinderboerderij te doen. In samenspraak met Stichting kinderboerderij De Olievaar wordt het nieuwe gebouw eigendom van de
gemeente. Wethouder Bouma
vertelde dat een kinderboerderij
geen kerntaak van de gemeente is, maar dat de grond en andere opstallen van het terrein dat

de kinderboerderij huurt, eigendom zijn van de gemeente. Het
geld dat beschikbaar wordt gesteld is de subsidie die vanuit SLS
ontvangen wordt; het kost de
gemeente dus geen geld. Daarnaast zal het onderhoud aan het
nieuwe gebouw door de kinderboerderij zelf verzorgd worden.
Gemeentebelangen is blij dat er
constructief is meegedacht door
de wethouder en vindt het fantastisch dat er vanuit dit burgerinitiatief in de toekomst nieuwe maatschappelijke activiteiten
ontwikkeld kunnen worden.

Uithoorn - Buurthuis Ponderosa organiseert in verband met
het vertrek Cor Floor een grote receptie. Zij heeft per 1 januari haar functie als voorzitter
bij het buurthuis neergelegd.
Tijdens deze receptie kunnen
(oud) vrijwilligers, genodigden,
kennissen en andere belangstellenden haar de hand schudden
en oude verhalen ophalen. Cor
Floor heeft buurthuis Ponderosa tot een begrip gemaakt in Uithoorn. Onder haar bezielende
leiding heeft zij o.a. de Polenacties opgezet en organiseerde zij

de opzet voor de deelname aan
het NCRV programma Zeskamp.
Ook nu staat Ponderosa er voor
de buurt en Uithoorn met activiteiten, zoals Weight Watchers, biljarten, kaarten, surprisekienen, Yoga en vergaderingen. De receptie voor Cor Floor
is op 8 februari a.s. tussen half 3
en 5 uur in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27 in Uithoorn.
Tijdens de receptie is het voltallige bestuur aanwezig om kennis te maken. Belangstellenden
en kennissen zijn van harte welkom.
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

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

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

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

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Uniek Korenfestival
Voor het feestjaar ‘Gemeente
Uithoorn 200 jaar’ organiseert
de Vocal Company op zaterdagmiddag 8 februari in De
Schutse, de Merodelaan 1 in
Uithoorn het eerste Uithoornse Korenfestival.
12 Deelnemende koren:
COV Amacitia, Da Capo’s
Popkoor, Koor United, Het
Alkwin koor The Bridges, Fer’s
Vriendenkoor, Passion, D-Fine, Huisvrouwenkoor Dekselse meiden, Voices & Friends,
Amstel Gospel Choir en Meezingkoor Uithoorn.
Vanaf 13.00 uur laten verschillende koren uit Uithoorn en de

Kwakel van zich horen. Het
publiek wordt getrakteerd op
een gezellige middag met een
grote variëteit aan muziek.
Voor ieder wat wils. Van klassiek tot popmuziek en van levenslied tot gospel, alles komt
aan bod! Presentatie van de
middag is in handen van Jan
Willem Dienske.
Alle koren treden steeds 15
minuten op en de Entree is
gratis. Wanneer de kerkzaal
vol is, zal men even geduld
moeten hebben totdat er weer
mensen plaats maken. Ondertussen is de bar open kan men
daar een drankje nuttigen.

In Nederland wordt de benodigde energie in de toekomst vooral duurzaam opgewekt. Dat is
één van de uitkomsten van het
Klimaatakkoord. Om te bepalen
hoe en waar dat kan, stellen regio’s een Regionale Energie Strategie (RES) op. De gemeente Uithoorn maakt deel uit van de regio Noord-Holland Zuid, deelregio Amstelland. Samen met de
Amstelland gemeenten denken
we na over mogelijkheden voor
grootschalige opwek van elektriciteit met wind en zon in onze regio.
Graag betrekken we daar bewoners en organisaties bij. Daarom
organiseren we een bijeenkomst
om hierover in gesprek te gaan.
De opbrengst van de avond wordt
gebruikt als input voor het opstellen van de concept-RES voor onze regio. Die moet via een uitgebreid proces leiden tot een eer-

ste Regionale Energie Strategie,
de RES1.0, in het voorjaar van
2021. Ook u kunt uw input geven.
Dat kan op 6 februari van 19.3022.00 uur in het gemeentehuis
van Uithoorn.
Meer informatie vindt u op www.
uithoorn.nl/uithoorndoetduurzaam
en op www.energieregionhz.nl
Aanmelden voor de bijeenkomst
kan met een mail naar duurzaamheid@uithoorn.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding RES Uithoorn’. Ook voor vragen kunt u dit
mailadres gebruiken.

FEESTJAAR
EVENEMENTEN
MUZIEK & ZANG

Denk mee over duurzame
energie in Uithoorn

Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feestjaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd teruglezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar
Januari
Kunstestafette Beeldhouwen
26 januari Uithoorns Mooiste-de Loop
Februari
8 februari
10 februari
14 februari

Kunstestafette Schilderen
Uithoorns Korenfestival
Openbare receptie Uithoorn 200 jaar
Uithoorn Lichtjesloop & Videomapping
gemeentehuis

Maart
28 maart
4 april

Kunstestafette pottenbakken en portret tekenen
Sprookjestocht
1e horecabridgedrive Uithoorn (zie poster)

Wegafsluitingen 26 januari
2020 - Uithoorns Mooiste

Op zondag 26 januari vindt het
jaarlijkse hardloopevent ‘Uithoorns Mooiste’ weer plaats. De
1e horecabridgedrive Uithoorn
loop kan niet mogelijk zijn zonder
op zaterdag 4 april 2020
hiervoor op sommige momenten
die in het kader van het feestjaar Uithoorn 200
de weg tijdelijk af te sluiten. Hiergeorganiseerd wordt door bridgeclub De Legmeer.
onder leest u welke delen worden
afgesloten en op ongeveer welk
• Inschrijven per paar op onze website bridgeclub De Legmeer
Wij nodigen u van harte uit voor de tijdstip. Houdt rekening met enige
www.nbbclubsites.nl/club/1007
vertraging als u toch de weg op
• Na inschrijving
moet. Wij wensen alle lopers en
e ontvangt u een bevestigingscode.
• Kosten 45,- per paar, over te maken op rekeningnummer
vrijwilligers veel plezier en succes
NL52RABO 1268 4401 83 t.n.v. J.B. Udema e/o onder vermeltoe deze dag.
ding van beider naam, emailadres en de bevestigingscode.
• De inschrijving is pas deﬁnitief nadat het inschrijfgeld is ontLEGMEERWEST
vangen.
• Randhoornweg tussen Rand• Inclusief de 1e ronde kofﬁe/thee met iets lekkers, na de
weg en sportpark 10.003e ronde een lunch en een drankje bij de prijsuitreiking.
13.00u.
vanaf
heden geopend
tot het
dat
•wordt
Randweg
tussen Langs de
die •in De
hetinschrijving
kader vanis het
feestjaar
Uithoorn
200moment
georganiseerd
door bridgeclub
het maximum aantal paren van 84 bereikt is.
Baan en Noorddammerweg
De Legmeer.
• We spelen 7 ronden van 4 spellen, in verschillende locaties.
10.00-13.00u.
• Prijzen in natura.
• Randweg tussen Noorddam• Meesterpunten volgens NBB - schaal.
merweg en Langs de Baan
• Inschrijven per paar op onze website bridgeclub De Legmeer
• De locaties liggen maximaal 10 minuten lopen van elkaar.
10.00-13.00u.
https://www.nbbclubsites.nl/club/1007/.
• Vrij parkeren in de nabijheid van Het Rechthuis, waar u
• Noorddammerweg tussen
• Na inschrijving ontvangt u een bevestigingscode.
uw loopbriefje op kunt halen van 09.30 tot 10.00 uur.
Randweg en Randhoornweg
• Kosten € 45,-- per paar, over te maken op rekeningnummer
• Inlichtingen: email:
bridgeclubdelegmeer
gmail.com
NL52RABO
1268 4401 83 t.n.v.
J.B. Udema e/o onder 10.00-14.00u.
• Noorddammerweg tussen
vermelding van beider naam, emailadres en de bevestigingscode.
• De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is Randhoornweg en Randweg
11.00-11.30
ontvangen.
Kunstestafette
februari:
Neoronde
orddammerweg/Maxi• Inclusief
de 1e ronde koffie/thee met iets lekkers, na •de 3
malaan wachttijden 11.15een lunch en een drankje bij de prijsuitreiking.
• De inschrijving is vanaf heden geopend tot het moment11.35u.
dat het
maximum aantal paren van 84 bereikt is.
• Vogellaan 10.15-11.35u. Na
• de
Wedonderdagspelen 7 ronden
4 spellen,
in verschillende
Dit keer exposeert
densvan
de pauze
bespreken
we ook locaties.
11.35u. alleen afgesloten rich• Crea,
Prijzeneen
in natura.
middaggroep van
en- exposities in musea die door de
ting Randweg tot 13.00u. Wijk
• Meesterpunten
NBB
- schaal.
thousiaste en trouwe
groep van volgens
cursisten
bezocht
zijn. Het daar
verlaten via Haas en parkeer• Deze
De locaties
liggen
maximaal
10 minuten
van elkaar.
zo’n 12 mensen.
amateurgetoonde
werk
dient danlopen
ook wel
plaats richting Koningin Máxiparkeren
vanvoor
Het Rechthuis,
waar u malaan
uw
schilders volgen• alVrij
jaren
de cur-in de
alsnabijheid
inspiratie
de oefeninop kunt
halen
van 09.30 tot 10.00Als
uur.in • Hermelijnpad 11.00-11.35u.
sus en de gemaakteloopbriefje
werken worgen
op donderdagmiddag.
• Inlichtingen:
email:
bridgeclubdelegmeer@gmail.com
den door de bredere
ervaring
april
het seizoen voorbij is wordt, • Faunalaan 11.00-13.00u.
steeds beter. Er wordt geschil- bij voldoende deelname, de curderd en getekend, soms naar een sus verlengd met een Lentecur- LEGMEER
afbeelding, maar ook naar eigen sus van vier middagen. Zij die • Aan de zoom vanaf Wikke/
idee. Niet alleen de technieken nog niet deelnemen, maar zich
Legmeerplein tot en met Buizijn verschillend, ook de materia- wel aangetrokken voelen tot deze
tendijks van 11.00-13.00u.
len waarmee gewerkt wordt. Acryl hobby, kunnen een aantal proef- • Aan het Spoor richting aan de
en olieverf zijn de meest gebruik- lessen bijwonen om dan in sepZoom 11.00-13.00u.
te materialen.
tember als cursist mee te doen.
De docent, Jan Nijland, met ruim Als tijdens het bezichtigen van
veertig jaar ervaring als docent, deze tentoonstelling iets van het
begeleidt met enthousiasme en enthousiasme van de docent en
bezieling iedereen individueel, de gedrevenheid van de cursisten
met advies over compositie, kleur, gevoeld wordt is de expositie van
vorm, perspectief en materialen. de gemaakte werken niet teverZijn grote doel daarbij is om de geefs. De expositie is vanaf februcursisten over hun eigen drem- ari te bewonderen in de hal van
pels te helpen zodat ze het ex- het gemeentehuis tijdens de reperiment durven aan te gaan. Tij- guliere openingstijden.
De gemeente Uithoorn een
Ronny Hedges
computerregeling heeft voor
schoolgaande kinderen wiens
ouders het financieel niet
breed hebben? De regeling
houdt in dat de gemeente een
financiële bijdrage kan geven voor de aanschaf van een
computer. Wie komt er in aanmerking? Kinderen die in Uithoorn wonen en naar het voortgezet onderwijs gaan. De regeling is bedoeld voor de inkomensnorm tot 125 procent
van de bijstandsnorm. Eens
in de vier jaar kan een beroep
Wij nodigen u van harte uit voor de

