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Op deze plaats zou de Aldi komen in ‘ het papierenplan’

Aldi vraagt zich af wat de gemeentelijke plannen zijn

”Gemeente heeft jarenlang achter
papierenplan aangelopen”
“Ons bedrijf heeft in 2008 het
destijds zwaar verwaarloosde
winkelcentrum met de Aldi aan
het Legmeerplein gekocht met
het doel dit te herontwikkelen tot
een nieuwbouw boodschappencentrum met twee supermarkten.
De gemeente heeft onze plannen tegengehouden, omdat deze naar het idee van de gemeente niet pasten in de toenmalige
economische visie van Uithoorn
(2009) waarbij sprake was van
een ambitieus masterplan voor
het dorpscentrum n.a.v. de om-

Ultimo, Aldi en Deen hebben de
gemeente daarna verzocht om
toch extra m2’s detailhandel toe
te staan op het Legmeerplein
voor de Aldi – al was het maar tijdelijk – zodat Ultimo het nieuwbouwproject kon afronden. De
legging van de N201 en het ver- Aldi zat immers in 2011 nog in
binden van de twee delen van de oude winkel naast de te kleine
het centrum.
Deen. De gemeente heeft dit geZonder dit te melden bij ons weigerd waardoor Ultimo en Alheeft de gemeente eind 2008 het di jarenlang hebben moeten probestemmingsplan voor het Leg- cederen tot de Hoge Raad. Deze
meerplein beperkt tot maximaal heeft in 2014 uiteindelijk bepaald
1.500 m2 detailhandel oftewel dat Aldi moest vertrekken van het
één supermarkt.
Legmeerplein. Kort hierna was de
Doordat Aldi de nieuwe huurprijs, gemeente wél bereid om een tijnoodzakelijk om de nieuwbouw delijke winkel mogelijk te maken
te financieren, niet kon of wilde voor Aldi, doch niet op het Legbetalen, hebben wij een – in aan- meerplein, maar op een bedrijvang – (te) kleine supermarkt ver- venterrein.
huurd aan Deen.
Vervolg elders in deze krant.
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50% KORTING

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

Bestuur Legmeervogels
ADVERTEREN? weer compleet
Zwarteweg 21 Aalsmeer
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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

Uithoorn – Afgelopen week heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Uithoorn een pittige brief ontvangen van
Ultima Vastgoed, die de o.a. de zaken behartigen van de nieuwbouw van de Aldi in Uithoorn. Om te voorkomen dat wij zaken anders interpreteren dan de schrijver van de brief doet, nemen wij
de brief (zo goed als in zijn geheel over)

Max. 6 ﬂ essen per klant

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL
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Van 12.00-16.00 uur staat er
een reusachtige Love Globe
in het winkelcentrum. U kunt
plaatsnemen in deze Love
Globe om een geweldige foto te laten maken door onze
professionele fotograaf. Deze foto mag u meteen mee
naar huis nemen. Maar er is
meer... Altijd al eens naar Parijs willen gaan? Dan is dit uw
kans! De foto’s die op 8 februari gemaakt worden, komen
namelijk op 10 februari (eind
van de middag) op de facebookpagina te staan www.
facebook.com/zijdelwaard.
De foto met de meeste likes
wint een weekendje Parijs!
Er is ook een 2e prijs: 100 euro shoptegoed van het winkelcentrum en als derde prijs
geven wij nog eens 50 euro
shoptegoed weg.
Kom dus ook op 8 februari
naar het winkelcentrum en
‘strike a pose’!. Ook loopt de
Swingende Kok in het winkelcentrum om wat lekkers
uit te delen, een dansje met
u te doen en natuurlijk geweldige liefdesliedjes af te
spelen. Kom gezellig winkelen in winkelcentrum Zijdelwaard op 8 februari en maak
een spetterende foto van
uzelf (of uw huisdier, uw kinderen, wat u maar wilt) voor
uw geliefde!

DE

Uithoorn - Op zaterdag 8
februari staat winkelcentrum Zijdelwaard in het teken van de liefde!

Uithoorn - Tijdens de extra Algemene Leden Vergadering gehouden op 13 januari jl., hebben de
aanwezige leden ingestemd met
de voordracht van een nieuw bestuur. De zeer goed bezochte ALV,
68 geregistreerde leden, kreeg
de mogelijkheid om een nieuwe
penningmeester, een nieuwe vice voorzitter en een nieuwe voorzitter te kiezen. Vanuit het zittende bestuur stelde Roy Kuylenburg zich kandidaat als voorzitter.
Daarnaast stelden twee andere
heren zich kandidaat; Frank den

Butter als vice voorzitter en Raymond Verschut als penningmeester. Door middel van stembriefjes konden de leden hun stem
uitbrengen. Na het tellen van de
stemmen was het zeer duidelijk,
alle drie de heren hebben het vertrouwen van de vergadering gekregen.
Oud voetballer
Frank is oud-voetballer bij Legmeervogels. Tegenwoordig staat
hij langs de lijn en moedigt hij
zijn kinderen aan. Zijn dochters

Jente & Jade spelen handbal bij
Legmeervogels en zijn zoon Kas
voetbalt. Hierdoor ziet en hoort
hij veel. In plaats van aan de zijlijn te staan, wil hij zijn bijdrage leveren aan het verder bouwen van de vereniging. Sinds
2007 runt Frank RSP Consultancy en is hij sponsor van JO13-1.
Raymond heeft een voetbal verleden bij Purmersteijn en speelde
daar van de jeugd tot en met zondag 1. Vanaf 1997, toen zijn oudste zoon Mitchell bij de pupillen
begon, komt hij bij Legmeervo-

Gemeentehuis Uithoorn
in the spotlights!
Op 14 februari zal digitaal kunstenaar AlexP, bekend van Fotoboulevard Uithoorn, het gemeentehuis letterlijk in het licht gaan zetten. Op de avond van de Lichtjesloop is er aan de Amstelpleinzijde aan het einde van de loop
een interactieve videomapping
te zien. Een grote projectie op
het gebouw die JIJ met het lichtje
van je smartphone kan beïnvloeden! Op de foto die je hierbij in
de krant ziet staan, kan je een eerdere interactieve videomapping
zien van AlexP, een paar jaar geleden in Amsterdam. Op dezelfde avond is vlakbij de ingang van
het gemeentehuis ook MAPP te
zien zijn, de mobiele videomapping waarmee AlexP de wereld
rond reist en eind vorig jaar o.a.
nog in Amerika en een aantal landen in Europa te zien was. Op deze avond voor het eerst ook in Uithoorn te zien en te beleven! “Het
is natuurlijk heel erg leuk om op

verschillende plekken op de wereld mensen enthousiast te zien
over jouw werk.” aldus Alex Prooper. “Omdat we zelf in Uithoorn
wonen, is het voor ons nu extra
speciaal om ook hier een grote
projectie te kunnen laten zien en
andere bewoners van Uithoorn
daarbij te betrekken. De lichtjesloop is een uitgelezen evenement
om hiermee bij aan te sluiten. Bovendien kunnen alle lopers na afloop in MAPP, de andere projectie
die we deze avond laten zien, een
“lightart-selfie” maken als herinnering aan deze avond. In het kader van “200 jaar Uithoorn” zullen
we dus zowel het gemeentehuis
als de bewoners van Uithoorn
voor één avond in the spotlights
zetten!” De Lichtjesloop en de videomappings zijn gratis te bezoeken, alle informatie is in het facebook event op de pagina van AlexP te vinden: www.facebook.
com/AlexPdigitalart

gels. Ook toen zoon Nick begon,
stond hij langs de lijn. Sinds begin
van dit seizoen is Raymond met
LedSign en AdFinQ hoofdsponsor van Legmeervogels. Op zondag staat hij als vaste supporter,
samen met zijn vrouw, langs de
lijn bij het eerste om zijn zonen
aan te moedigen. Hij ziet graag
dat Legmeervogels zich handhaaft op dit niveau en misschien
nog wel een stapje hoger. Daarvoor moeten de randvoorwaarden binnen de club goed geregeld zijn en daar wil hij graag zijn
bijdrage aan leveren. De samenstelling van het nieuwe bestuur
bestaat per 13 januari 2020 uit:

Roy Kuylenburg: voorzitter, Frank
den Butter: vice voorzitter, Chris
Vermeij: secretaris, Raymond Verschut: penningmeester.
Tevens zijn tijdens de vergadering Jan Weber, Rene de Waal en
Jos Roodenburg bedankt voor
hun inzet met betrekking tot het
financieel verslag en de controle
hierop als kascommissie. Zie foto. Jos was helaas afwezig. Legmeervogels is nog steeds op zoek
naar vrijwilligers voor de verschillende commissies. Mocht je interesse hebben, aarzel niet en
neem contact op met Chris via
secretaris@legmeervogels.nl
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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.

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

Taart voor 150e deelnemer
VMBO On Stage
Regio - Poldersport De Kwakel
is het honderdvijftigste beroepsbeoefenaar die zich heeft aangemeld voor Veen en Amstelland On Stage. Albert Blommestijn van Poldersport De Kwakel is
duidelijk: “Naar Vmbo-leerlingen
wordt vaak minder positief gekeken”, zegt hij. Ik geef hen graag
een kans. Daarom doen we voor
het tweede jaar op rij mee met
het Beroepenfeest en de Doe Dag
van On Stage.’’ Op het Beroepenfeest van dinsdag 3 maart gaan
de leerlingen van Wellantcollege Westplas mavo, VeenLanden
College, Praktijkschool Uithoorn
en Vakcollege Thamen in gesprek met beroepsbeoefenaren

uit de regio. Ze kunnen hun vragen stellen en oriënteren zich op
hun mogelijkheden. Als het klikt
worden afspraken gemaakt voor
de Doe Dag op dinsdag 17 maart.
Albert Blommestijn van Poldersport De Kwakel laat de leerlingen tijdens het Beroepenfeest en
de Doe Dag kennismaken met het
beroep van buitensportinstructeur. “Jongeren van zestien jaar
en ouder kunnen bij ons werken
als instructeur’’, vertelt hij. “Lijkt
het je leuk om groepen met jongeren, scholieren of volwassenen
te begeleiden met het sporten en
te letten op hun veiligheid?
Dan is het beroep buitensportinstructeur iets voor jou.

Zelf ook op werkbezoek? Bezoek
Bosman Van Zaal!
Nagelstylistes/ kappers/
Om de beroepsbeoefenaren zo
schoonheidsspecialisten
goed mogelijk te informeren, orgezocht!
ganiseert Veen en Amstelland
Om de honderdvijftigste aan- On Stage een informatiebijeenmelder in het zonnetje te zetten, komst op donderdag 6 februabracht projectleider Karin Wate- ri van 16.30 tot 18.00 uur. Deze
ler hen een taart. “Honderdvijf- bijeenkomst vindt plaats bij Bostig beroepsbeoefenaren is een man Van Zaal in Aalsmeer. Dit bemooie mijlpaal’’, zegt zij. “Al stre- drijf bouwt aan de toekomst van
ven we naar tweehonderdtwin- gewasproductie. Een kas in de
tig beroepsbeoefenaren. We zoe- woestijn? Het kan! Of een ultraken nog kappers, nagelstylistes, moderne kwekerij waarbij sla op
dierenartsen, actrices, fotogra- water wordt geteeld? Kan ook! Na
fen, artsen en schoonheidsspe- het delen van alle informatie over
cialisten. De leerlingen hebben het Beroepenfeest en de Doe Dag
aangegeven dat ze nieuwsgierig volgt een rondleiding door het
zijn naar deze beroepen en graag hoofdkantoor van dit hightech en
met beroepsbeoefenaren in ge- innovatieve bedrijf. Aanmelden
sprek gaan. Dus, ben jij enthou- voor deze bijeenkomst kan door
een mail te sturen naar mail@
veenenamstellandonstage.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
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Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

DUS! organiseert Informele
nieuwjaarsborrel
Uithoorn/De Kwakel - De wens
van het bestuur, wethouder en
raadsfractie van DUS! is om meer
en vaker op informele wijze in
contact te komen met de inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Om aan die wens inhoud te geven organiseert zij een wat verlate nieuwjaarsborrel op 7 februari van 17:30 tot 19:30 uur in bierbrouwerij de Schans in Uithoorn.
U hebt daar de gelegenheid om

met de bestuursleden, de wethouder en de raadsfractie onder
het genot van een drankje (1e is
gratis) in gesprek te raken over de
resultaten van de afgelopen periode en samen te kijken wat er in
de toekomst nog gedaan moet
en kan worden om Uithoorn en
de Kwakel op een verantwoorde en vooral duurzame wijze nog
leefbaarder te houden of in sommige gevallen te maken.
Zij zien uit naar uw komst!

Nostalgische Avonden in
De Kwakel
De Kwakel - Elke twee jaar organiseert Stichting De Kwakel Toen
& Nu twee Kwakelse Nostalgische
Avonden. Twee heerlijke avonden terug in de tijd met een blik
vooruit. Ook dit jaar kunt u weer
terecht in dorpshuis De Quakel,
Kerklaan. Het zijn twee dezelfde presentaties, omdat de beide avonden meestal uitverkocht
zijn. Op vrijdag 28 februari en
vrijdag 13 maart gaan de deuren
open om 18.45 uur. Het programma begint om 19.30 uur en duurt
tot ca. 22.45 uur. Kom op tijd
voor een goede zitplaats. Kaartverkoop uitsluitend in de voorverkoop: via de e-mail: dp@dekwakel.com of via Dirk Plasmeijer telefoon 0297-563335 (tussen
18.00-19.00 uur) Een kaartje kost
€ 5,00 inclusief een kopje koffie of
thee met iets lekkers bij binnenkomst.
De Kerklaan uit de oude doos

Oud
De avonden worden gevuld met
oude films en oude en nieuwe(re)
foto’s van de oude straten en hun
bewoners, boerderijen en gebouwen.
Verder komen er verenigingen en
middenstand aan bod uit het verleden, heden en de toekomst en
passeren allerlei evenementen de
revue.
Na de pauze komt er weer een
BK-er ‘Bekende Kwakelaar’ binnen
om zijn verhaal te vertellen. De
presentatie wordt traditioneel afgesloten met de feestelijke Kwakelse kermisoptochten van Toen
naar Nu.
Na afloop is het altijd erg gezellig
en wordt er weer nagepraat (of
bijgepraat, want soms ontmoeten mensen elkaar weer na enkele tientallen jaren) met een hapje
en een drankje.

siast over jouw beroep en vind je
het leuk om leerlingen daar alles
over te vertellen? Meld je dan aan
via www.veenenamstellandonstage.nl”

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

Vogelexcursie Huizerpier
en Wolfskamer
Regio - Op zaterdag 1 februari 2020 organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een vogelexcursie naar de Huizerpier en
de Wolfskamer. We bezoeken de
westelijke pier van het voormalige vissersdorp Huizen. Deze pier
mondt uit in het Gooimeer en is
onderdeel van de Randmeren.
Aan de westzijde bevinden zich
enkele eilandjes als een soort
vooroever. Deze, met lage vegetatie begroeide eilandjes, bieden
voedsel en beschutting voor de
vele overwinterende vogelsoorten die ‘s winters op de Randmeren te vinden zijn, zoals dodaarzen, pijlstaarten, ijsvogels en regelmatig ook kleine zwanen. Aan
het einde van de pier is er een

vergezicht over het Gooimeer.
We vervolgen onze excursie naar
de nabijgelegen Wolfskamer. Dit
stuk bos grenst, via een breed
stuk rietland aan het Gooimeer.
Hier vinden we ook typische
bossoorten, zoals goudhaantjes
staartmezen en goudvinken.
Kortom voor ieder wat wils deze
excursie! Trek passende kleding
aan, neem lunch voor onderweg
en een verrekijker mee. Verzamelen: parkeerplaats bij de Nieuwe
Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30
uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 15:00 uur. Kosten:
gratis. (vergoeding autokosten in
overleg met de bestuurder)
Aanmelden: niet nodig. Nade-

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

re informatie zie de website: ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Info en excursieleider: Roy
de Dood (06-23 55 95 28)

speelt een belangrijke rol in deze
merkwaardige fenomenen.
Verder besteden we aandacht
aan de symmetrie in de natuur. In
honingraten is duidelijk een zeskantige vorm te herkennen, net
zoals overigens bij basaltblokken en de huidschubben van reptielen. We gaan in op de merkwaardige tekeningen die je op de
huid van verschillende dieren aan
kunt treffen en gaan op zoek naar
een verklaring daarvoor. Hier komen we de briljante Britse wetenschapper Alan Turing tegen, die
in de jaren 50 een aanzet gaf voor

het begrijpen van al deze ingewikkelde patronen. Kortom, een
avond om niet te missen.
De lezing begint om 20.00 uur in
het NME-centrum De Woudreus,
De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Er wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd van 2.50 euro. Voor
meer informatie: Tinok van Hattum, 0297534562.Wil je lezingen
en excursies in en over de natuur
in je buurt steunen wordt dan
lid of donateur van je plaatselijke IVN afdeling. Zie ook www.ivn.
nl/ afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Vrouw te water in de Amstel
Regio - Aan de Amstelkade in
Amstelhoek is vanmorgen een
vrouw uit de Amstel gehaald. Zij
was vanaf de Amsteldijk Noord
in Uithoorn te water geraakt
met de fiets. Aan de overkant is
zij door voorbijgangers het water uit geholpen. Brandweer, ambulance en politie zijn ter plaatse gegaan. Het slachtoffer is met
spoed met onderkoelingsverschijnselen per ambulance naar
een ziekenhuis vervoerd. (foto
VTF)

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Wiskundige patronen in de natuur
Regio - 4 februari, wordt er in
het NME centrum Wilnis een lezing gegeven bij de IVN over de
wiskundige patronen in de natuur. De manier waarop de zaadjes in de zonnebloem georganiseerd zijn is opvallend. De spiraalvormige structuur is duidelijk
herkenbaar. Zou daar een soort
ordeningsprincipe achter zitten.
Het antwoord is simpelweg Ja!
Tijdens de lezing wordt ingegaan
op de herkomst van deze structuren en het wiskundige verband
en waar je dit allemaal tegen kunt
komen. Het begrip gouden hoek

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

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, 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.

WWW.MEERBODE.NL
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De Aldi is nu gevestigd achter de brandweerkazerne

De bedoeling was naast Deen

Wat zijn de plannen voor dit stuk grond? naast de Deen?

Aldi vraagt zich af wat de gemeentelijke plannen zijn

”Gemeente heeft jarenlang achter
papierenplan aangelopen”
Vervolg van de voorpagina

meente. Het bestuur in Uithoorn
heeft jarenlang achter een papieVerkeerd gemeten?
ren plan aan gelopen, zonder de
Kennelijk heeft de gemeente Uit- uitvoerende van dit plan (c.q. de
hoorn zich bijna een decenni- voorgestane verkeers-structuur)
um gebaseerd op onjuiste aan- te controleren, een plan waarnames bij het masterplan voor voor andere projecten in de ijshet dorpscentrum van Uithoorn kast moesten, maar dat een luchtnu door de omlegging van de kasteel bleek. Je vraagt je overiN201 niet meer m2’s detailhan- gens af of de Aldi ooit wél gepast
del c.q. een supermarkt geves- heeft in dit dorpscentrum ook toe
tigd kan worden in het dorpscen- nog sprake was van de maximale
trum. Zelfs bij de afgeslankte vari- variant, de garagevariant.
ant blijkt dat ook de Aldi niet naar
het centrum van Uithoorn kan Geflopt
gaan doordat er te weinig ruim- Nu het masterplan definitief gete is en er kennelijk niet goed ge- flopt is willen wij u vragen wat
meten en gerekend is door de ge- dan de plannen van de gemeente

zijn t.a.v. de Aldi? Deze zit immers
met een tijdelijke vergunning; de
tijdelijkheid bestaat uitsluitend
vanwege de voorgenomen relocatie van Aldi naar het dorpscentrum. Het heeft ons altijd verbaasd dat waar 99,9% van de gemeenten de voorkeur geven aan
de (tijdelijke) vestiging van een
supermarkt in een woonwijk, Uithoorn juist ervoor heeft gekozen
om de Aldi tijdelijk te huisvesten
in een pand op een bedrijventerrein. Dit terwijl op het Legmeerplein voldoende ruimte aanwezig was (is), Aldi daar graag wilde blijven en Ultimo een tijdelijke winkel wilde bouwen. Gaat

Ruimte op Legmeerplein
Zoals wij het inschatten profiteert Uithoorn in vergelijking met
andere gemeenten, onvoldoende van de huidige piek in de wode gemeente de huidige loca- ningmarkt en zijn er veel lege
tie van Aldi aan de Sportlaan le- plekken in Uithoorn welke braak
galiseren op permanente basis blijven liggen en waar eigenlijk al
of moet Aldi verhuizen naar een jaren niets mee gebeurt. Dit laatandere locatie in Uithoorn? De- ste geldt ook voor het Legmeerze vragen zijn nu opeens heel re- plein. Aangezien wij belang heblevant en verdienen aandacht, ben bij een goede invulling van
zeker bij een gemeente die al- deze ruimte op het Legmeerplein
tijd heel veel aandacht heeft ge- en daar deze ruimte reeds jaren
schonken aan beleidsstukken en braak ligt willen wij u vragen: wat
visies waarvan niet mocht wor- zijn uw plannen met deze locaden afgeweken door marktpar- tie tussen onze eigendommen en
tijen en waarbij een supermarkt de praktijkschool?”, aldus de brief
op een bedrijventerrein niet tot aan het college.
het beleid behoort. In de bijlage
treft u een overzicht aan van de Aanvulling
gemeentelijke visie en beleidsno- Een dag later kwam er nog een
tities. De economische visie da- kleine aanvulling: “Uit de bijlage

Voorbereiding Amstelproms
2020 in volle gang
Uithoorn - Op 20 juni 2020 gaat
AmstelProms weer plaatsvinden
en, op veler verzoek, gaat AmstelProms terug naar de kade!
Na een uitstapje naar het evenementen terrein, heeft de organisatie toch besloten hun uiterste
best te gaan doen om het evenement weer terug te brengen naar
de kade.
Het evenemententerrein is geweldig voor wat betreft de logistiek en voorzieningen maar het
heeft helaas veel minder sfeer.
Die sfeer is juist het belangrijkste
voor AmstelProms; zij aan zij op

Sponsors
Wanneer AmstelProms weer terug gaat naar de kade brengt dat
wel veel extra voorbereiding en
ook meer kosten met zich mee.
Bijvoorbeeld; om iedereen goed
te laten genieten van wat er op
het podium gebeurt zijn er extra
pontons nodig.
de kade, genieten van heerlijke Orkest
Zo kan er een stage gemaakt
muziek. Dat schept een band en Ook zal het AmstelProms Orkest worden ter hoogte van de Julizo moet het zijn.
weer bestaan uit leden van het analaan, daardoor is er veel meer
KnA Orkest en Sursum Corda. ruimte voor publiek.
AmstelProms Koor
Echter, in het kader van Uithoorn Langs deze weg doen we dan
Ook dit jaar komt er natuurlijk 200 jaar, zouden wij, als organisa- ook een oproep voor sponsoren.
weer een AmstelProms Koor o.l.v. tie, het geweldig vinden wanneer Er zijn verschillende sponsorpakFerdinand Beuse; de repetities het orkest uitgebreid zou kunnen ketten en vanaf 250 euro kunt u
hiervoor starten vanaf dinsdag 14 worden met andere orkesten en/ al meedoen.
april en je kunt je nu al opgeven of gelegenheids muzikanten.
Er zijn mooie mogelijkheden voor
via www.vocalcompany.nl. Daarpromotie van uw bedrijf op het
naast zullen er ook weer een aan- Heb je belangstelling om
evenement! Vindt u het leuk om
tal solisten meedoen aan Amstel- mee te spelen?
dit mooie Uithoornse evenement
Proms, hiervoor zullen audities Of wil je met je orkest meedoen? te ondersteunen?
gepland worden. Daarover bin- Laat het ons weten! Hoe groter Neem dan contact op met marnenkort meer in deze krant.
het orkest hoe mooier.
co@amstelproms.nl .