1 horecabridgedrive Uithoorn
op
Zaterdag 4 April 2020

Expositie schilderen

•

•

Wederik, aan het Spoor,
Weegbree en Wikke de wijk
verlaten via Wederik, Zonnedauw en Zegge maar wel met
veel hinder
Zonnedauw, In het midden en
Bieslook 11.00-11.15u.

KONINGIN MÁXIMALAAN
• Oversteek bij Poelweg, geen
afsluiting wel wachttijden
11.20-11.40u.
• Oversteek Waterlinie geen
afsluiting, wel wachttijden
11.15-13.00u.
• Fietspad tussen Waterlinie en
Poelweg 11.00-12.00u.
DE KWAKEL
• Poelweg tussen Koningin
Máximalaan en Vuurlijn 11.2011.45u.
• Iepenlaan 11.15-11.45u.
• Noorddammerweg bij Iepenlaan geen afsluiting, wel
wachttijden 11.20-11.45u.
• Vuurlijn tussen Noorddammerweg en Watsonweg 11.1513.00u.
• Vuurlijn tussen Poelweg en
Hoofdweg 11.20-11.50u.
• Hoofdweg 11.15-12.00u.
• Fietspad langs N-Z route
11.15-12.15u.
MEERWIJK
• Grevelingen, Gouwzee, Gooimeer 11.40-12.35u.
• Amsteldijk richting Vrouwenakker 11.40-12.35u.
• Laan van Meerwijk oversteek
Molenvliet geen afsluiting, wel
wachttijden
UITHOORN
• Boterdijk Molenvliet-Watsonweg 11.40-12.45u.
• Elzenlaan 11.45-12.45u.

Wist je
dat?

WWW.UITHOORN.NL

op de regeling worden gedaan.
De hoogte van de vergoeding is
maximaal 450 euro.
Wil je weten of je in aanmerking komt of wil je een
aanvraag doen? Neem gerust contact met het Sociaal Loket van de gemeente via 0297-513111. Te bereiken van maandag tot
en met vrijdag van 9.00
tot 10.30 uur. Of mail naar
sociaal.loket@uithoorn.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
•
•

TER INZAGE
Vastgesteld bestemmingsplan ’Vinckebuurt, eerste herziening”. Inzageperiode donderdag 12 december 2019 tot en met woensdag 22 januari
2020. Inlichtingen bij mevr. B. de Jonge bij de afdeling wonen en werken (0297) 513 111.
Ter inzage legging gecoördineerd vastgesteld bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1’ en verleende omgevings-

vergunning t.b.v. de bouw van 18 woningen aan de Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan te Uithoorn. Inzageperiode vanaf 23 januari 2020, tot en met 4 maart 2020. Inlichtingen bij L. Schuijt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

•

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

•

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2020-005808, Bisschopshof 2, 4 en 7, Gravenhof 2 en 4, het plaatsen
van een dakkapel (ontvangen 03-01-2020);
• 2020-006393, Boterweg 180 het plaatsen van een dakkapel (ontvangen
06-01-2020).

Uithoorn
• 2019-099944, Johan de Wittlaan 81, het realiseren van een uitbouw en
het maken van een constructieve doorbraak (ontvangen 24-12-2019);
• 2020-010467, Prinses Irenelaan 1, het plaatsen van gevelreclame (ontvangen 09-01-2020);
• 2020-010469, Joh. Enschedeweg 600, de nieuwbouw van kinderboerderij De Olievaar (ontvangen 10-01-2020);
• 2020-010470, Zijdelweg 23, het verwijderen van de draagmuur tussen
de keuken en woonkamer (ontvangen 12-01-2020);
• 2020-011906, Amsteldijk-Noord 31, het uitbreiden van de bedrijfsruimte (ontvangen 14-01-2019).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2019-086039, Hoofdweg 113, het uitbreiden van de spuitcabine (verzonden 06-01-2020);
• 2019-089953, Drechtdijk 25, het herbouwen van de woning (verzonden
16-01-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2019-052874, Drechtdijk 9, 9A, 9B, 9C, 9D,9E, 9F, 9G, 9H, 9J, 9K, 9L,
9M, 9N, 9P en 9R, het bouwen van 16 appartementen (verzonden 1001-2020);
• 2019-0784659, Dwarsweg 1, het wijzigen van een bedrijfswoning naar
een plattelandswoning (verzonden 13-01-2020);
• 2019-067376, Poelweg 44, het herbouwen van de woning (verzonden
16-01-2020).
Uithoorn
• 2019-090677, Thamerlaan 2, het tijdelijk plaatsen van een tent in de
voortuin (verzonden 06-01-2020);
• 2019-088536, Brunel 36, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 1301-2020);
• 2019-090491, Heijermanslaan 100 t/m 108, 200 t/m 208, 300 t/m 308,
het oprichten van 15 appartementen (verzonden 16-01-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
• 2019-082540, Alfons Ariënslaan 1, Exploitatievergunning horecabedrijf
(verzonden 10-01-2020);
• 2019-082538, Alfons Ariënslaan 1, Drank- en horecavergunning (verzonden 10-01-2020);
• 2019-094412, Constantijn Huygenslaan 35, vergunning ingebruikname
gemeentegrond van 3 februari t/m 23 maart 2020 (verzonden 10-012020);
• 2019-099985, Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning voor het
plaatsen van 2 kansspelautomaten (verzonden 6-01-2020);
• 2019-098460, Potgieterhof 29, plaatsen container van 18 januari t/m 18
februari 2020 (verzonden 13-01-2019);

•

2019-006277, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festiviteit op 25 januari 2020 van 21.00 tot 01.00 uur (verzonden 14-012020);
2020-010835, Brusselﬂat parkeerterrein, ingebruikname gemeentegrond van 7 januari t/m 31 december 2020 (verzonden 16-01-2020);
2019-067446, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning Foodtruckfestival van 21 t/m 23 augustus 2020 (verzonden 1601-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Ter inzage legging gecoördineerd vastgesteld bestemmingsplan
‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1’ en verleende omgevingsvergunning t.b.v. de bouw van 18 woningen aan de Prinses
Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan te Uithoorn.

Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten om
het bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1’
met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPPrinsesBeatrix1-VG01 ongewijzigd vast te stellen, en hierbij het coördinatiebesluit toe te passen. Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1’ en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 23 januari 2020 voor een periode van zes weken gezamenlijk ter inzage.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1’ en het verlenen van de omgevingsvergunning is de nieuwbouw van 18 woningen aan de Prinses Beatrixlaan en
de Prins Bernhardlaan.

Coördinatiebesluit
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn gecoördineerd
voorbereid zoals bedoeld in de het coördinatiebesluit van de gemeenteraad
d.d. 31 mei 2018. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij wil dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning samen ter inzage liggen. Beide onderdelen hebben gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht doorlopen. Het doorlopen
van deze procedure heeft tot gevolg dat de rechtsbescherming gebundeld
plaatsvindt. Zie het kopje beroep.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning
liggen vanaf donderdag 23 januari 2020 voor een periode van zes weken
gezamenlijk ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ met als kenmerk NL.IMRO.0451.BPPrinsesBeatrix1-VG01. Daarnaast ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter
inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De omgevingsvergunning is op afspraak in te zien op het gemeentehuis. Het adres van
het gemeentehuis is Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de
gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met
zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van
het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘sGravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Uithoorn, 22 januari 2020

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING UITHOORN 2020 (APV)
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 19 december 2019 de Apv vastgesteld. Op 3 januari 2020 is deze in werking getreden. In deze Apv zijn de indelingen van een aantal hoofdstukken en afdelingen gewijzigd en een aantal bepalingen zijn uitdrukkelijker omschreven. De meldingsplicht voor een
uitrit is veranderd in een omgevingsvergunningplicht. In artikel 4:3 (Kennisgeving incidentele festiviteiten) is bepaald dat het een inrichting toegestaan is maximaal 6 incidentele festiviteiten per jaar te houden. Voorheen
was dit 12 keer. De toegestane geluidsnorm is teruggebracht van 75 dB(A)
naar 50 d(B)A. Dat betekent feitelijk dat er buiten (op het terras) geen versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl.

WWW.UITHOORN.NL

Maatregelen bescherming
betaalbare woningvoorraad
Uithoorn - Doordat de woningmarkt onder druk staat, stijgen
de prijzen van de woningen.
Ook in Uithoorn en De Kwakel.
Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door vele factoren en
de gemeente is al jaren bezig
om hier beleid op te maken. De
gemeente heeft desondanks in
de afgelopen periode aanvullende acties ondernomen om onze
betaalbare koop- en huurwoningen te beschermen tegen verdergaande grote prijsstijgingen.

Betaalbaar houden
Een van de meeste recente acties is de vaststelling van een
doelgroepenverordening door
de gemeenteraad. Deze verordening zorgt er voor dat nieuw-

catie worden onder andere woningen gebouwd met een verkoopprijs onder de 200.000 euro. Tevens ondersteunt de gemeente starters op de koopwoningmarkt door de mogelijkheid
te bieden een starterslening af te
sluiten en in de huurmarkt door
meer sociale huurwoningen te
reserveren voor jongeren. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt
met Eigen Haard om voor jongeren een aantal midden-huurwoningen beschikbaar te stellen om
deze te verhuren met een zogenaamd Friendscontract, waarbij
drie vrienden een woning delen.

Voorrang nieuwbouw
Nieuwbouw huurwoningen van
de woningcorporatie worden
met voorrang aangeboden aan
inwoners van de gemeente. Voor
koopwoningen neemt de gemeente het initiatief om met ontwikkelende partijen afspraken te
maken over het lokaal adverteren van deze woningen. Door deZelfbewoningsplicht
ze afspraken worden de kansen Woondeal
Daarnaast heeft het college on- voor inwoners vergroot om een Niet alleen de gemeente Uitlangs een zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoning te kopen.
hoorn neemt maatregelen om
en een anti-speculatiebeding
te zorgen voor meer betaalbare
ingevoerd. Hiermee wordt het Starters
woningen, maar ook de regio. Zo
onmogelijk gemaakt om te spe- De gemeente stuurt bij nieuw- heeft de Metropoolregio Amsterculeren met nieuwbouw koop- bouw voor starters op de wo- dam (waar gemeente Uithoorn
woningen tot ongeveer 300.000 ningmarkt ook op de realisatie onderdeel vanuit maakt) afgeeuro (de NHG grens) of om de van goedkope koopwoningen. lopen zomer een woondeal met
woningen na aankoop te ver- Een voorbeeld hiervan is de Klei- het Rijk gesloten om het woninghuren.
ne Weelde (locatie C). Op deze lo- tekort terug te dringen.
bouwwoningen (zowel socialeals middenhuur woningen) voor
een betaalbare huurprijs (middenhuur maximaal € 900,-) worden aangeboden en ook voor
minstens 20 jaar betaalbaar blijven. Deze maatregel geldt zowel voor woningcorporaties als
commerciële partijen.

Sprookjesconcert met KNA
en jeugd theaterschool
Uithoorn - Op zondag 15 maart
zal er in Uithoorn weer een
sprookjesconcert voor kinderen
plaatsvinden. Dit concert, georganiseerd door KnA in samenwerking met de Jeugd TheaterSchool Uithoorn, zal plaatsvinden in het sfeervolle partycentrum Colijn. Vorig jaar was de
eerst editie van het sprookjesconcert voor kinderen, toen met Pe-

ter en de Wolf. Twee uitverkochte concerten. Het is een concert
met muziek uit bekende of minder bekende sprookjes met een
verteller. Dit jaar ‘Assepoester in
Wonderland’. Het verhaal zal worden verteld door Sabrine Hallewas van de Jeugd TheaterSchool
Uithoorn. Zij heeft ook het script
geschreven. Daarnaast, en dat is
nieuw, uitbeelding door enke-

le leerlingen (de teens) van de
TheaterSchool. Het orkest staat
wederom onder leiding van dirigent Gerhart Drijvers. Hij heeft
samen met de muziekcommissie van KnA de muziek samengesteld en arrangementen geschreven. Het wordt een fijne middag
met twee voorstellingen van 1
uur, inclusief de pauze, om 13.00
en 15.00 uur. Een prachtige ge-

Altijd verlichte vlaggen
bij gemeentehuis
Uithoorn - Bij het gemeentehuis
wordt sinds kort 24 uur per dag
gevlagd. Dit is mogelijk dankzij speciale vlaggenmasten met
verlichting. Zonder verlichting
mag er tussen zonsondergang en
zonsopgang niet gevlagd worden
volgens de landelijke en gemeentelijke vlaginstructie. Wethouders
Jan Hazen, Hans Bouma, Ria Zijlstra en burgemeester Pieter Heiliegers zijn er erg blij mee. ,,Het
geeft een mooie uitstraling. Bovendien zijn we trots op ons land,
onze gemeente en het feit dat zij
jarig is. Dat mogen we dan ook laten blijken,” aldus Heiliegers. Hij
vervolgt: ,,Op coming-out dag,
dit jaar op 11 oktober, hijsen we
uiteraard weer de regenboogvlag
waar we ook trots op zijn. Deze
vlag kan straks op 20 oktober ook
nog even blijven wapperen na
zonsondergang. Dus kunnen we
er langer van genieten.”
legenheid om uw kinderen of
kleinkinderen kennis te laten maken met klassieke muziek op een
manier die aansluit bij hun belevingswereld. Familytime dus! Dit
concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Uithoorn
aan de Amstel en het Initiatievenfonds. De kaarten kunnen inmiddels besteld worden via kna.publicrelations@gmail.com en kosten in de voorverkoop € 10,00
per persoon. Geeft u dan ook op
voor welke voorstelling u kaarten wenst. Dit kan tot vrijdag 13
maart. Er kunnen ook kaarten
aan de deur gekocht worden, de-

ze kosten € 12,50 en vol is vol.
Maximaal 3 kinderen per volwassen begeleider. Meer informatie:
www.kna-uithoorn.nl

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

Geslaagde cultuurdag Vakcollege Thamen
een broodplank van steigerhout.
Veel belangstelling was er ook
voor de workshop Escaperoom.
Daar werd de groep in tweeën
gesplitst en gingen de leerlingen
onder begeleiding van twee professionals aan de slag met allerlei
materialen om een escaperoom
te bouwen, waarna de ene groep
uit de escaperoom van de ander

ontdekken. De Cultuurdag was
wederom een groot succes, dankzij de inzet van iedereen die er
aan meegeholpen heeft: leerlingen, workshopleiders/leidsters,
docenten, ondersteunend personeel en managementteam. Op
Thamen werd het met de cultuurdag weer duidelijk: je leert zeker
door doen !

mocht proberen te ontsnappen.
Van handletteren tot American
bbq, van grime tot dance, er waren talloze mogelijkheden voor
de leerlingen om hun talenten te

COLOFON

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Regio - Vrijdag 17 januari was er
weer de jaarlijkse Cultuurdag op
Thamen in het kader van het vak
CKV, Culturele Kunstzinnige Vorming. Alle leerlingen van klas 3
konden kiezen uit wel vijftien verschillende workshops. Zo konden
ze in de grote keuken bij Multicultureel koken leren. In het rui-

me Skills Lab was er gelegenheid
om Popart te maken, of een auto te verfraaien met Car Graffiti;
ook kon je Model tekenen of een
workshop Braziliaans drummen
volgen.
In andere lokalen was er onder
andere yoga, Scrapheap challenge, Archery Tag, of het maken van

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

Korenfestival Uithoorn
Uithoorn - In verband met het
200-jarig bestaan van de Gemeente Uithoorn wordt op zaterdag 8 februari a.s. een korenfestival gehouden met alle Uithoornse- en Kwakelse koren. Het evenement zal plaatsvinden in De
Schutse, de Merodelaan 1 in Uithoorn.
Het publiek zal getrakteerd worden op een leuke middag met
een grote variëteit aan muziek.
Alle genres, van klassiek, pop,
gospel en het Nederlandse lied,
komen aan bod. De volgende koren hebben hun medewerking
toegezegd; C.O.V. Amicitia, Da
Capo’s Popkoor Uithoorn, Inter-

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

kerkelijk Koor United, Het Alkwin
koor, Zangkoor The Bridges,
Fer’s Vriendenkoor, Passionkoor,
Soulkoor D-Fine, Huisvrouwenkoor Dekselse Meiden, Voices
& Friends, Amstel Gospel Choir,
Meezingkoor Uithoorn
Alle koren treden steeds 15 minuten op. Aan het einde van de
middag zal het festival gezamenlijk zingend afgesloten worden.
Voor meer informatie, zie Facebook “korenfestival Uithoorn”.
Presentatie van de middag is in
handen van Jan Willem Dienske,
bekend als presentator van het
jaarlijkse korenfestival in Paradiso
Regio - Sinds vorige week heeft
Amsterdam. Entree is gratis.
Vakcollege Thamen te Uithoorn
er een nieuwe aanwinst bij: een
complete motor van Yamaha.
Maar, hoe krijg je zo’n prachtig
apparaat in je bezit? Gevonden?
Bilderdijkhof 1
Gekocht?
Uithoorn
Wessel Catshoek, leerling in klas
4 Mobiliteit & Transport op ThaTel. 0297-567209
men, heeft stage gelopen bij de
werkplaats van Yamaha Nederland te Schiphol. Daar werken ze
met veel modellen die na verloop van tijd niet meer worden
verkocht en uiteindelijk worden
tend. De groep wordt ondervernietigd. De mentor van Wessteund door 3 enthousiaste
sel, Emile Albert de la Bruhèze,
vrijwilligers. Deze donderdagraakte tijdens het stagebezoek
ochtenden staan vooral in het
in gesprek met de stagebegeleiteken van gezelligheid met elder van Wessel. Of het niet een
kaar. Er worden verschillende
leuk idee zou zijn als de leerlinactiviteiten georganiseerd.
gen van Thamen aan zo’n motor
Denk hierbij aan spelletjes, uizouden kunnen sleutelen, aantjes en 1x per maand wordt
gezien de motoren toch vernieer met de hele groep gegetigd worden. Yamaha Nederland,
ten, bereid door de vrijwilliin de persoon van Jesse Knobgers. Uiteraard is de activiteit
bout, heeft zich toen bereid geniet compleet zonder een baktoond een motor te schenken,
je koffie of kopje thee en een
zodat leerlingen zich nog meer
praatje.
Heeft u interesse kom dan gerust een keer kijken.