Fantastisch aanbod voor de
Buurtkamer in De kwakel
De Kwakel - Wat wonen ze in De
Kwakel toch in een enorm leuk
dorp! Alweer 3 jaar geleden zijn
ze gestart met de Buurtkamer
achterin het dorpshuis met zo`n
16 gasten. Nu januari 2020 komen er gemiddeld 40 mensen
elke week koffie drinken en een
spelletje doen. Dit grote aantal

hield Marleen en Rens-Jan van
B&B en Kookstudio de Ossenwaerde niet tegen om het hele gezelschap met de vrijwilligers geheel kosteloos uit te nodigen voor een soepenparade. Na
de gewone vrijdagochtend vertrok een ieder, op de fiets, gezellig met elkaar meerijdend of in-

stappend bij de vrijwilligers richting de Vuurlijn. Bij een lekker
borreltje of frisje werd iedereen
welkom geheten door Rens-Jan
die vertelde wat de mensen onbeperkt konden proeven. Er was
voor een ieder wat wils, van `gewone` kippensoep tot rode koolsoep, van bloemkoolsoep tot wit-

teert van 2009; is dit dan nog actueel? Dient deze niet te worden
geactualiseerd voor een zichzelf
respecterende gemeente als Uithoorn?

lofsoep, pastinaaksoep en brandnetelsoep geserveerd met een
lekker warm stokbroodje. De gasten mochten van alle smaken
proeven tot ze helemaal voldaan
waren. Er werd nog een kopje koffie of thee geserveerd, waarna er
werd afgesloten. Voor Marleen en
Rens-Jan was er een attentie gekocht om de waardering te tonen. En om met de openingszin
weer af te sluiten: “Wat is het toch
een enorm leuk dorp”. Zoiets kan
bijna alleen maar in De Kwakel.
Marleen en Rens-Jan hartelijk bedankt namens alle Buurtkamerbezoekers!

blijkt dat de beleidsstukken redelijk oud zijn. In elk geval geldt
dat de economische visie c.q. detailhandelsvisie niet meer actueel
is door het neerwaarts bijstellen
van de ambities van het dorpscentrum waardoor veel (planologische) detailhandelsruimte niet
wordt ingevuld. Meer in het bijzonder geldt ook voor het Legmeerplein dat de visie verouderd
is nu het Legmeerplein met fullservice-supermarkt Deen juist zo
succesvol is. Het Legmeerplein
heeft dan ook grote maatschappelijke waarde voor de omliggende wijk(-en) en Uithoorn.
Onze inzet als belegger is om het
niveau van voorzieningen op het
Legmeerplein verder kwalitatief
te versterken. In het geval u voornemens bent om de detailhandelsvisie te actualiseren (gezien
ook de bijzondere positie van Aldi op het bedrijventerrein), dan
willen wij graag actief in dit proces participeren. Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet”. Wordt vervolgd.

Interessante informatie
in buurtkamer Meerwijk
Uithoorn - Afgelopen week hebben de kandidaat-notaris mevrouw Li en mevrouw Van der Pol
van het notariskantoor Sterel in
Uithoorn tijdens een bezoek aan
de buurtkamer ons verteld over
het verschil tussen levenstestament en testament. Het levenstestament regelt zaken als je nog
in leven bent, maar niet meer zelf
goed over zaken kunt beslissen.
Wie machtig je om namens jou
op te treden. Wat betekent dat in
het kader van vertrouwen.
Het testament gaat gelden als je
overleden bent. Ook belasting-

technische zaken kwamen aan
de orde. Wat als je naar een verpleeghuis moet enz. Uit de vragen en opmerkingen blijkt dat er
voor een levenstestament en testament geen standaard is voor iedereen.
Het zijn altijd zeer persoonlijke
beslissingen. De bezoekers van
de buurtkamer zijn door deze
voorlichting aan het denken gezet over hun persoonlijke situatie
of kijken hun eerder opgemaakt
testament nog eens na. De beide dames hadden een aandachtig gehoor.

Voorlezen met muziek:
Nog 100 nachtjes slapen
Uithoorn - Het versieren voor
een feestje kan niet vroeg genoeg beginnen. Luister naar dit
vrolijke verhaal over hoe Dorus
niet kan wachten tot haar verjaardagsfeestje begint. Nog honderd
nachtjes slapen en dan staat de
visite voor de deur. Dorus wil dat
het een feestje wordt om nooit
te vergeten en gaat op zoek naar
hoe ze de kamer op een bijzondere manier kan versieren. Mooie
gekleurde lapjes lijken haar een
goed idee en die kun je met een
schaar natuurlijk overal vandaan
halen. Tijdens deze middag lezen
we voor uit dit boek onder begeleiding van muziek, en de kinderen gaan ook zelf aan de slag met
gekleurde lapjes.
Reserveer snel een plekje. Je
hoeft alleen een kaartje te kopen
voor je kind. Per kaartje kan één

ouder/verzorger de voorstelling
gratis bijwonen.
Praktische informatie:
Bibliotheek Uithoorn. Woensdag
5 februari 15:30 – 16:00 uur
Kosten: Leden € 2,50 | Niet-leden
€ 5,00

06

29 januari 2020

Gem

Derde editie Lichtjesloop op dag van de liefde
Uithoorn – Alle inwoners van de
gemeente Uithoorn kunnen op
de dag van de liefde, 14 februari, meedoen aan de derde editie
van de Lichtjesloop. De Lichtjesloop is een wandeling van ongeveer drie kilometer rond het Zijdelmeer.
De organisatie, Uithoorn voor Elkaar, verwacht zo’n 350 deelne-

mers. Het is de bedoeling dat de
deelnemers zichzelf zo mooi als
mogelijk versieren met lichtjes.
,,Deze derde editie van de Lichtjesloop is een extra speciale. We
organiseren de Lichtjesloop onder de vlag van de ‘Gemeente Uithoorn 200 jaar’ en staan dan ook
stil bij de 200e verjaardag van de
gemeente,” vertelt een woord-

De Weggeefwinkel in Het
Hoge Heem is vernieuwd
Uithoorn - Sinds begin dit jaar zit
de weggeefwinkel in een nieuwe - betere- ruimte in Het Hoge
Heem. Kent u de Weggeefwinkel al? Kom een kijkje nemen !
Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag-middag is de winkel geopend.(soms ook op zaterdag of zondag, let op het bordje
in de bloemenbak !) De Weggeefwinkel is een geld-vrije oase, er is
geen kassa, alle spulletjes die u in
de winkel ziet zijn gratis mee te
nemen (er heerst soms een limiet,
dit is afhankelijk van de voorraad).
Er zijn in heel Nederland nu ruim
100 Weggeefwinkels (www.weggeefwinkel.nl) en sinds anderhalf
jaar heeft Uithoorn ook zo’n win-

kel. Komt u gerust eens kijken.
Wij hebben kleding, ook jongenskleding, nog veel winterjassen,
schoenen, ook huisraad en veel
boeken, en niet te vergeten sieraden. Soms is het winkeltje net
een klein museum... en hoor ik
de mensen genieten door alleen
naar de spulletjes te kijken.
Er is genoeg
Het motto van de Weggeefwinkel
- nationaal - is gebaseerd op een
uitspraak van Mahatma Gandhi :
‘Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.’ ( There is enough for everybodies need, but not for everybodies greed). De Weggeefwinkel

voerder van de organisatie. Mede daarom zijn er dit jaar ook interactieve videoprojecties te zien
op het gemeentehuis van kunstenaar AlexP.
De start is om 19.00 uur. De wandelaars worden tussen 19.45 en
20.30 uur bij de finish verwacht.
De wandeling wordt met alle
heeft de bedoeling de confrontatie aan te gaan met de overmatige consumptie en de allesoverheersende geld-economie in de
westerse samenleving. Een wezenskenmerk van de weggeefwinkel is onvoorwaardelijkheid.
Iedereen is welkom, arm en rijk
en alles daar tussen (de voedselbank/kledingbank is bedoeld
voor uitsluitend minima). In de
Weggeefwinkel is iedereen welkom, om te nemen zowel als te
geven. De winkel heeft tot doel
: -het bieden van een alternatief
voor de wegwerpeconomie, -een
bijdrage leveren aan een beter
milieu, hergebruik is beter voor
het milieu ! - het creëren van een
plek waar iedereen welkom is,
zorgen dat verschillende mensen
elkaar ontmoeten, - laten zien dat
het ook anders kan, zorgen voor
verwarring ! ( in de weggeefwinkel is geld niets waard ) Ook wil-

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

E

n? Zitten jullie alweer te dromen over de Voorjaarsvakantie? Ik vertelde eerder al hoe fijn
het is dat de kerstvakantie niet zo snel zal verdwijnen. Maar er was dus een tijd, dat al die vakanties helemaal niet bestonden! In de 17de eeuw gingen kinderen het hele jaar door naar school. Zes dagen in
de week. Van acht tot vier, met een pauze tussen elf en twaalf. De donderdagmiddag was vrij. Dat was
de speeldach. Er was op school geen lesmateriaal, geen bord, er waren geen pennen en geen papier. De
kinderen namen alles zelf mee naar school. Als je de materialen niet had dan kocht je die bij de leraar.
Leren lezen en schrijven - 1 stuiver en 8 penningen per week (eigen ABC-boekje mee, dan gratis)
Schrijven per regel - 8 penningen per regel, bij meer regels 4 penningen per regel (eigen papier, dan gratis)
Het betalen van de leraar - 5 stuivers en later in de 17de eeuw 10 stuivers (gold niet voor arme kinderen)
Cijferen en rekenen - ‘een ijgelijck na sijn begrip’; op het niveau van het kind (en naar de wens van de ouders )
‘Algemeijnen Christelijcken gelooffs’ - (de tien geboden, christelijke gebeden e.d.) op zaterdagmiddag

Kinderen moesten ook vaak gewoon de ouders helpen met hun werk. En er was nog een
probleem. Er was eerst alleen een school in
Kudelstaart en de weg naar Kudelstaart was
slecht. De weg stond vaak voor een deel onder
water. En het was voor de kinderen in Uithoorn en de Kwakel ongeveer een uur lopen.
Later kwam er ook een school vlakbij de
Thamerkerk. En nog wat later kwamen er
een paar kleinere schooltjes bij, onder andere in De Kwakel. Dit had alles met het
geloof te maken. De (grote) scholen waren namelijk gereformeerd en dat terwijl
(vooral) in de Kwakel veel mensen katholiek waren. De ouders wilden dat de kinderen les kregen over hun eigen geloof.
De leraar riep de kinderen om de beurt bij zich en gaf dan uitleg.
(Rosie en Jannes op bezoek in een ets van A. van Ostade.)