“De motor loopt op
Vakcollege Thamen”
kunnen bekwamen op het gebied van gemotoriseerde tweewielers. “Een uitgelezen kans voor
onze school om onze leerlingen
nóg beter op te leiden binnen het
vakgebied van Mobiliteit & Transport”, aldus Albert de la Bruhèze
“Naast alle auto’s die we al hebben in onze werkplaats op school,
hebben wij nu dus ook een echte, grote, mooie motor. Een goed

voorbeeld van de leef- en werkwereld van de leerlingen binnen
de school halen en de samenwerking tussen Vakcollege Thamen
en het bedrijfsleven. En zeg nou
zelf: wie wil er nou niet sleutelen
aan een prachtige Yamaha motor?” De motor is, samen met heel
veel andere mooie dingen, te bewonderen op de Open Dag op
woensdag 29 januari a.s.

WEEKAGENDA PARTICIPE
GASTVROUW OF
-HEER GEZOCHT
Op maandagochtend wordt er
door een groep dames gebreid
voor het goede doel, er wordt
gegymd door 2 groepen en
er wordt gebiljart. Al deze bezoekers lusten graag een kopje koffie of thee. We zoeken
een gastvrouw of –heer die deze taak het komende half jaar 1
keer in de twee weken op zich
zou willen nemen.
Op dinsdag wordt er een warme maaltijd gekookt door 2
vrijwilligers voor een groep
van 10 tot 12 bezoekers. Deze
twee vrijwilligers kunnen vanaf 11:00 uur wel wat hulp gebruiken bij het dekken van de
tafel, het uitserveren van het
eten en met het afruimen. Een
paar keer per maand is er al
voldoende hulp, maar we kunnen nog iemand erbij gebruiken die eens in de 2 tot 3 weken inzetbaar is.
KOFFIE SPECIAAL
Heeft u zin in een gezellige
donderdagochtend (van 10:15
tot 12:00 uur) bij de Bilderdijkhof, dan is de koffie speciaal iets voor u. Dit is een laagdrempelige, kleine groepsactiviteit (maximaal 12 deelnemers) zodat er voor iedereen
aandacht is tijdens deze och-

KOFFIEOCHTENDEN
IN DE WIJK
Er komt tijdens de koffieochtend, in de buurtkamer Meerwijk, een notaris op bezoek. Er
zijn in de loop van de tijd nogal wat wijzigingen en vernieuwingen geweest met betrekking tot het maken van (levens)testamenten. Goed om
even stil bij te staan.
Donderdag 23 januari van
10.00-12.00 uur
Locatie: KDV Borus, Eendracht
17, Uithoorn (buurtkamermeerwijk@gmail.com).
Elke dinsdag (m.u.v. vakanties
en feestdagen) van 10.00 tot
12.00 uur een gezellige buurtkoffie bij de Bovenboog, Johan
de Wittlaan 83, Uithoorn.

Nieuwe Meerbode

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

Vierde editie Rick FM Quiz
Night weer groot succes
Regio - 32 teams speelden vrijdagavond 17 januari mee aan de
vierde editie van de ‘Rick FM Quiz
Night’. Het was weer druk en gezellig in het Dorpshuis de Quakel.
De teams waren weer zeer gevari-

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

eerd, familie- sportclub- en vriendenteams en ook de lokale politieke partij Gemeentebelangen
Uithoorn - De Kwakel deed mee.
Alle teams hadden weer zeer ludieke namen.

De Quiz bestond dit jaar weer uit
8 rondes met totaal 82 vragen.
Vragen over uiteenlopende thema’s, zoals; logo’s, sport, 200 jaar
Uithoorn & De Kwakel, muziek,
actualiteiten 2019, film & tv en videoclips, afkortingen en geschiedenis & aardrijkskunde. De teams
deden goed mee en in de zaal
was er regelmatig discussie en
twijfel, ook werd er veel gelachen
en meegezongen. De hele avond
was het gezellig met drankjes en
bitterballen. Team de Amstelhoekertjes eindigde als laatste en
team Oldies but Goodies kreeg
de poedelprijs.
De eerste drie plaatsen van dit
jaar; Nr. 3 Kwakelse Rayonhoofden, Nr.2 De Jong Ones en het
team op de foto, Buitenkantje
Rechts, eindigde als eerste.
(Foto; Dolly Pieterson van Dolfina
Photography).

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 geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSCMix papier van verantwoorde herkomst.
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Filatelisten Vereniging Uithoorn
Regio - De zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn en wordt gehouden op zaterdag 1 februari, U
bent van harte welkom. Het bestuur zoekt nog iemand, die onze
secretaris zou willen helpen. Heeft
U nog wat tijd om als vrijwilliger

te helpen en ook postzegels verzameld, kom dan even langs. En 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, waarbij U de benodig-

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

de postzegels kunt aanschaffen.
Ook zijn er de stuiverboeken, dat
zijn insteekboeken met postzegels, waar U 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

Op deze illustratie zie je Het Rechthuis tussen de twee bruggen liggen. Zie je hoe weinig er van over was?

T

ijdens de grote brand in 1781 vluchtten Rosie en Jannes uiteindelijk een stukje het dorp
uit en doken ze het water in. Als het goed is dan zijn jullie inmiddels ook al op die plek geweest.
Weet je het jaagpad nog? De jagers die vroeger met hun paarden de boten voorttrokken? Als ze juist
de andere kant op het dorp uit waren gelopen, dan waren ze vlakbij de plek gekomen waar (in
deze tijd) een kunstwerk staat dat doet denken aan die jagers van toen. Het is tijd voor het vierde
raadsel! Los het raadsel op en schrijf het antwoord voorin je boekje!

Koppeldriebanden toernooi

Spannend verloop
Regio - Het Hans van Eijk koppeldriebanden toernooi, dat afgelopen vrijdag en zaterdag werd
gehouden in gemeenschapshuis
De Springbok te De Hoef, is in alle opzichten geslaagd en kende een spannend en geanimeerd
verloop met wisselende kansen.
Vooral op zaterdag verliep het
toernooi onder overweldigende
publieke belangstelling.
Uiteindelijk ging het Kwakelse
duo John van Dam/Hennie van
Doorn met de eer strijken door in
de finale hun dorpsgenoten Gerard Koeleman/Jan Voorn overtuigend te verslaan. Dit kampioenspaar was het gehele toernooi in bloedvorm met alleen
maar eclatante overwinningen.
Bovendien etaleerden deze spelers zeer fraaie staaltjes van techniek en precisie om je vingers bij
af te likken.
Opnieuw is gebleken dat dit biljartevenement in het centrum

van de belangstelling staat en
een onmisbare plaats heeft ingenomen in de regio. Ieder jaar
weer is het toernooi volledig volgeboekt met zeer prominente
driebandenspelers.
Er werd op drie tafels gespeeld in
een poule van vier koppels, waarvan de indeling vooraf bij loting
werd vastgesteld. De zes poulewinnaars plaatsten zich voor de
kwartfinale, die op zaterdag later in de middag werd afgewerkt.
Finalewedstrijden
In de kwartfinale kwamen via loting de volgende ontmoetingen
tot stand: John van Dam/Hennie
van Doorn tegen Hans/Michel
Bak; Gerard Koeleman/Jan Voorn
tegen Theo Valentijn/Henk Doornekamp en Bert Loogman/Kees
de Zwart tegen Desmond/Evert
Driehuis. Eerstgenoemde koppels hadden relatief niet zoveel
moeite om zich te verzekeren van

Rustig middagje BVU
Regio - Maandag werd met 34
paren de 2e zitting van de 4e ronde door Bridgevereniging Uithoorn gespeeld. In de A-lijn was
de 1e plaats voor Monique Verberkmoes & Jan v. Beurden met
61,25% op de 2e plaats eindigde
Tineke v/d Sluijs & Henk Stolwijk
met 58,33% die na een stroef begin en aanpassingen. In hun systeem elkaar steeds beter begrijpen op de 3e plaats werd beslag
gelegd door de constant spelende Bep de Jong & Herman v. Beek
met 57,29%.