L

ang niet alle kinderen gingen in die tijd naar
school. School was ook nog niet verplicht. Je kind
naar school laten gaan was ook duur. Zoek maar
eens op hoeveel een stuiver toen waard was.

Deze kleine schooltjes werden vaak geleid
door vrouwen en zij werden kloppen genoemd.
Maar goed, er was dus geen Voorjaarsvakantie in die tijd, maar waarschijnlijk was
je helemaal niet naar school gegaan als je in
die tijd leefde. Misschien dus toch maar een

beetje blij zijn dat je naar school mag?!

Juffen, meesters, geld is natuurlijk een leuk thema! Wat was een stuiver vroeger waard? Wat is een stuiver eigenlijk? Je kunt
ook heel leuk rekenen met geld! “Een ijgelijck na sijn begrip” dat dan weer wel;)!
caroline@cabasm.nl

deelnemers samen afgesloten.
Dit gebeurt met de uitreiking
van wie er het mooist versierd is
met lichtjes. Ook wordt de winnaar van de high tea bekend gemaakt. De avond eindigt met koffie/thee/chocomelk en iets lekkers. Wethouder Ria Zijlstra opent
de Lichtjesloop en loopt traditiegetrouw ook mee.
len de Weggeefwinkels mensen
confronteren met hun hebzucht,
en een rol spelen in de armoedebestrijding. Ten teken dat de winkel open is staat in de bloemenbak bij de ingang van Het Hoge
Heem een bordje met pijl. Het
Hoge Heem ligt naast winkelcentrum Zijdelwaard aan de Wiegerbruinlaan.

Collectanten
gezocht
Uithoorn - Wordt u dit jaar óók
een van de 13 duizend collectanten die de straat opgaan om geld
in te zamelen voor Amnesty International? De jaarlijkse collecteweek van Amnesty vindt plaats
van 9 tot en met 14 maart 2020.
Vorig jaar waren er in Uithoorn
rond de 50 vrijwilligers op pad.
Amnesty Uithoorn zoekt voor de
collecte van dit jaar nog vrijwilligers die willen collecteren. Het
gaat om enkele straten per collectant en het kost ongeveer 2
uurtjes tijd.
Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de
overheid of van politieke en religieuze groeperingen. In 2019
gingen in heel Nederland 13.000
collectanten langs de deuren en
werd ruim € 1,2 miljoen opgehaald. De collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor
Amnesty. Met de opbrengst ervan kunnen we de strijd tegen
mensenrechtenschendingen
voortzetten.
Word collectant
U kunt zich aanmelden als collectant in Uithoorn bij Anja Brugman, tel: 06 24591904, e-mail abrugm@caiway.nl of via de website
van Amnesty Nederland

n

Vraag het de
burgemeester
Samenhorigheid
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.
We vieren dit jaar dat onze gemeente 200 jaar bestaat. Ik ben er blij mee
dat we dit samen vieren
en dat er ook veel vanuit jullie, inwoners en ondernemers, georganiseerd
wordt onder de vlag van
200 jaar Uithoorn. Mijn
complimenten!
Een van de thema’s van
ons jubileumjaar is samenhorigheid.
Samenhorigheid, het gevoel van
samen zijn, je verbonden voelen met je buurt,
buur of buurtgenoot. Het
is zo ontzettend belangrijk
vind ik. Het lijkt soms alsof we gezapig zijn. We leven in vrede in Nederland.
Er is volop welvaart, maar
‘welzijn’….dat kan beter in
mijn optiek. Zolang we die
vrede en rijkdom consumeren en geen oog hebben waar we voor staan,
blijft het aanmodderen.
Wat is je waarde eigenlijk
op die samenleving?
Mijn beeld is dat we een
nieuwe toekomst ingaan,
in Nederland, in Europa
-ook nu de Brexit doorgaat- en daarbuiten. Die
toekomst begint overigens bij ons zelf in de samenleving van Uithoorn
en De Kwakel. We moeten
de vraag stellen over onze waarden. Wat zijn die?
De vragen zijn gericht op
wat we zijn, niet op wat we
hebben. Die waarden op
wat we zijn, moeten toekomst gericht zijn. Waar
we voor staan! Een van
de onderwerpen is dat we
staan voor leefbaarheid in
onze gemeente, in je wijk

De lekenpreek met
Bob Berkemeier‘
Uithoorn - Bekende Plaatsgenoot Bob Berkemeier (1949) was
in zijn werkzame leven jurist in
de gezondheidszorg, een gebied
waar hij maatschappelijk nuttige dingen kon doen. Daarvoor
moest hij zijn andere grote passie, het muziek maken, ergens
parkeren. Naar later zou blijken,
was dat een tijdelijke opschorting. “Het bleef woekeren. Naast
mijn dagelijks werk in de diverse takken van gezondheidszorg
bleef de muziek mijn passie en
bron van energie. Ik wilde niet alleen pianospelen, ik wilde midden in dat machtige proces van
het muziek maken staan, daar samen met zangers en muzikanten
muziek maken, mijn enthousiasme voor zoveel geweldige muziekstukken met anderen delen,

e e nte U i t h o o r

met een orkest, met een koor,
met zangers.” Bob Berkemeier
heeft zich enthousiast bereid verklaard een zogeheten Preek-vande-Leek hier in Uithoorn te verzorgen. In zo’n preek-ven-deleekdienst verbindt de leek een
Bijbelverhaal met haar of zijn passie. Ook het programma, de liederen en gebeden worden door de
leek bepaald en uitgekozen. Dat
maakt de bijeenkomst heel persoonlijk en spannend. Alle andere
plaats- en regiogenoten zijn van
harte welkom dat eens mee te
maken. De toegang is geheel vrij.
Maar een vrijwillige bijdrage aan
de eerste collecte voor het goede doel dat de lekenpreker heeft
uitgekozen, is natuurlijk welkom,
net als voor de tweede collecte
ter bestrijding van de onkosten.

en straat. Kijk naar elkaar om….en maak van je
wijk een samenleving die
waarde heeft door er met
elkaar wat van te maken.
We weten dat we een multiculturele maatschappij
zijn. En ja -hoor ik sommigen vaak zeggen- er
zijn mensen die misbruik
maken van onze sociale voorzieningen, mensen
die terug moeten naar elders, etc. Er zijn hier ook
mensen opgenomen in
de gemeenschap of daarmee aan de slag. Als je
hier bent doe je mee is
het motto. Je volgt de regels en gewoonten die
we hebben afgesproken.
En als je de wet overtreedt ben je er bij. Natuurlijk hebben wij eigen
culturele waarden opgebouwd in de loop der jaren. Deel die is m’n boodschap. Het woord samenleving zegt het al... .Je leeft
samen met anderen.
Het gemeentehuis kan
hier faciliterend in zijn,
maar u als buurtbewoner
gaat er over. Spreek elkaar. Ontmoet elkaar. Help
elkaar. Stel eens de vraag
‘hoe gaat het met je’?
Menselijkheid en waardigheid is hier aan de orde. In Nederland staan we
voor vrijzinnigheid en vrijdenken in de straat en onze buurt; emancipatie van
geest noemen sommigen
dat. Dat zal ons helpen bij
vooruitgang. Samen…..en
dat begint dus in je eigen
buurt. In de krant werd
onlangs door Jonathan
Holslag verwezen naar de
Romeinse staatsman Scipio: Geen samenleving
overleeft achter sterke
muren als haar moraal in
puin ligt.
Pieter Heiliegers,
burgemeester

Musicologie
Vóór zijn rechtenstudie had Bob
enkele jaren musicologie gestudeerd en dat kwam hem van pas
toen hij vanaf ’93 de mogelijkheid
kreeg zich te bekwamen tot dirigent, in het bijzonder tot koordirigent.
Een en ander leidde in 2011 tot
de samenwerking met The Seasidesingers, een koor met een
breed en afwisselend repertoire. En een belangrijk deel van dat
koor komt mee met Bob als hij
zijn lekenpreek gaat houden en
heeft een prachtig aandeel in deze bijeenkomst!
De lekenpreek van Bob Berkemeier gaat plaatsvinden op zondagmiddag 9 februari aanstaande aanvang 16.00 u. in gebouw
De Schutse, De Merodelaan 1 Uithoorn. Na afloop is er gelegenheid na te praten bij een drankje.
Met dank aan de sponsors en de
ondersteuning van het Initiatievenfonds Uithoorn & De Kwakel.
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Tweede informatie-avond voor starters

Iets om
over na
te denken

Westeinder Adviesgroep
helpt op woningmarkt
Aalsmeer - Je hoeft maar om je
heen te kijken of een willekeurige
huizensite te bezoeken en je weet
dat de huizenprijzen de laatste jaren sterk zijn gestegen. Dit fenomeen deed zich in eerste instantie vooral in de grote steden
voor, daar is vrijwel geen betaalbare woning meer te vinden met
als gevolg dat nu ook de prijzen
in de omliggende gemeentes de
pan uit beginnen te reizen.
De groep die bijzonder veel last
heeft van deze gekte op de woningmarkt zijn de starters. Dit zijn
de mensen die voor het eerst een
woning willen kopen.
Tijdens de financiële crisis zijn
de regels rondom het verstrekken van hypotheken sterk aangescherpt. Hierdoor is onder andere
het bedrag dat je maximaal kunt
lenen ten opzichte van de waarde
van de woning verlaagd. Dit feit
in combinatie met de gestegen
huizenprijzen maakt het voor een
starter bijna een mission impossible om een eigen huis te kopen,
zo lijkt het. De adviseurs van de
Westeinder Adviesgroep merken
dan ook dat veel starters de moed
al opgeven voordat ze begonnen
zijn met zoeken naar een woning.
Ten onrechte! Er is heel veel informatie op internet te vinden op

het gebied van woningaankoop
en woningfinanciering. Maar helaas is veel van die informatie onduidelijk, ingewikkeld en in sommige gevallen zelfs ronduit onjuist. Alleen al de veelheid aan informatie en regels doet menigeen afhaken. De Westeinder Adviesgroep wil hier wat aan doen.
Daarom organiseert de Westeinder Adviesgroep op maandag 10
februari van 19.00 tot circa 21.00
uur een gratis informatiebijeenkomst speciaal voor starters. Op
deze laagdrempelige bijeenkomst krijg je tal van tips en adviezen. Bovendien zijn er experts
aanwezig waaraan je gratis en
vrijblijvend al je vragen kunt stellen. Bezoekers van de bijeenkomsten ontvangen bovendien een
starterskit met handige hulpmiddelen en kunnen gebruik maken
van een speciale startersactie bij
de Westeinder Adviesgroep.
Wil je de informatiebijeenkomst
niet afwachten en direct al een
gesprek met een van de hypotheekadviseurs van de Westeinder Adviesgroep? Bel dan naar
0297-384980 voor een gratis en
vrijblijvende afspraak. Inschrijven
voor gratis informatie-avond kan
via www.westeinder.nl/startersbijeenkomst

Heeft u wat gemist?

Lustrumconcert Regiokoor de Ronde Venen
Regio - Het Regiokoor De Ronde Venen voerde het afgelopen
weekend op een zonovergoten
zondagmiddag haar derde lustrumconcert uit. De (a.s.) klassieke muziekliefhebber die voor een
wandeling koos is dit bijzondere
optreden misgelopen. Het programma met o.a. werken voor
koor en orkest van M Haydn, A. Vivaldi en G.B. Pergolesi werd vlekkeloos uitgevoerd onder de bezielende leiding van dirigent Gert
J. Hans die, met minieme beweging van zijn baton aan koor en
het begeleidend e NASKA begeleidingsorkest, voor een voortreffelijke uitvoering zorgde. De
middag werd met een vliegende
start geopend met een vlotte uitvoering van het Te Deum van M.
Haydn. In het volgende programma-onderdeel het Canta in prato van A. Vivaldi gaf de soliste, de
sopraan Klaartje van Veldhoven
direct haar visitekaartje af. Haar
heldere stemgeluid, haar integere presentatie en haar stembeheersing beloofde veel voor haar
optreden met het Ave Maria van

G.Caccini en in het Laudate pueri van G.B.Pergolesi aan het eind
van de avond. Binnen het evenwichtig opgebouwde programma zou het biddend gezongen
Verleih uns Frieden tot ver buiten
de sfeervolle kerk te horen moeten zijn. In de Cantique de Jean
Racine van G. Fauré klonken de
koorpartijen en orkest in een uitgebalanceerd evenwicht. Het intredende gevoel dat vrede mogelijk is werd nog eens onderbouwd
door het krachtig maar invoelend
gezongen Ave Maria door de sopraan en het vervolgens gedragen gezongen Kyrie eleison door
het koor dramatisch ondersteund
door het sonore geluid van de
strijkers.
Met het sprankelende gespeelde orgelconcert van G.Fr. Händel
bewees Dirk Out zijn klasse. De
evenwichtige uitvoering van het
Laudate pueri van G.B. Pergolesi
met het nachtegaal geluid van de
sopraan bewees wederom dat de
intensive repetities van het koor
hoge verwachtingen wekt voor
het volgende concert.

Door J. Wack

Knotten voor kinderen
in het Enge Bos
Uithoorn/De Kwakel - De IVN is
op zoek naar stoere meisjes en
jongens die met hen wilgen gaan
knotten in het Enge Bos. Het Enge Bos bevindt zich achter de
kwekerij van Drechtdijk 47 in De
Kwakel.
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en
hou je ervan om lekker buiten bezig te zijn; kom dan op 8 februari knotten. Ze beginnen om 13.30
uur en stoppen om 15.30 uur. Het
knotten gebeurt onder begeleiding van het IVN en de knotgroep

Uithoorn. De knotgroep zorgt
voor zagen, knippers en trapjes. Jij moet je vooral warm aankleden en beschermende handschoenen aantrekken.
Jeanette zal, als jullie moe zijn
van het knotten, in haar theehuisje in het bos, zorgen voor
wat te drinken en iets lekkers. Wil
je meedoen stuur dan een mailtje naar adekruijf@hccnet.nl of
lia.rademaker@gmail.com. De activiteit is gratis en alleen voor kinderen.

Bridgeclub
Hartenvrouw/Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 21 januari werd in de speelzaal van
Sporthal De Scheg de eerste zitting gespeeld van de derde ronde parencompetitie. In de A-lijn
speelden 11 paren, dat betekende dus dat er een stilzittafel was.
In de B-lijn wel een even aantal
paren, 14 om precies te zijn. De
hoogste score werd behaald in
de B-lijn door Rineke van Pesch &
Marianne Schniedt met 63,45%.
Op twee ook een 60-plusser: Willie Woerden & Ellen Boeringa met
62,15%. Joke Morren & Marianne
Jonkers waren goed voor een derde plek met 58,33% en op vier en
vijf tenslotte Matty Overwater &
Yvonne van der Wildt met 54,51%

en Fien Leeftink & Arna Kroon
met 52,43%. In de A-lijn voerden
Janny Streng & Sonja Reeders
het peloton aan met 61,46%. Op
twee eindigden Cobie Bruine de
Bruin & Ada van Maarseveen met
57,50%. De derde plaats was weggelegd voor An van Schaick & Ria
Verkerk met 55,73% en de nummers vier en vijf eindigden vlak
bij elkaar: Jeanet Vermeij & Lenie
Pfeiffer met 51,88% en Gerda Bosboom & Jos Walkers met 51,56%.
Er is nog plaats voor nieuwe leden, dus wilt u een keertje komen kijken (en bridgen natuurlijk)
schroom niet en neem contact op
per mail met hartenvrouw2015@
gmail.com of bel 0297 569957.

Poging inbraak in woning
Uithoorn – Tussen maandag 20
en zaterdag 25 januari is geprobeerd in te breken in een woning
aan de Jac. P. Sweelinckstraat. Getracht is om middels kerntrekken
de sloten van zowel de voordeur

als de achterdeur en de garagedeur te openen. Het is bij pogingen gebleven. Het is de dieven
niet gelukt om de woning binnen
te komen. Er zijn door de politie
sporen veilig gesteld.

Albumpresentatie The OkiDoki’s in Fort De Kwakel
Regio - Zondagmiddag 2 februari presenteert de Uithoorns/Kwakelse band The Oki-Doki’s hun debuutelpee in Fort De Kwakel. Na
vijf jaar opnemen, mixen en masteren is er dan eindelijk een resultaat waar de band en hun publiek trots op zijn: een heuse vinylplaat met maar liefst twaalf eigen songs. Muzikaal laverend tussen soul, blues, surf, punk en rock
eren zij hiermee hun grote voorbeelden uit de 60’s en 70’s. Het
nummer Tim Knol heeft alvast
het nodige stof doen opwaai-

en, waarover onder andere Nico
Dijkshoorn zich welwillend positief heeft uitgelaten.
Met medewerking van de nodige gastmuzikanten, die ook op
de plaat te horen zijn, zullen The
Oki-Doki’s een integrale uitvoering ten gehore brengen, waarna
de plaat tegen een speciaal gereduceerd tarief te koop zal zijn.
Gratis toegang, maar kom op
tijd want vol is vol! Aanvang
15.00 uur. Adres: Fort De Kwakel, Het Fort 55. meer info op
okidokis.com

Afgelopen
vrijdagavond
kwam ik thuis na een avond
theater. Per definitie de plaats
waar een cabaretier of toneelspeler de Nederlandse gebruikt om iets over te
brengen op het publiek. Met
woorden een emotie opwekken bij een gevarieerd publiek is een kunst die niet iedereen beheerst. Na een geslaagde avond in het theater
zette ik nog even de tv aan
en Jinek bleek onder andere Wahlon aan tafel te hebben. Hij zat daar om te spreken over de te vroeg overleden volkszanger André Hazes senior en een top duizend
die hij aan het opstellen was
van muziek van Nederlandse bodem. Het moment dat ik
in het programma viel was er
een filmpje van Robbert Long
uit naar ik schat begin de jaren 70 (De periode waarin ik
ben geboren) vervolgens gaf
hij duidelijk gemeend aan
hoe jammer hij het vond dat
de mooie manier van taalgebruik en uitspraak uit die tijd
aan het verdwijnen was. Ik lopen nog een beetje door het
huis om wat in te schenken,
maar mijn aandacht was meteen getrokken. De woorden
die hij uitsprak waren dezelfde die ikzelf ook met grote regelmaat uitspreek. Als zanger had ik Waylon al vrij hoog
staan, maar als persoon had
ik hem (ja vooroordeel) tussen de vele andere holle neppersonen uit de RTL-familie staan. Maar nu betrapte ik
mezelf erop hardop richting
de tv te zeggen, “helemaal
met je eens
Gestegen
Sinds gisteren is hij als persoon ook in achting gestegen. Duidelijke eerlijke mening, niet voor de buitenwereld, maar omdat hij het
meent en het beste voor zijn
kinderen wil. Ook als het gaat
om iets moois wat we helaas
verkwanselen en voor lief nemen. De Nederlandse taal. Nu
is taal altijd in beweging en
spreek ik ook anders dan mijn
groot of overgrootouders dat
deden. Ook kan verandering
of dialect een verrijking zijn.
Er zullen ook vast mensen zijn
die de huidige “straattaal” een
verrijking vinden. Zelf vind ik
het een verbastering van onze mooie, zoals Waylon zegt,
deftige taal, een verlies van
Nederlands erfgoed en traditie die oneindig veel belangrijker is dan alle zwarte pieten,
feestdagen, of tradities (op 4
en 5 mei na). Noem het ne-

gatief, maar ik ben “bang” dat
er nu een generatie opgroeit
waar in ieder geval een deel
van deze mensen over 30 jaar
geen ABN Nederlands meer
kan spreken. Er zijn al wijken
waar nu al jongeren zijn, geboren in Nederland ,Roots in
Nederland, of 3e of zelfs 4e
generatie in Nederland, twee
of meer talig opgevoede jongeren, die ik/wij vaak aanduiden als BROMVLIEGEN! Niet
omdat ze vies zijn of stinken,
maar omdat het geluid wat je
hoort als deze mensen spreken (zeker als je paar meter afstand staat) klinkt als zoemen.
(Zoals het door Waylon mooi
werd nagedaan. Een verrijking van onze taal en cultuur
ben ik helemaal voor, inteelt
is niet gezond, stilstand achteruitgang. als je die lijn doortrekt, alleen maar naar binnen
keren als cultuur ook niet. Er is
echter een groot verschil tussen je taal en cultuur verrijken
en je taal en cultuur verbasteren en verkwanselen.
Ik heb nooit begrepen hoe
het kan, dat er immigranten
zijn, die hier tussen de 2en 5
jaar verblijven en beter ABN
spreken dan autochtone Nederlanders. Wat me dan vaak
nog meer verbaast is dat een
deel van deze jongeren het
raar vindt geen goede baan
te kunnen krijgen. Het blijkt
namelijk dat er echt jongeren
zijn die niet straattaal naast
ABN spreken, maar alleen
straattaal. Het verlies van onze taal, dat is iets waar ik echt
triest van kan worden. Maar
ook hier gaat de regel op, verbeter de wereld begin bij jezelf. Dus focus meer op het
netjes uitspreken en schrijven
van mijn eigen Nederlands,
zodat het weer echt ABN is.
Ook ik verbaster afgelopen
jaren namelijk. Steeds vaker
zegt men aan de telefoon, je
komt zeker uit de Randstad,
of Amsterdam zeker? Waar
vroegahh (vroeger ;-) juist
mijn kracht aan de telefoon
was dat ik volledig accentloos
ABN sprak. Dus eerst zelf oppoetsen, dan weer naar buiten roepen! Wellicht dat er
nog wat ergens blijft plakken
van onze mooie taal.

Aanrijding auto en motor
Uithoorn – Op maandag 27 januari rond half tien in de avond zijn
een auto en een motorfiets op elkaar gebotst op de kruising Zijdelwaardplein en de Wieger Bruinlaan. Beide voertuigen liepen behoorlijke schade op en zijn afgesleept. De bestuurder van de auto,
een 24-jariger Uithoornaar, bleef

ongedeerd. De motorrijdster, een
29-jarige Amstelveense, was hard
op het wegdek gevallen en klaagde over pijn aan haar nek, rug en
voeten. De medewerkers van de
ambulancedienst hebben eerste
hulp verleend. Naar de exacte oorzaak van het ongeval wordt door
de politie onderzoek gedaan.

Fietsster gewond na botsing
Geen baat bij reanimatie
Uithoorn – Op zondag 26 januari
even voor acht uur in de avond zijn
de hulpdiensten gealarmeerd voor
een reanimatie in de Orchideelaan.
De politie, brandweer, ambulan-

cedienst en het AED-team zijn ter
plaatse gegaan en zijn direct gestart met de behandeling. Helaas
heeft de reanimatie geen baat gehad, de 67-jarige man is overleden.