In de B-lijn werd de 1e plaats opgeeist door Ans Breggeman &
Henk v. Dijke met 63,58 %, op de
2e plaats eindigde de in vorm zijnde Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen met 56,67% en op de
3e plaats eindigde Nelly Jansen &
Jaap Bark met 55,65%.
In de C-lijn was de 1e plaats met
de hoogste score van de avond
voor Cor de Bok & Tom v. Meijgaarden met 65,57%, Jeanette
Das & Joop de Haas waren ook in
goede vorm met 58,44% en op de
3e plaats eindigde de solide spe-

Toch naar het ziekenhuis

een plaats in de halve finale.
Het duo Driehuis maakte als beste verliezer eveneens zijn opwachting in de halve finale.
Het lot wees uit dat de rivalen Van
Dam/Van Doorn en Koeleman/
Voorn elkaar ontliepen en het
moesten opnemen tegen respectievelijk Desmond/Evert Driehuis
en Loogman/De Zwart. In beide
gevallen was aanvankelijk sprake van een gelijk opgaande strijd,
doch uiteindelijk beschikten beide Kwakelse formaties over de
langste adem met een finaleplaats tot gevolg.
In deze finale had het duo Koeleman/Voorn blijkbaar alle krijt verschoten, waardoor het koppel
Van Dam/Van Doorn probleemloos de kampioenstitel en daarmee de wisselbokaal in de wacht
wist te slepen. Bekers en bloemen
voor de prijswinnaars werden
overhandigd door Conny van Eijk.
Dit koppeldriebanden toernooi
werd mede mogelijk gemaakt
door sponsoring van Dé Biljartmakers Portengensebrug, DenB
Diensten Vinkeveen en Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De Kwakel.

lende Anneke & Wim Braam met
50,94%. Het is de BVU er veel aan
gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe
bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u
zich bij de BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer
mee te spelen op de maandagavond en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Kees Visser tel: 06-53175165 of
via de e-mail kees.visser55@kpnplanet.nl

Bromﬁets weg

Uithoorn - In de avond of nacht
van dinsdag 14 op woensdag 15
Uithoorn - Op maandag 20 janu- der op de dag op z’n hoofd ge- januari is een bromfiets gestoari rond vijf uur in de middag zijn vallen, maar leek hier in eerste in- len vanaf Zijdelveld. De bromde hulpdiensten gealarmeerd stantie geen last van te hebben. mer is van het merk Piaggio C25,
voor een onwel geworden inwo- In de loop van de dag werd hij is zwart van kleur en het kentener bij een schoolgebouwtje aan toch niet lekker. De 4-jarige is per ken is D-189-JB. De diefstal heeft
de Noorddammerweg. Een 4-jari- ambulance naar een ziekenhuis tussen negen uur ‘s avonds en
ge uit Uithoorn was na eten on- vervoerd voor controle.
half elf in de ochtend plaatsgewel geworden. Het kind was eervonden.

Kluis uit huis gestolen
Uithoorn - Op zondag 19 januari is tussen 12.15 en 15.40 uur ingebroken in een woning in de
Brusselflat. Om binnen te komen
hebben de dieven een deur geforceerd. Uit een kast in één van
de kamers is een kluisje gestolen.

Hierin bewaarden de eigenaars
onder andere geld, sieraden en
paspoorten. De politie onderzoekt de inbraak. Meer informatie? De politie hoort het graag via
0900-8844 of anoniem via 08007000.

Willem-Alexanderpoort
Een weg waar nog ongestoord
paarden een trekschuit voorttrekken
Sterk als beton
Maar hoeveel zijn het er?
daar gaat het mij om!

Juﬀen en meesters, alles goed? caroline@cabasm.nl

Geef
mij
ij tijd.
Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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NK veldrijden:

UWTC dicht bij een
gouden plak
Regio - De masters mochten op
zaterdag 11 januari al vroeg aan
de bak tijdens het NK veldrijden. Voor UWTC mocht Sjon van
de Berg als eerste van start bij
de masters 50+ op dit supersnelle maar door de vele bochten lastige parcours. Sjon werd 49e. Bij
de masters 40+ reed Frank Jansen naar de 47e plaats. Om 12
uur stonden de meeste UWTC
deelnemers aan de start: Bas de
Bruin, Ian vd Berg, Menno van Capel, Tommy Oude Elferink en Bart
de Veer. Met veel behaalde podiumplaatsen dit seizoen van Bart
en Tommy bij de amateurs/sportklasse waren de verwachtingen
voor UWTC dan ook hoog gespannen. Tommy en Bart voldeden ruimschoots aan deze verwachtingen en streden sterk mee
in de kopgroep. Bas kreeg helaas
al vroeg in de wedstrijd te maken
met pech, een afgelopen tube,
en viel hierdoor ver terug. Menno had een slechte start maar wist
gedurende de wedstrijd weer
heel wat plaatsen goed te maken. De jonge Ian komt nog wat
kracht te kort, maar reed een solide wedstrijd. Twee rondjes voor
het einde moest Tommy de koplopers laten gaan en zo ging Bart
samen met Yannick Runhart uit
Apeldoorn en Dennis vd Kruisweg uit ‘t Loo de laatste ronde in.
En wat bleef het spannend, want

niemand wist weg te komen in
deze laatste ronde. De eindsprint
zou dus de kleur van de medailles
bepalen.

doen. Mike werd 75e, Duuk 80e en
Rens 81e. De jongens hebben hun
uiterste best gedaan en een leuke
dag gehad.

Foto-finisch
Bart draaide als derde de laatste
bocht in richting finish, maar zette alles op alles. Dennis moest iets
terrein prijsgeven in het zicht van
de finish en Bart en Yannick stoven met zijn tweeën op de streep
af. Samen bolde ze over de streep,
waarbij beide dachten dat ze gewonnen hadden. Het publiek,
maar ook de jury moest het antwoord even schuldig blijven wie
er nu gewonnen had. Na het bestuderen van de foto’s en de Mylaps uitslag gaf de jury het verlossende woord en bleek dat Yannick
met minimaal verschil Nederlands
Kampioen is geworden. Voor Bart
een zwaar bevochten zilveren medaille en Dennis van de Kruisweg
werd derde. Tommy wist er de
vierde plaats uit te slepen. Pff, wat
een wedstrijd en wat was UWTC
dicht bij die gouden plak. Menno
werd 24e, Bas 27e en Ian 41e.

Zondag
Zondagochtend mocht onze junior Sven Buskermolen aantreden.
Sven reed een prima wedstrijd en
mag trots zijn dat hij de hele wedstrijd mocht uitrijden. Sven werd
50e. Bij de dames stonden naast
de UWTCX leden Elleke Claessen
en Judith van Maanen ook de hele wereldtop aan de start. Want
de Nederlandse dames overheersen dit seizoen bij alle internationale cyclocrossen. Elleke en Judith
reden een gedegen wedstrijd en
konden tevreden huiswaarts met
een 19e en 23e plaats.

Open Kampioenschap
van Uithoorn
Zondag 19 januari kan iedereen
nog één keer in het veld van start
gaan bij UWTC. Dan wordt er gestreden om het open Kampioenschap van Uithoorn. starttijden:
10.30 uur jeugd, dames en nieuwelingen, 11.45 uur: leeftijd 40+,
12.45 uur: leeftijd 40-. Inschrijven
Nieuwelingen
De nieuwelingen sloten de eerste vanaf 09.30 uur in het clubhuis
dag van het NK weer af. Met bij- van UWTC (bij de bmx baan). De
na honderd deelnemers reden on- inschrijving sluit 15 minuten voor
ze UWTC jongens Mike Derogee, de start van de betreffende cateDuuk vd Haagen en Rens Gröm- gorie. Publiek is van harte welmel vooral mee om ervaring op te kom.

Foto: Kristel Nijssen
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Viertallen beslist bij
Bridgeclub De Legmeer

Clean sweep voor Boule
Union Thamen
Regio - Speeldag negen van de
NPC was voor het team van Boule Union Thamen de return tegen
Grand Cru ’82 uit Leidschendam.
Het was voor ons team een uitwedstrijd en de spelers en speelsters waren uit op een goed resultaat. Immers als je tegen de nummer laatst in de tussenstand met
slecht een wedstrijdpunt en dat
punt hebben ze tegen jou gescoord (gelijkspel in oktober),
dan heb je een soort schaamte,
die je teniet wilt doen. Het was de
eerste keer dat het team een reservespeler meenam om een tegenvallende vorm van een speler
op te kunnen vangen. In de eerste speelronde bleek al gauw dat
de vechtlust van het team optimaal was. De equipe Niels v Diemen/Ruud Vaessen pakten hun
tegenstander helemaal in en
wonnen met 13-0 hun partij. De
twee andere doubletten hadden
wat meer tegenstand, wonnen
beide hun partij. Joan v Rekum/
Harry vd Dungen met 13-9 en Ina
Hoekstra/Wilma Buchner met 137.
Met een 3-0 voorsprong de triplettenronde ingaan geeft de
burger moed. Het werd echter een echt gevecht. De tri-

plette Niels/Harry/Ruud kwam
al snel op een 7-0 achterstand,
maar vochten zich terug en wonnen met 13-11. Ook Ina/Joan en
Wilma moesten alle zeilen bijzetten, Dat deden ze prima en
wonnen met het kleinst mogelijke verschil (13-12) Dit betekende
een 5-0 voorsprong en de zekerheid dat de ontmoeting gewonnen was. Maar de strijdlust was
nog niet op. Niels en Ruud wonnen hun partij met 13-3. Een uitslag, die ook bereikt werd door
de equipe Ina Hoekstra/Henk van
Rekum. Joan en Harry moesten
de tegenstander iets meer punten toestaan, maar sloten de ontmoeting af met een 13-6 overwinning. Een 8-0 overwinning in
partijen en 53 punten meer gescoord dan de equipes van Grand
Cru ’82 samen. Een mooi resultaat
en dat geeft weer moed voor de
volgende speeldag. Deze is op 1
februari. Het team van Boule Union Thamen speelt dan de uitwedstrijd tegen De Boel de Boule in Roelofarendsveen. Helaas
moet het team dan Zowel Niels
als Ruud, goed voor negenmaal
winst op rij, missen wegens werkzaamheden. Gelukkig kan het
team rekenen op capabele reserves.