Uithoorn – Op dinsdag 28 januari heeft even over zeven uur in de
ochtend een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een
fietsster op de hoek Randweg met
de Poelweg. Een 54-jarige fietsster uit Kudelstaart is in botsing
gekomen met een auto, bestuurd

door een 44-jarige Uithoornaar.
De politie en de ambulancedienst
zijn ter plaatse gegaan. De Kudelstaartse is met vermoedelijk
een armbreuk vervoerd naar een
ziekenhuis. Naar de exacte oorzaak van het ongeval wordt door
de politie onderzoek gedaan.
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Raadsvragen fractie D66 over Fort bij Abcoude

Rondleidingen en bezichtigingen
blijven bestaan – zij het door
vrijwilligers van Natuurmonumenten
De Ronde Venen - De fractie van
de D66 heeft op 2 december 2019
vragen gesteld over de keuzes
die Natuurmonumenten maakt
met Fort bij Abcoude. Het college geeft hierop de volgende antwoorden: “In november werd via
een huis aan huisblad bekendgemaakt dat de Stichting Fort Abcoude (SFA) van Fort bij Abcoude. zonder overleg van het fort
moest verdwijnen. Stichting Fort
Abcoude onderhoudt al dertig
jaar het fort (samen met Natuurmonumenten). Naast dit onderhoud geven zij rondleidingen op
het terrein en in twee tentoonstellingsruimtes in het hoofdgebouw. Voor hun gedane werk verdienen zij grote complimenten.
Uit het artikel van 29 november
kan de lezer concluderen dat de
Stichting zonder overleg van het
fort moet verdwijnen. Dit was
niet de volledige waarheid. Een
maand later (21 december 2019)
kreeg Natuurmonumenten de
gelegenheid om te reageren. Ook
dit was in het huis aan huisblad
te lezen. Hieronder lichten wij de
huidige situatie en onze positie
en rol toe”, aldus het college.
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen.
Vraag 1. Is het juist dat Natuurmonumenten met ingang van 1
januari 2020 geen gebruik meer
wenst te maken van de diensten
van Stichting Fort Abcoude (SFA)
en dat SFA dan ook geen gebruik
meer mag maken van ruimte op
het Fortterrein?
Dit is deels juist. Natuurmonumenten heeft in 2018 een ondernemers-duo geselecteerd dat
het fort duurzaam van een nieuwe bestemming en gebruik moet
voorzien. Voorafgaand aan de selectie stelden wij (de gemeente),
met onder andere Stichting Fort
Abcoude en omwonenden, de kaders vast waar deze ondernemers
zich aan moeten houden. Dit ‘ontwikkelkader Fort bij Abcoude’ is
in mei 2017 door uw raad vastgesteld. Vervolgens heeft de eigenaar van het fort, Natuurmonumenten, de ondernemers geselecteerd. Deze geselecteerde ondernemers hebben voor hun plan
alle ruimtes van het fort nodig.
Ook de ruimtes die nu zijn ingericht door Stichting Fort Abcoude voor hun collectie zijn nodig
voor de nieuwe functie. De Stichting is hier begin 2019 van op de
hoogte gesteld. Er is hen toen gevraagd om na te denken over verplaatsing van hun collectie. Gedurende het jaar hebben zij hier
geen actie op ondernomen. Natuurmonumenten stuurde ver-

volgens eind 2019 opnieuw een
brief waarin een harde datum (31
december 2019) stond. Door de
ontstane onrust, heeft de stichting vervolgens tot april 2020 gekregen om de ruimtes te ontruimen.
Blijven welkom
Natuurmonumenten heeft de
Stichting voor de collectie wel
ruimte geboden op andere plekken in het fort. Zo kunnen zij hun
collectie op het fort behouden,
maar niet in de twee vaste ruimtes. Ook de leden van de Stichting blijven welkom op het fort,
maar dan wel onder de vlag van
Natuurmonumenten en als partner van de nieuwer ondernemers.
Dit sluit aan bij de visie van Natuurmonumenten om meer eenheid naar buiten uit te stralen. Dit
aanbod is hen op 7 januari 2020
gedaan. Als gemeente waren wij
bij dit overleg aanwezig als bemiddelende partij. Helaas heeft
de Stichting ervoor gekozen om
niet in te gaan op dit voorstel. Zij
zijn van mening dat de collectie
bij elkaar moet staan om het historische verhaal te vertellen. Het
verspreiden van objecten door
verschillende ruimtes vinden zij
geen mogelijkheid. Zij vrezen
voor vernieling, beschadiging en
diefstal. Als gemeente betreuren
wij het dat de Stichting niet met
de ondernemers en Natuurmonumenten in gesprek wil om dit
te onderzoeken.
Kortom: het is juist dat Natuurmonumenten de Stichting heeft
verplicht de ruimtes te ontruimen. De collectie kan elders verspreid een plek krijgen. Hun diensten, zoals rondleiden en onderhouden, kunnen zij onder de vlag
van Natuurmonumenten blijven
uitvoeren. Helaas wil de Stichting
dit aanbod niet nader onderzoeken.
Beleefbaar en toegankelijk
Vraag 2. Zijn in het kader van de
verkoopovereenkomst in 2006
tussen de voormalige gemeente
Abcoude en Natuurmonumenten
afspraken gemaakt over de rol van
SFA in het beheer van het fort?
Ja, tot op zekere hoogte. Er is in
de verkoopovereenkomst vastgelegd dat de rol van de Stichting gehandhaafd zou blijven. In
een uitwerking van de verkoopovereenkomst is opgenomen dat
de rol van de Stichting behouden
blijft zolang dit past in het beleid
van Natuurmonumenten. Deze
uitwerking is door beide partijen
ondertekend. Op dit artikel baseert Natuurmonumenten haar

keuze. Nieuw beleid van Natuurmonumenten (uit 2018) beoogt
twee doelen. Het eerste is dat zij
hun cultureel erfgoed beleefbaar
en toegankelijk willen maken. Het
tweede doel is dat beschermde
gebouwen herbestemd worden
zodat er met de nieuwe functie
een duurzaam verdienmodel gecreëerd wordt. Met de inkomsten
houden zij vervolgens dit cultureel erfgoed in stand. Deze werkwijze past Natuurmonumenten
landelijk toe bij hun gebouwen.
Niet nakomen afspraken?
Vraag 3. Klopt het dat de Stichting
Fort Abcoude zich in deze kwestie
heeft gewend tot de gemeente en
heeft gevraagd om Natuurmonumenten aan te spreken op het niet
nakomen van afspraken?
Ja, dit klopt. Wij hebben dit ook
gedaan. Wij spraken de Stichting
meermaals telefonisch en persoonlijk. Wij hebben ook Natuurmonumenten om verduidelijking
gevraagd. Dit kregen wij ook. Op
7 januari 2020 spraken wij met de
Stichting en Natuurmonumenten. Als niet- partijdige bemiddelaar probeerden wij een oplossing te vinden. Onze insteek was
om een oplossing te vinden waarin de Stichting een plek houdt,
maar ook ruimte wordt geboden
aan de ondernemers. Dit is helaas
niet gelukt.

Ja, die zien wij. We hebben aangeboden om de collectie tijdelijk
op te slaan als dit nodig is.
Vraag 6. Heeft het ‘uitschakelen’
van de SFA-gevolgen voor de publieke toegankelijkheid (‘publieksfunctie”) van het fort? Zo ja, hoe
verhoudt zich dat tot het gemeentelijke beleid inzake het toeristische
belang van de (onderdelen van de)
Stelling van Amsterdam?
Nee, dit is niet het geval. De huidige mogelijkheden voor rondleidingen en bezichtigingen blijven
bestaan – zij het door vrijwilligers
van Natuurmonumenten. Daarnaast is Natuurmonumenten er
helder over dat zij in de toekomst
het fort willen veranderen in een
openbare plek waar iedereen 365
dagen per jaar welkom is. Dit is
ook bij andere forten gebeurd. Er
is geen reden om hieraan te twijfelen.
Vraag 7. Is de gemeente op de
hoogte van de aard van de
nieuwe commerciële activiteiten
op het fort? Zijn door de nieuwe
beheerder/ondernemer al
vergunningaanvragen ingediend?

Wij spreken regelmatig met Natuurmonumenten en de ondernemers. Zoals al aangegeven,
passen de plannen die zij voor
ogen hebben binnen het ontwikkelkader Fort Abcoude (zie bijlaVraag 4. Klopt het dat de
ge). Deze is door uw raad vastgegemeente hierop nog niet heeft
steld. Naast dit kader toetsen wij
gereageerd? Kunt u toezeggen dat de gevolgen voor de cultuurhisnog dit jaar een reactie volgt?
torische - en ecologische waarde
(zo nodig met externe experts).
Dit klopt niet. Wij hebben hier Ook andere belangen, zoals overwel op gereageerd. Dit duurde last voor de omwonenden, wewel even omdat wij eerst onder- gen wij mee.
zoek hebben gedaan naar for- Het overleg tussen gemeente en
mele overeenkomsten tussen de ondernemers verloopt soepel.
voormalig gemeente Abcoude Voor de activiteiten die nu reeds
en de Stichting welke Natuurmo- plaatsvinden, verlenen wij zo nonumenten mogelijk had moeten dig vergunningen op grond van
overnemen. Deze blijken er ech- de APV. Nadat tussen Natuurmoter niet te zijn. De Stichting heeft numenten en de ondernemers
geen gebruiksovereenkomst of overeenstemming is bereikt over
huurcontract met de gemeen- het gebruik, en hier een huurte. Het feit dat er geen overeen- overeenkomst is voortgekomen,
komsten zijn/waren tussen Stich- wordt dit door ons getoetst aan
ting en gemeente maakt dat wij het ontwikkelkader Fort bij Abslechts een informele rol hebben coude en andere belangen. Het
in dit geschil. Als gemeente gaan resultaat van dit traject wordt
wij over het gebruik van het fort vastgesteld in een bestemmingsen waarborgen we (onder ande- plan. Dit doen wij uiteraard in sare) de ecologische en cultuurhis- menspraak met omgeving en antorische waarden. Wij gaan echter dere betrokkenen. De bevoegdniet over de gebruiker.
heid om dit bestemmingsplan
Gemeentelijke rol
vast te stellen ligt uiteindelijk bij u
als gemeenteraad. Wij blijven met
Vraag 5. Ziet de gemeente voor
beide partijen in overleg. Over de
zichzelf een rol bij het veiligstelontwikkelingen van alle Forten in
len van de museumcollectie van de onze gemeente wordt u binnenSFA? In welke zin gaat de gemeen- kort nader geïnformeerd.”, aldus
te hierbij ondersteuning verlenen? het college
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De welpen van scouting
Admiralengroep bakken taart
voor de burgemeester
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
hebben de welpen van Scouting
Admiralengroep een taart aangeboden aan de burgemeester
ter viering van het 100-jarig bestaan van de speltak welpen, de
leeftijdsgroep van 7-11 jaar, binnen scouting. Het vieren van dit
jubileum, samen met de vereniging en de gemeente, biedt vele
kansen.
Zowel om samen een mooi feest
te vieren als om het Scoutinggevoel te ervaren en te delen. Het
hele jaar 2020 zal in het teken

staan van de viering van 100 jaar
welpen. Zo wordt er door middel van spannende verhalen een
nieuw jungle dier geïntegreerd in
het jungle thema (de belevingswereld waarin de opkomsten van
de welpen plaatsvinden).
Elke twee weken komt er weer
een nieuw hoofdstuk van dat verhaal online beschikbaar.
Daarnaast worden er vele leuke nieuwe spellen aangeboden
in het teken van het feest. En als
klapper wacht er nog een leuke
verrassing voor alle welpen met

een leuk uitje na de zomer, maar veertig aanwezige welpen met
de details daarvan willen we hier het bakken en versieren van cupcakes.
nog niet verklappen.
Aan het einde van het bezoek
kreeg ze van de welpen als caHet hele land
Het aanbieden van een taart aan deau de zelfgemaakte cupcakes
de burgemeester en wethou- mee naar huis. Bij de Admiralenders gebeurt door het hele land. groep werd de taart aangesneEn wellicht heeft u in het nieuws den door de burgemeester en
gezien dat Hare Majesteit Konin- werd deze vervolgens verdeeld
gin Máxima, de beschermvrouwe onder alle aanwezige.
van Scouting Nederland, aanwe- De burgemeester werd vergezeld
zig was bij de start van de viering door de wethouder Ria Zijlstra en
van 100 jaar welpen in Noordwij- ook Radio Rick was aanwezig bij
kerhout. De Koningin hielp de het feestje.
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Weinig uitschieters bij BVK

Bridgevereniging Mijdrecht

De Kwakel - In de A- en de B-lijn
deze week weinig spectaculaire scores, alleen in de C-lijn was
het verschil tussen de topscore en de laagste score zeer aanzienlijk (36%!!!). In de A-lijn toonden Nelly Vork en André Verhoef
zich weer eens de sterksten met
een score van 58,75%, waarmee
zij hun toch al riante voorsprong
in de totaalstand nog verder uitbreidden. Voorzitter Nico Koning
vormde deze donderdag een gelegenheidspaar met Francis Terra
en dat bleek wonderwel te ‘klikken’. Nico nam Francis op sleeptouw en zij scoorden met 57,92%
de 2e plaats. Er was een gedeelde
3e/4e plaats voor Sonja en Hans
Selman en Paula Kniep- An van
der Poel met 52,08%. Adriaan en
Tiny scoorden dik boven de 40%,
maar zij werden wel laatste. Aan
de ‘degradatiekant’ van de ranglijst wordt het voor 4 paren hoog
tijd de scores te gaan verbeteren
met nog maar 2 speelavonden te
gaan.

Mijdrecht - Op maandag 20 januari werd derde sessie van de
derde ronde gespeeld. In de Alijn deden Gerda Ruigrok & Agnes
kroes goede zaken door 61,11%
te scoren. Joke & Eric Schiphorst
deden het heel goed met 60,76%,
gevolgd door Marja Hartman &
Elly Degenaars met een mooie
score van 60,42%. In een spel
kan het toch raar lopen. Daniel
Aartse Tuijn & Carla Euwe speelden een 3sanscontract met 2upslagen terwijl de overige spelers
allen een of meer down gingen.
Gerda Ruigrok & Agnes Kroes boden en maakten een 6klaverencontract. Jopie de Jong & Lenie
Koevermans pakten uit met een
mooi 6hartencontract. In de Blijn pakten Ria van Zuylen & Barry Reeven uit met 66,67%. Delia
& Paul Kenter lieten zich niet onbetuigd en pakten 63,85%. Elly
Norel & Corrie van der Wilt volgden met 57,43%. Henk & Lenie
van der Laan maakten een moeilijk 3sanscontract waar de meeste paren down gingen. Soms zit
het ook wel eens tegen. Je bied
een 4schoppencontract, je word
gedoubleerd en gaat min3, waar
de juiste keuze 3sans leek te zijn.
Nienke Hesselink & Trudy Morssink lieten iedereen achter zich
met een 3sanscontract met 3 upslagen.

Halsreikend
Ria Broers en Anneke Karlas keken reikhalzend (Halsrekkend
zou m.i. een veel beter woord zijn
maar daaronder verschijnt het
bekende rode kringeltje) uit naar
dit verslag omdat zij na een aantal mindere weken eindelijk weer
eens positief in het nieuws komen met hun score van 61,11%,
waarmee zij met afstand 1e wer-

den in de B-lijn. Goed gedaan
meisjes! Addie de Zwart en Hettie Kesting werden met 54,86%
2e, kort voor de met 54,17% als
3e eindigden nieuwkomers Gada en Fred Wegman, die voor het
eerst sfeer kwamen proeven en
zich blijkbaar al snel thuis voelden. Er was een gedeelde laatste
plaats voor Riet en Joop en echtpaar van Beek. In de totaalstand is
het bovenin spannend met 3 paren op zeer korte afstand van elkaar. Onderin steekt 1 paar er verrassend onderuit en zijn er nog 6
andere paren die zich langzaam
zorgen moeten maken. In de Clijn de topscore van de avond
voor Joke en Jan Groeneveld met
66,25%. Dit paar scoort wel heel
wisselend, wat na hun 74,25% in
de 1e ronde en deze 66,25% is
hun gemiddelde ‘slechts’ 59,65%,
net iets te kort voor de 1e plaats
‘over all’ die wordt ingenomen
door de deze week afwezige Marjan en Ben v.d. Broek. Bea en Ted
Verdegaal bleven met een fraaie
62,92% de als 3e met exact 60%
eindigende Ben Terra en Riet
Wesselingh keurig voor in de
eindstand. De echtparen Groeneveld, van Zijtveld en v.d. Broek
lijkt weinig meer te kunnen gebeuren in hun weg richting B-lijn,
maar er zijn gekkere dingen gebeurd in het verleden, zeker in
deze C-lijn met de forse verschillen op elke speelavond. Prik mij er
dus niet op vast s.v.p.!

Viertallen klaverjassen
in Ponderosa
Regio - Buurthuis Ponderosa organiseert op 6 maart a.s. viertallen klaverjassen. Daarbij kunt u
zich als team van 4 personen inschrijven en meespelen. De deelnemers spelen onafhankelijk van
elkaar, daarna worden de punten opgeteld en het team met de
meeste punten wint fraaie prijzen. Vindt u het leuk om als bedrijf, familie of kaartvrienden
een avond gezellig te klaverjas-

Uithoorn - Op zondagochtend
stonden 9 jongens van Qui Vive
JD3 te trappelen om weer in de
zaal te mogen spelen. Belangrijke wedstrijden stonden op het
programma, eerst tegen Alkmaar
en daarna tegen Bloemendaal,
de nummer 2. Met nog maar 1
verloren wedstrijd in deze competitie, zat de spirit er goed in.
De coaches haalden de jongens
bij elkaar voor de teambespreking voorafgaand aan de wedstrijd. Daarna gingen ze veld in.
Het meegereisde publiek zag
een heel spannende eerste wedstrijd. Mooi uitgespeelde aanvallen, sterk verdedigend werk en
een goede redding van de keeper in de verre hoek. Ondanks de
voorsprong van Qui Vive, maakte
Alkmaar toch de gelijkmaker. Met

nog een paar minuten op de klok
was het Qui Vive dat met de winst
aan de haal ging. Uitslag 4-5. Er
was geen tijd om lang te genieten
van de overwinning, de wedstrijd
tegen Bloemendaal volgde aansluitend. Lange tijd ging het gelijk op en had Qui Vive moeite om
tot scoren te komen. Met nog 10
minuten op de klok was de stand
2-2 gelijk. De spanning was voelbaar onder het publiek van beide teams. Maar Qui Vive bleek
daar het beste mee om te kunnen
gaan en draaide de wedstrijd om
naar winst. Einduitslag: 5-2 voor
Qui Vive JD3. Het was een mooie
hockeyzondag, van de 4e naar de
2e plaats op de ranglijst gestegen.
En met nog 4 wedstrijden te gaan,
dromen de jongens al een beetje
over het kampioenschap.

Berkelaar en v.d. Neut winnen

sen, schrijf u dan in als team. Het
kost 12 euro per viertal. Opgeven kan via e-mail, pauwclaudia@
hotmail.com of telefonisch op 0654332127. Let op : de inschrijving
sluit op 16 februari a.s. Na afloop
is er ook een tombola met mooie
prijzen. De zaal gaat open om 19
uur en om 20 uur starten de eerst
wedstrijden. Buurthuis Ponderosa is te vinden aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn.

Atalante MC1 speelt
gelijk in Amstelveen!
Vinkeveen 0 Atalante ging goed
van start in Amstelveen. Ze kwamen zelfs heel erg dicht bij de
winst, maar tegen het einde van
de set lieten ze het helaas wat
schieten. Stilstaan en kijken naar
elkaar, hielp niet. Ze hebben deze set met 25-16 aan Amstelveen
gegeven. Niet slecht, maar het kan
beter!

Dubbel winst inde zaal
voor Qui Vive JD3

gen ze nog een time-out aan om
even de zenuwen te kalmeren.
Gewoon doorspelen en dan komen ze er wel! En dat doen ze. Met
een tik bal maakt Renske het laatste punt! 21-25! Netjes, de eerste
gewonnen set is binnen, op naar
de 2e!

GVM turnsters stralen
op eerste wedstrijd!
Mijdrecht - Afgelopen weekend
werd in gymzaal de Willisstee de
eerste recreanten turnwedstrijd
gehouden. Op deze wedstrijd turnen de meisjes in groepjes van 4
tot 6 turnsters en laten op elk onderdeel 6 elementen zien. Voor
GVM’79 deden er maar liefst 5
groepjes mee, die allemaal heel
hard hadden getraind de afgelopen periode.
In de ochtend begon het met de
jongste turnsters, die 3 toestellen
deden. Vooral op de balk deden
de GVM turnsters het super en
werden de oefeningen netjes afgewerkt met strakke benen en armen. Bij de prijsuitreiking waren
het GVM 3 en 4 die naar het po-

Vierde Set
Nu moet het gebeuren. Ze krijgen
Tweede set
deze set niet cadeau, gelukkig weHet liep allemaal al wat beter. Er ten ze met wat motivatie iedereen
werd meer gepraat in het veld. En op de plek te krijgen. Tisa maakt
aan het net begonnen ze beter te een aantal hele mooie opslagen.
springen! Top. Er zat wel een ver- En die van Jack mogen er ook zijn.
velende serie opslagen tussen van Dat zijn weer 6 punten erbij! Het
de tegenstander. Helaas kregen ze wordt uit eindelijk nog spannend
die niet onder controle! Eindstand als ze 8-8 gelijk maken.
tweede set:25-18
Maar dan laat Atalante zien dat ze
de set echt willen hebben! DurmaDerde set
na blockt aan het net. Jack heeft
Ze zijn wakker en het lijkt erop dat ook een aantal mooie ballen. En
ze nu ook wat gelukpunten mee- zelfs Renske en Rinske slaan tepakken. En opeens staat het 16- gen de bal! TOP. Carlijn weet een
20. Spannend, nog maar 5! Het pu- aantal lastige ballen van de grond Mijdrecht - Zaterdag 25 janubliek laat van zich horen en ja ze af te houden! Zo gaan ze gestaag ari stond voor het door Rabogaan de goede kant op. Wel vra- door en winnen de set met 17-25! bank gesponsorde Atlantis 3 de
uitwedstrijd tegen VZOD uit Kudelstaart op het programma.
Geen onbekende tegenstander
voor Atlantis. Al jaren spelen Atlantis en VZOD tegen elkaar in de
Vinkeveen - Op vrijdag31 janu- avond zal dus zijn op vrijdag 31 competities. VZOD 2 dat als onari 2020 is er prijsklaverjassen Januari aanvang 20.00 uur, aan- geslagen koploper begon aan de
voor iedereen in Cafè de Merel wezig zijn voor de inschrijving wedstrijd, werd door Atlantis 3
in Vinkeveen er worden vier ron- 19.45 uur .Ook zal er een tombo- verslagen na een bloedstollende
den van zestien giffies gespeeld la gehouden worden met schitte- wedstrijd. Eindstand: 14-17. Vooren dan worden de punten bij el- rende prijzen. Arkenpark Mur 43 afgaand aan de wedstrijd wist Alkaar opgeteld en is de winnaar of 3645 EH Vinkeveen E.mail thcw@ tantis 3 het devies. Wat er ook gewinnares bekend, afgelopen vrij- xs4all.nl.
beurt. Er moet een spannende
dag was Pleun Vis de beste kaar- Hier volgen de datums voor de wedstrijd neergezet worden vanter met liefst 7441 punten de to- nieuwe prijs-klaverjas competitie daag. Met die instelling stapte
tale uitslag van deze avond was. 2019/2020 Voor 2020, 31 januari, het door Rabobank gesponsorde
Tweede werd Ida Rass, en derde 14 en 28 februari, 6 en 20 maart ,3 Atlantis 3 de wedstrijd in. VZOD
Gerry. De poedel ging naar Her- en 17 april,1,15 en 29 mei, 12 en 2, dat als ongeslagen koploper
man van de Waa met 4859 pun- 26 juni en 10 juli. Alle datums on- begon aan de wedstrijd had het
ten De volgende prijs-klaverjas der voorbehoud .
vanaf minuut één moeilijk tegen

dium mochten komen, zij werden
tweede en derde en mogen met
deze prestatie mee naar de finale
op 28 maart!
In de middag waren er nog 2
groepjes die 4 toestellen mochten turnen en dus sprong (trampoline) erbij deden. Hier waren
veel groepen die meededen en
er moest dus extra hard gewerkt
worden voor een podiumplaats.
Op de brug liet GVM 2 zien dat
ze heel sterk zijn en netjes kunnen werken! GVM 1, blonk juist
weer uit op de balk met prachtige
zweefstanden. Uiteindelijk kwam
GVM 1 op een prima 8ste plek en
was er voor GVM 2 een zilveren
medaille én een plek in de finale!