Regio - Het nieuwe jaar werd ook
ingeluid met de laatste avond van
de eerste ronde Viertallen. In de
A- lijn haalde team de Vroom met
17 punten de winst binnen gevolgd door team Egbers met 14.
In de eindstand gaat team Egbers
fier aan kop met 45 en staat team
de Vroom nu tweede met 33 punten. In de B- lijn een sterk optreden van team Ludwig dat 18 punten verzamelde. Team Bruine de
Bruin pikte nu de tweede plek in
met 12 punten waardoor team
Quelle nog maar net met 38 punten bovenaan bleef staan, maar
de teams van Ludwig en B de B
hen met respectievelijk 37 en 35
punten nog bijna inhaalden . De
C- lijn is het domein van team Visser dat ook nu weer eerste werd
met 15 punten. Ze behielden zo
met afstand de eerste plaats met
44 punten totaal. Team Udema
profiteerde van een doublet en
passeerde zo team Breggeman
net met 11 om 9 punten. Laatstgenoemde bleef echter wel tweede met opgeteld 37 punten. In de
D- lijn hield team Kamp als eerste 13 en team Bijlsma als tweede
11 punten over aan deze avond.
Team van Schaick bleef hier toch,
onbedreigd, totaal op één met

45 punten gevolgd door team
Kamp met 35. Ook in de E- lijn
zien we een dominant team. Van
Praag werd eerste met 17 waarna
team Bakker keurig met 13 punten op twee door kwam. Team
van Praag leidde hier de dans met
44 en de teams van Wille en Bakker volgen hen met 34 en 32 punten. De F – lijn tenslotte werd deze keer een prooi van team Buskermolen dat met 15 punten aan
het langste eind trok. Team Langendonk volgde met 11 punten,
waardoor in de eindstand team
Buskermolen nu een totaal van
141 en dat van Langendonk 132
punten heeft. Volgende keer worden nogmaals de viertallen degens gekruist, maar nu voor de
tweede ronde, waarbij de als eerste geëindigde teams, behalve
de A, het een lijntje hoger mogen gaan waarmaken. Wilt u dat
ooit ook ondergaan, kom dan
kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540.

Groots regionaal Driebandentoernooi 2020
Regio - Biljartclub D.I.O. en Café “De Merel” uit Vinkeveen, organiseren wederom het bekende Driebandentoernooi. De opzet van het toernooi is ongewijzigd. Dus de nummers 1 en 2 van
elke pool (van 4) plaatsen zich direct voor de kwartfinale, de eerste twee van elke kwartfinalepool plaatsen zich voor de halve finale en uiteindelijk wordt er
met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld voor de eindoverwinning.
Hoofdprijs t.w.v. ongeveer €200,-.
De bedoeling is om de kampioen
van vorig jaar Richard van Kolck
te verslaan, wat echt niet mee zal
vallen. Dit toernooi zal mede gesponsord worden door Restaurant De Haven, Herenweg 276,
3645 DX Vinkeveen, tel. 0297265308. Heeft u een voorkeur
voor bepaalde data, maak dit dan
telefonisch of per mail kenbaar.
Voorronden: zaterdagen 1-8-1522-29 en de zondagen 2-9-23 februari, aanvang14.00 uur. Zondag

1, zaterdag 7 en zondag 8 maart,
aanvang 14.00 uur.
Finales
Indien u bij de eerste twee van
de pool eindigt, dan dient u er
rekening mee te houden, dat de
kwartfinales worden gespeeld
op zaterdag 21 maart, zondag 22
maart, zaterdag 28 maart en zondag 29 maart de aanvang is om
14.00 uur. De halve finales worden gespeeld op zaterdag 4 april
en zondag 5 april aanvang 14.00
uur. En de finale vindt plaats op
zaterdag 18 april en zondag 19
april, aanvang 14.00 uur, direct
gevolgd door de prijsuitreiking.
De kosten van deelname bedragen €15,- per persoon. Daarvoor
speelt u minimaal 3 partijen in
elke ronde. Heeft u nog vragen,
neem dan kontakt op met Café “De Merel”, Arkenpark Mur 43,
Vinkeveen, Tel. 0297-263562 of
0297-264159, mailen kan ook cafè de merel thcw@xs4all.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 16 januari was de tweede ronde van de
derde zitting in het nieuwe jaar.
Het was weer gezellig druk, mede omdat twee ”oude leden” weer
op het oude nest waren terug gekeerd, want zij zijn nog jong van
hart en geest. Er werd op elf tafels
gebridged, een record, geen stilzit deze keer.

firmament, de toekomst zal het
uit wijzen. De gedeelde tweede
en derde plaats was voor het gelegenheidspaar Thea en Henk en
Greet en Dieny met 56,25%, voor
beide paren een uitstekend resultaat. Wat wel op valt is dat de
uitslag van vandaag zo veel verschild met de uitslag van vorige
week.

A-lijn.
Hier was de eerste plaats weer
voor het paar Els en Alice met
65,10%, ik zal het na moeten kijken, maar ook een record voor
dit paar. De tweede plaats was
voor het paar Ada en Roelie met
59,90%, dit paar speelt zeer behoudend, hetgeen zich de ene
keer beter uit betaald dan de andere keer. De derde plaats was
voor het paar Greet en Ria met
55,21%, het blijft een ijzersterk
duo deze twee dames. Vorige
week stonden de eerste drie paren zeer dicht op elkaar, deze
week zijn de verschillen beduidend groter.

Klein Slem
In deze ronde werd er maar liefst
zes keer klein slem geboden, allen
in de A-Lijn. Drie keer 6 schoppen in spel 24, helaas alle drie
twee down, een zelfs gedubbeld.
Twee maal 6 SA in spel 22, beide
gehaald plus een en een maal zes
harten in spel 5 helaas drie down.
Men begint het nieuwe jaar met
meer optimisme in het eigen spel
dan het afgelopen jaar.

B-lijn
De eerste plaats was voor het
paar Ria en Lia met 62,08%, is dit
een nieuw sterren paar aan het

De competitie stand
De competitie stand is geheel
door elkaar gegooid, maar dat
maakt het wel spannender.
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..

Nieuwjaarsbridgedrive
voor een KanjerKraal
Regio - Traditiegetrouw organiseerde de Soroptimistclub Uithoorn /De Ronde Venen ook dit
jaar een Nieuwjaarsbridgedrive.
Onze 9e Nieuwjaarsbridgedrive
werd op 10 januari goed bezocht.
Ruim honderd deelnemers gingen
In Dorpshuis De Quakel (in De
Kwakel) met elkaar de strijd aan.
De wedstrijd werd afgesloten
met een verloting. De mooie prijzen zijn beschikbaar gesteld door

bedrijven en winkeliers uit de hele omgeving. Het resultaat mocht
er zijn. De opbrengst bedraagt
€1900 en de cheque zal binnenkort worden overhandigd aan de
oudervereniging KanjerKralen.
Kinderen krijgen een kraal na een
behandeling.
Bij elk blokje Dexamethason
krijgt een kind een blauwe kraal
met het gele gezichtje. De Soroptimisten sponsoren deze blauwe kraal.

UWTC Open Kampioenschap van Uithoorn
Regio - Zondag 19 januari zijn de
cyclocross wedstrijden bij UWTC
afgesloten met het open Kampioenschap van Uithoorn. Deze wedstrijd is nu voor de derde keer verreden en in plaats gekomen voor de befaamde fortcross. Stralend weer, een prima
parkoers, maar helaas geen grote deelnemersvelden. Er was natuurlijk concurrentie van de topcompetitie wedstrijd in Huijbergen, maar mogelijk zijn er door
de zachte winter ook al weer veel
renners die de wegfiets tevoorschijn hebben getoverd.
Het maakte de aanwezige deelnemers niet zoveel uit, zij hebben
zich prima vermaakt.
Bij de jongste jeugd ging de winst
naar thuisrenster Jytte Timmermans. Jytte heeft deze winter ook
zeer constant gereden bij de ACC
en heeft nu ook aan enkele nationale veldritten meegedaan. Volgend weekend gaat ze haar geluk beproeven bij het NK veldrijden voor de jeugd in Moergestel
en dat zal ongetwijfeld weer een
hele ervaring voor haar zijn. Op
de tweede plaats eindigde Lars
van Assema van DTS, derde werd
Semme Weber van Olympia en
vierde Sophie van Mastenbroek.
Bij de oudste jeugd ging de winst
naar Ties van Roode. Ties gaat komend seizoen de KNWU wedstrijden voor UWTC rijden, maar
hij blijft ook lid bij zijn ‘oude’ vereniging Olympia. Ties heeft deze
winter veel geleerd bij de UWTC
trainingen in het veld en we zijn
dan ook heel benieuwd hoe hij
het volgende week op het NK
gaat doen.
Sterke jongen
Tweede werd UWTC lid Sem
Amelink, ook al zo’n sterke jongen die vooral nog veel ervaring moet opdoen. En de derde plaats werd opgeëist door Tijmen de Jong van Avanti. Jari Buskermolen was hard onderuit gegaan en enigszins pijnlijk reed hij
de wedstrijd uit, 7e. Een mooi debuut was er voor kersvers UWTC
lid Sven Ozinga.
Een klein deelnemersveld bij de
nieuwelingen/dames. De zege bij
de nieuwelingen ging naar Julian Vergouw van de Amstel. Julian
wist beide UWTC deelnemers van
zich af te schudden. Rens Grömmel werd tweede en Lars Hopman derde.
En enige dame Femke Reemeijer
ging er met een gevulde prijzen
envelop vandoor.
Bij de 40+ was er een leuke strijd
tussen Rinus Cerfontain van Ulysses en UWTC lid Gerben van de
Knaap. Gerben moest het uiteindelijk toch afleggen tegen de 20
jaar oudere Rinus. Op de derde
plaats eindigde UWTC-er Wilfred

Zijerveld, die nog redelijk dicht
bij Gerben in de buurt kwam.
Onbedreigd
De winst bij de 40- ging onbedreigd naar Tristan Geleijn van
de Amstel. Volgens Tristan voelde het wel weer vertrouwd om
Kampioen van Uithoorn te zijn,
tenslotte is hij op zijn 7e jaar gestart bij UWTC met wielrennen.
De tweede plaats was voor Tim
Wagena die clubgenoot Wilco
van Dorp op de derde plaats zag
eindigen. Jim van Vliet heeft de
meeste wedstrijden van de clubcrosscompetitie gereden en deed
het hier ook prima, vierde. Marco Koole werd 6e en Lars Wiebes
7e. De rij werd gesloten door bmx
kampioen Bart van Bemmelen
die zijn motorcross vrienden Rene de Jong en Davey Nieuwenhuizen had meegenomen.
Topcompetitie Huijbergen
Huijbergen, een prachtig parcours met mooie zandbeklimmingen en afdalingen. En dit jaar
onderdeel van de topcompetitie.
Bij de dames sloeg UWTCX lid Elleke Claessen in de laatste ronde
in de laatste meters van de afdaling nog lelijk over de kop, maar
ondanks een bloedneus en blauwe heup reed zij een sterke wedstrijd en werd hiermee tweede bij de dames op maar zes tellen van de winnares. Bas de Bruin
was tijdens het parcours verkennen ook al op dezelfde afdaling
gevallen en hierbij zijn stuur gebroken. Voor Bas was het dus
nog snel het stuur van zijn reserve fiets overzetten naar zijn wedstrijd fiets.
De amateurs reden weer tegelijk
met de elite renners. Tommy Oude Elferink en Bart de Veer hebben ondertussen de KNWU aan
het werk gezet om de licentie te
wijzigen van amateur naar elite.
Zij gaan komend seizoen dus op
het hoogste niveau rijden. Bart
deed dit niet verkeerd en werd
netjes zesde. Door deze mooie
uitslag werd het nog bijna spannend in de eindstand van de topcompetitie, maar hij kwam net 1
punt tekort om de vijfde plaats op
te eisen. Zesde in de daguitslag
en zesde in de eindstand van de
topcompetitie. Een mooi einde
van een zeer sterk seizoen. Tommy had in de eerste ronde materiaalpech. Jammer, want ook Tommy heeft een sterk seizoen gereden en liet ook vandaag weer
mooie dingen zien. Tommy werd
14e bij de elite.
Bas de Bruin reed naar de 4e
plaats bij de amateurs, Menno
van Capel 9e, Ian vd Berg 20e en
Sven Buskermolen 21e. Voor Sven
was dit zijn debuut bij de amateurs.
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Open Kampioenschap
De Kwakel - Zaterdagmiddag
25 januari is het dorpshuis weer
het strijdtoneel voor de Open
Kampioenschap De Kwakel (klaverjas & pandoer). Er zal voor de
6e keer gestreden worden om de

Joop van Diemenbokaal. Deelname 3,50 per persoon. De zaal
gaat open om 12.30 uur en de
wedstrijd begint om 13.00 uur.
Adres dorpshuis: Kerklaan 16 te
De Kwakel

Opnieuw 70 plusser bij BVK
De Kwakel - Een blik op de uitslagen in de verschillende lijnen van
de speelavond van donderdag
16 januari leert dat er in de A lijn
sprake was van ‘normale’ verschillen tussen de nummer 1 en de
nummer laatst (23% bij 14 paren),
zeer kleine verschillen in de B-lijn
(12% bij ook 14 paren) en extreme verschillen in de C-lijn (36%
bij slechts 11 paren).
In de C-lijn opnieuw een uitzonderlijke 70+ score en die werd deze keer bijeen gekaart door Marjan en Ben v.d. Broek: 71,88%!!!.
Dat bracht hen tevens aan de leiding in de totaalstand haverwege
deze cyclus van 6 speelavonden
met een gemiddelde van meer
dan 60%. Op de 2e plaats in deze lijn eveneens een echtpaar en
wel Marjo en Gerrit van Zijtveld
met 58,75%. Combipaar An Bartels - Anneke Bicknese deed het
prima met een score van 57,29%,
goed voor de 3e plaats.
3 echtparen vormen hier de top
‘over all’. Naast de al genoemde
echtparen vinden we hier namelijk ook Joke en jan Groeneveld.
In de B lijn dus veel kleinere verschillen. Hier werden Bep Verleun
en Ria van Zuijlen 1e met 55,56%.
Op de plekken 2 en 3 vinden we
echtpaar de Kuijer, die echter
niet met elkaar speelden. Gerard
was de beste van de 2 met partner Huub van Beem (54,51%), Ag-

nes de op 1 na beste met partner
Ans Nieuwendijk (54,17%). Dat de
beide echtelieden elkaar zo weinig ontlopen is natuurlijk gezien
hun deze week inmiddels 60 jarig
stand houdend huwelijk niet verwonderlijk. Met een schaal bitterballen lieten zij de andere aanwezigen een beetje meegenieten van dit heugelijke feit. GEFEICITEERD!! Eefke en Marianne genoten wel van de snack maar niet
van hun score, die hen op de 14e
plaats deed belanden. In de totaalstand zijn de verschillen in
deze lijn ook nog te gering om
al van machtsblokken te kunnen
spreken.
In de A-lijn een onverwachte zege van Corrie en Ruud van der
Peet met 62,5% en dat was ruim
6% meer dan de huidige leiders
in de totaalstand Nelly Vork en
André Verhoef (56,25%).
Er was een gedeelde 3e plaats
voor enerzijds Tiny en Adriaan
Kooyman en anderzijds Adriaan
Koeleman en Jaap Verhoef met
55,9%. Kathy en Annet lieten zich
deze avond de kaas van het bekende brood eten en zij moesten
alle andere paren in de uitslag
boven zich dulden. Ook in de Alijn zijn, buiten de huidige nummer 1 notering, nog weinig grote verschillen in de totaalstand,
zodat de donkere wolken boven
bepaalde paren nog ver weg zijn.

Team Judo Ryu Kensui
wint Cios-Toernooi
Regio - Uithoorn - Zaterdag 18
januari deed het Team mee aan
het Teamtoernooi (A & B pupillen) en ze werden kampioen.De
eerste wedstrijd tegen Westvliet
uit Den Haag werd redelijk makkelijk gewonnen met 5-2. Tegen
Onaji zat de spirit er goed in en
waren de mannen scherp! Met
6-1 werd er gewonnen. Daarna
tegen EBI Sports, er werd waanzinnig geknokt voor elke centimeter maar helaas kwamen ze
met 4-3 net te kort! Zonde want

het ook de andere kant op kunnen vallen. De laatste partij tegen
Randori begonnen ze ongeloofelijk sterk maar de vermoeidheid
speelde ook iets op. Ook nu weer
een enorme strijd en inzet en uiteindelijk de overwinning met 4-3!
Spannend tijdens de puntentelling.... uiteindelijk..... Kampioen.
Waanzinnig trots op Noud, Diego,
Devin, Jochem, Finn, Rens en Milan. Coach John en Ruud konden
supertevreden en met een mooie
beker terug naar Uithoorn.

Whateverton wint damesavond Quakeltoernooi
De Kwakel - De eerste wedstrijd
speelt Whateverton uit RKDES tegen KDO VR4. KDO VR4 doet al jaren mee en speelt altijd vol passie. Whateverton kwam al snel
met 1-0 voor en speelde lekker
voetbal. Na een aantal geweldige passeerbewegingen werd het
4-1. Vader Ron Rijnders fluit daarna het team van zijn dochter, genaamd: De Roodkapjes. De Roodkapjes start sterk en scoort 2 keer.
Daarna ging Wims Angels als een
tierelier en kwamen voor met
4-2. Three Mountains uit Driebergen spelen weergaloos de eerste
wedstrijd. Vloeiende acties langs
de zijlijn en het staat 4-0.

VR4 speelt lekker mee en geeft
een aantal goede passes naar voren. Helaas komt hier net geen
doelpunt uit.
Na 13 minuten staat het nog
steeds 0-0 met verschillende kansen over en weer. De Three Mountains hebben een vloeiende aanval en geven de bal voor. BAM
1-0. De beer is los en uiteindelijk wordt het 1-4. Whateverton
wint in een mooie wedstrijd met
0-3 van Wins Angels. Klaas Boekel
fluit lekker. Three Mountains met
9 punten uit 3 wedstrijden speelt
de laatste wedstrijd voor de titel.
Tegen De Roodkapjes staan ze
al snel voor met 6-1 en hiermee
winnen ze het toernooi!!!
Scoren
Uiteindelijk wordt het zelfs 1-7.
Julalimited speelt daarna met Ed vd Vlugt, Ruud en Jan van
De Roodkapjes en komt bijna tot Schie zorgen voor een goede
scoren maar mist net bij de twee- zaaldienst.
de paal. KDO VR4 wonnen uitein- De laatste wedstrijd speelt KDO
delijk met coaches Eliannen op de VR4 tegen en Wims Angels. Beibank met 2-0. Pocahontas speelt de hebben 3 punten en ze spemet Wims Angels tegen Three len dus om de derde plaats. Wims
Mountains. Een zeer spannen- Angels scoort de 1-0. Julalimited
de op en neergaande wedstrijd scoort daarna de 1-1 en het blijft
eindigt in 2-3 voor Three Moun- spannend. Wims Angels wint de
tains. Whateverton heeft fluwele wedstrijd door een paar mooie
aanvallen en maakt de ene actie goals met 3-1.
na de andere. Onder andere een
akka op de middenlijn was mooi Eindstand:
om te zien. Tussen twee spelers 1. Three Mountains
4-12
draaide ze hierbij langs de tegen- 2. Whateverton
4-9
stander. Zaalvoetbal op hoog ni- 3. Wims Angels
4-6
veau waar het vele publiek op af 4. KDO VR4
4-3
was gekomen. Het damesvoetbal 5. De Roodkapjes
4-0
komt steeds beter uit de verf. Na
10 minuten staan ze met 6-0 voor. Organisatie Quakel toernooi:
Uiteindelijk druipen de Kwakelse Na 8 mooie jaren stoppen de huidames af met 15-0.
dige bestuursleden met de organisatie en zijn we op zoek naar
Passes
opvolgers. Lijkt het je leuk? Meld
Monique van der Rotten van KDO je dan aan.

Uithoorn - Donderdag 16 januari vond alweer de 19e klaverjasavond van dit jaar in de Schutse
plaats waaraan door 44 dol enthousiaste liefhebbers werd deelgenomen. De eerste prijs werd
deze keer gewonnen door Willem Hogervorst. Hij wist namelijk
7149 punten te scoren waarmee
hij maar net Egbert Verkerk voorbleef die namelijk met 7144 punten als tweede eindigde. Ook Riet
de Beer viel deze week in de prijzen. Met een puntentotaal van
6998 wist zij namelijk beslag te
leggen op de derde plaats. Joke
Rietbroek bakte er deze avond
weinig van. Het door haar behaalde eindresultaat was zeer bedroevend. Slechts 4775 punten
wist zij namelijk te scoren waarmee zij in het bezit kwam van de
poedelprijs, zijnde een fles wijn
van uitzonderlijke kwaliteit, wel-

ke haar als mentale ondersteuning, de eerstvolgende klaverjasavond zal worden uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUOplant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Hennie de
Vries, Egbert Verkerk, Klaas Post
en Bert Ykema. terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden
bij DUOplant, gewonnen werden door Isabella van der Giessen
, Jaap den Butter, Kees de Kuiper
en Herman de Jong. Overheerlijke flessen wijn waren deze avond
voor Jozef Lebesque, Tineke de
Munk, Herman de Jong, Gaby Abdesselem en Els Luijten. Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 23 januari 2020 in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Kansen waarnemen bij
Sans Rancune
Regio - Deze week een heel verschil met de tegeltjeswijsheden
van de vorige. De eerste plaatsen vallen toe aan uitstekende
bridgers, die daar soms dwars tegen in gaan. En dat is ook het leuke van Bridge: De regeltjes van
de tegeltjes doen niet altijd opgeld. Ze beloven een beste kans,
maar ook niet meer dan dat. Vandaag hebben we een aantal grillige verdelingen, in een enkel geval zit er zelfs voor beide kanten
een manche in, waarbij het moment waarop je moet passen
moeilijk uit één hand is af te leiden. Veel manches, geen slems,
al probeert iemand het nog wel.
Degene met het beste oog voor
bijzondere kansen wint verdiend.
Corry en Jos gaan met de eer strijken met 57,92%. Tweede worden Wies en Ad, die steeds beter
op elkaar raken ingespeeld, met
56,67%. In de B-lijn gaat het bie-

den van de manche steeds beter. Maar het lukt niet altijd, zoals
Grace en Jeannette tot hun schrik
ontdekken. Ze nemen een 4
Schoppen, niet kwetsbaar tegen
wel, goed uit met 5 Ruiten, gaan
gedoubleerd 3 down voor -500,
om tot hun schrik te ontdekken
dat anderen op hun tafel zelden
de manche bieden, zodat ze in
plaats van de gedroomde 100%
slechts 20% op dat spel scoren.
Domme pech. Winnaar zijn hier
Riet en Thijs, die gestaag werken aan hun terugkeer naar de A,
met de knappe score van 66,25%.
Tweede worden runners-up Kitty en Els, nog niet zo lang lid, met
een mooie 57,33%. Neen, zij hebben op genoemd spel de manche
niet gemist.
Als u dinsdagmiddag tijd en zin
hebt met ons mee te spelen, kunt
U zich melden bij Lijnie Timmer,
(0297)561126.

Legmeervogels ziet ze
vliegen

Laddercompetitie
Hartenvrouw
Regio - Dinsdag 14 januari werd
de vierde ronde van de laddercompetitie gespeeld bij Hartenvrouw/heer. In de A lijn kampten
de spelers met vreemde verdelingen. Niet iedereen kon hier even
goed mee omgaan. De paren die
het beste hebben gemaakt van
deze spellen zijn op 1 Gerda en
Nel met 62,08%, op 2 An en Ria
met 58,75 en gedeeld op de derde plaats Janny met invaller Kees
en Cobie en Ada met 56,67%. In
de B lijn dansten Arna en Fien op
tafel met de beste score van deze
middag 65,83%. Proficiat dames.
Niet onverdienstelijk op 2 het
combi paar Joke en Jany 58,75%
en op 3 Jeanette en Lenie 53,75%.
Onze barman Edwin liep na een

knie operatie op krukken maar
door hand- en span diensten van
diverse dames kwam iedereen
toch aan een drankje. We hopen
echter dat hij snel weer op twee
benen loopt. De laddercompetitie wordt geleid door Sonja en
Janny, daarna Cobie en Ada, Gerda en Nel, An en Ria en op 5 Elly
en Jessie. In maart nog twee keer
kans om de positie te behouden
of te versterken. Volgende week
gaan we verder met de competitie. Heeft u ook zin om te bridgen op dinsdagmiddag? Meldt u
aan bij hartenvrouw2015@gmail.
com of bel 0297569957 om een
keer een middagje sfeer te proeven en mee te spelen bij onze gezellige club.

Uithoorn - De vooraankondiging
van het vriendschappelijk duel
Legmeervogels tegen Vitesse’22
heeft heel wat mensen doen besluiten een bezoek aan sportpark Randhoorn te brengen. Ook
het vertoonde spel van Legmeervogels, zeker de eerste 80 minuten in het duel tegen JOS/Watergraafsmeer gaf daar alle reden
toe. Deze keer niet alleen bezoekers uit Uithoorn of directe omgeving. Nee, deze keer van heinde en verre. Velen waar er ook
meegekomen met Vitsees’22 uit
Castricum. Dat op dit moment
de huidige nummer drie in de
2e klasse A met slechts 3 punten
achter de huidige koploper in de
2e klasse A Assendelft en gelijk
met de nummer 2 in deze poule
VIOS W. Diegene die voor zichzelf
hadden besloten deze keer eens
niet te gaan naar sportpark Randhoorn gaan hopelijk van diegene die wel aanwezig zijn geweest
horen dat zij een hele leuke en
spangelijke wedstrijd hebben gemist. Dit alles bij elkaar betekende veel sfeer in en langs het veld
maar ook tijdens de rust en na afloop van het duel in het clubhuis
van Legmeervogels. Met een leuk
stukje muziek op de achtergrond
was echt heel gezellig vertoeven.
Als de sfeer voor, in de rust en na
afloop van een wedstrijd altijd zo

is dan zou je veel meer dan in het
verleden een bezoek willen brengen aan de Randhoorn en dan samen gezellig even een consumptie nuttige aan de bar bij bijvoorbeeld Legmeervogels.
Strijd
Als het randgebeuren buiten het
veld goed is, dan is de sfeer in het
veld ook goed. Er wordt volop
strijd geleverd. Niet alleen voetballers zijn nodig om er een leuk
duel van te maken maar ook de
scheidsrechter speelt daar een
belangrijk duel in. Scheidsrechter was deze keer Thijs Anderiesen en hij werd geassisteerd door
o a Xylan Roetman. Zij kunnen
zeer zeker terug zien op een uitstekend gefloten en gevlagd duel
Het is een doelpuntrijk duel geworden waarin de fouten van
de tegenstander gelijk en doeltreffend worden afgestraft. Voor
beide trainers was het de laatste
wedstrijd in de voorbereiding van
de tweede seizoenshelft. Ook zij,
en dan vooral Alami El Ahannach
en zijn assistent Gerry van Guine
aan de zijde van Legmeervogels,
hebben handenwrijvend naar dit
duel zitten kijken. Zij zijn zeker
heel wat te weten gekomen in dit
duel. Na afloop van dit duel zijn
er gratis spiegels uitgedeeld aan
een aantal spelers van Legmeer-

Kampioenschappen Noord Holland:

Dubbel goud voor
Meester Ruud
Uithoorn - Zondag 19 januari
mochten meester Ruud van Judo Ryu Kensui samen met zijn
judopartner Koen Vermeule tot
twee maal toe op de hoogste treden. Plaatsnemen tijdens de Kata
Kampioenschappen van NoordHolland. In het Ju no Kata waar
vogels met de bedoeling om daar
eens in te kijken en je af te vragen wat heb ik in dit duel goed
gedaan. Wat heb ik niet goed gedaan? En hoe moet het volgende
week in het belangrijke uitduel
tegen DVOS? Wat moet ik verbeteren om samen met andere de
overwinning volgende week over
de streep te trekken?
Rustand nul drie en de eindstand
van het duel Legmeervogels tegen Vitesse’22 is nul tegen zes!!!!!

Koen en Ruud al jaren in de top
meedraaien werd met een mooie
score het goud gehaald. Voor het
eerst deden ze mee in het Koshiki
no Kata. Een totaal andere vorm
en na een goede voorronde werd
er in de finale een top kata laten
zien en… wederom mochten ze
de gouden medaille in ontvangst
nemen!

Klaverjassen
De Kwakel - Dinsdag 28 januari
organiseert klaverjasvereniging
KDO ,,Gezelligheid is troef’’ open
klaverjaswedstrijden. Aanvang
20.00 uur, kantine open 19.00 uur.
Vele leuke prijzen, eenieder is van
harte welkom.