Atlantis 3 stunt tegen koploper

Klaverjassen de Merel

69,17%. Elisabeth & Nan van den
Berg zijn weer terug met 62,60%.
Cees Houmes & Kiki Lutz spelen
constant een goede wedstrijd
met 57,50%. Tiny Tijssen & Cees
Mulder boden en maakten een
prachtig 3sanscontract. Dick Licht
& Xandra Visee boden in een spel
als enigen een 6hartencontract
en maakten het met 1upslag. De
overige paren boden 5harten en
haalden 2upslagen. In de B-lijn
gingen Carla de Goede & Tineke
Venhuizen er met de winst vandoor 65,10%. Otto Hoogendijk
& ben Ockhuizen lieten zich niet
gek maken en scoorden 63,02%.
Ria Matthiessen & Ruud Pfeiffer deden weer goed mee met
57,29%. Tiny & Bram van Klaveren maakten een 2hartencontract
met 2upslagen. Prima resultaat.
Maria Baas & Jan Breedijk maakten een 1sanscontract waar de
overige paren alle down gingen.
Ineke Hollaardt & Inke Siegers
stopten mooi in een 3schoppencontract. In de C-lijn sleepten Annie van Onna & Jo Harrewijnen de
eerste plaats binnen met 59,78%.
Hubertine van Buul & Nel Lindeman deden net prima met
58,18%. Lenny van Diemen &
Hermine Elmoudni scoorden een
goed 57,29%. Hubertine van Buul
& Nel Lindeman haalden een
4schoppencontract binnen met
2upslagen.Ben Gabriel & Jan Mur
Vijfde ronde
versloegen de overige paren met
Op Donderdag 23 januari werd een 3sanscontract. Annie van Onde vijfde ronde gespeeld. In de na & Jo Harrewijnen maakten als
A-lijn waren Jan Bunnik & Cor- enigen een 3sanscontract met 2
rie Twaalfhoven goed in vorm upslagen.

Atlantis. De bezoekers namen
brutaal een 1-4 voorsprong in het
begin van de wedstrijd. De ploeg
uit Kudelstaart wist deze achterstand knap om te buigen en de
rest van de 1e helft ging de wedstrijd gelijk op. Dit resulteerde in
een 10-9 ruststand. In de rust werden er goede tips gegeven door
coach Berry de Jong, hierdoor
kon de ploeg uit Mijdrecht het
voortreffelijke spel voorzetten.
Na rust wist VZOD nog viermaal
te scoren. Vanaf dat moment was
het Atlantis 3 die de touwtjes in
handen nam. Na veel strijd, actie
en fysieke duels wist Atlantis de
overwinning naar zich toe te trekken. Atlantis 3 kan terugkijken
op een goede wedstrijd waarin
mooie combinaties werden verzilverd met een doelpunt. Eindstand 14-17.

De Ronde Venen - Maar liefst 15
spelers en speelsters plaatsten
zich voor de finales van het zesballen toernooi van biljartclub de
Merel afgelopen zaterdag 25 januari en dat leverden de volgende winnaars op:
In de c-poule kon Jeroen van Rijn
de ervaren Gijs van der Neut niet
de baas in de finale en werd keurig tweede tegen de prima spelende Gijs die verrassend de
grootste prijs uit zijn biljart carrière binnen haalde, als goede derde
kwam Paul van Rijn uit de bus die
op toernooien toch altijd goed
presteert met zijn onnavolgbare spel maar deze avond zijn vi-

zier niet op scherp had staan dus
zijn tegenstanders mazzel hadden. In de b-poule won Wim Berkelaar met ruim verschil van Desmond Driehuis die sterk speelde
maar het toch moest afleggen
tegen Wim en dus knap tweede
werd, de derde plaats was voor
Caty Jansen die zich toch iet wat
vergiste in het spelletje met zes
ballen en het te gemakkelijk opnam maar toch nog derde werd.
Sterke spelers als Dennis Cordes
en Martien Heijman (Martien kon
de druk niet aan ondanks zijn vele
supporters)Ralph Dam en Jeroen
Berkelaar moesten het toch maar
even tegen en Wim afleggen, .

Vier teams maximale score
De Ronde Venen - De biljart-bekercompetitie zorgt telkens weer voor
verrassingen. De onderlinge wedstrijden tussen de teams uit de 1e
divisie en de 2e divisie levert of heel
duidelijke overwinningen op of uitslagen die tegen de verwachting in
zijn. Afgelopen week toonden een
drietal 1e divisie teams hun vorm
door de maximale score te behalen. Bar Adelhof 1 lukte dit tegen
De Springbok 2. Eric Verlaan had
maar 20 beurten nodig en Richard
van Kolck zelfs maar 18, de kortste
partij van de week. DIO pakte ook
48 punten tegen Bar Adelhof 2, die
met 3 man verschenen, waardoor
ze een trede hoger speelde en Wiebe Elzinga twee keer moest aantreden. In zijn eerste partij gaf Betty van der Mars hem weinig kans,
in zijn tweede partij tegen Cees de
Jong kwam hij maar 2 caramboles
tekort. Jos van Wijk en Ray Kramer
maakten het kwartet winstpartijen
compleet. Dit is niet het beste seizoen van de Biljartmakers, des te
zoeter smaakte de 48-24 overwinning tegen The Peanut Bar 1. Jan
Zwietering speelde zijn partij in 20
beurten uit en maakte ook nog een
serie van 10.
Verrassingen
Een grote verrassing was de 48-31
overwinning van 2e divisionist ASM
tegen De Springbok 1. Bertus Oostveen had nog wel moeite met Nico de Boer, zijn teamgenoten Hendrik en Hennie Versluis en Cor Ultee
waren duidelijk sterker dan hun tegenstanders. ASM maakt thans een
grote kans om in de finale terecht
te komen als beste 2e divisie team.
Beste 1e divisie team is thans Stie-

va/De Kuiper 1, die een mooie onderlinge strijd tegen Stieva/De Kuiper 2 uitvocht. Beide teams wonnen 2 wedstrijden, het eerste team
wist uiteindelijk 2 punten meer te
behalen dan het tweede team. In
café De Merel speelde Heerenlux
team 2 tegen team 3. Ook zij verdeelden de winstpartijen, maar
team 2 won met 41-36 mede door
een fantastische prestatie van Piet
Best. Zijn partij duurde slechts 18
beurten, zijn serie van 22 caramboles maakte nog meer indruk. Toch
was het niet de hoogste serie van
de week, want procentueel was de
serie van 11 van Garvin Wilnis van
The Peanut Bar 2 nog hoger. Tegen
De Kromme Mijdrecht 1 wonnen ze
drie partijen en scoorde 44 punten.
Cens verrastte ook met een mooie
overwinning tegen De Merel/Heerenlux 1. Dewi Faase en Peter van
Velzen waren dichtbij winst. Hun
9 punten opgeteld met de winst
van Evert Driehuis en Sander Pater was goed voor 42 punten. Tot
slot de grootste surprise: De Kromme Mijdrecht 2 won van Lutis. Egon
van der Heijden en Eric van den
Bosch wonnen en Frans Versteeg
en Jos Vermeij scoorden 9 punten,
opgeteld goed voor in totaal 42
punten. Nog 3 bekerwedstrijden te
gaan. De tijd zal het leren of Stieva/
De Kuiper 1 en ASM hun positie weten te behouden.
Uitslagen Bekerronde 6
Bar Adelhof 1 De Springbok 2
DIO - Bar Adelhof 2
Lutis Ventilatietechniek/
Springbok De Kromme Mijdrecht 2

48-22
48-25
35-42
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Bridgeclub ABC

UWTC NK veldrijden jeugd
Regio - Twee UWTC jeugdleden
hebben zaterdag 25 januari meegedaan aan het NK veldrijden in
Moergestel. Op vrijdag was Jytte Timmermans het parcours al
gaan verkennen.
Ze heeft de twee uur gebruikt
om alle onderdelen op het parcours te oefenen. Het was een
snel parcours met een harde ondergrond. In het parcours zat een
diepe trap, die lastig bleek te zijn.
Ook waren er nog wat klimmetjes
en afdalingen, en verder uiteraard veel draaien en keren. Zaterdag 25 januari was de wedstrijd
en Jytte startte vanaf de derde rij
en kwam goed weg.
De trap ging de eerste rondes erg
goed en ze kon inhalen door snel
de trap te nemen. Ook op een

lange schuine helling heeft ze diverse meisjes ingehaald. Uiteindelijk is ze als 13de over de finishlijn gekomen op haar eerste NK.
Een prima resultaat voor deze
sportieve dame.
Bij de jeugd cat 7 ging nieuw
UWTC lid Ties van Roode van
start. Ties heeft de hele winter
meegedaan aan de trainingen
bij UWTC en zal vanaf dit seizoen
ook de KNWU wedstrijden voor
ons gaan rijden. In een startveld
van 69 renners is Ties als 32e gefinisht en daar was hij tevreden
mee.

Adelaar in Hilversum. Een koppel
bestaat uit een 40- renner en een
40+ renner. Er deden ongeveer 40
koppels mee. De volgende UWTC
koppels deden mee: Gerard Keijzer met Elleke Claessen, Judith
van Maanen met Bob van Ravensberg, Bas de Bruin met Mark Touwen, Ian en Sjon van den Berg,
Bart de Veer met Jauko Hartveldt
en Tommy Oude Elferink met
Wilfred Veldkamp.
En er gebeurde van alles tijdens
de race. Bart reed de eerste ronde aan de leiding en hij werd op
de voet gevolgd door Tommy.
De ronde hierna toen Jauko en
Koppelcross Hilversum
Wilfred in de baan waren werZes (gedeeltelijke) UWTC koppels den deze posities gewisseld. En
hebben zondag 26 januari mee- de rest van de wedstrijd stonden
gedaan aan de koppelcross bij de Tommy en Wilfred hun leidende

Spelen verslaat bieden
bij Sans Rancune

uitmaakt, maar spectaculair blijft
het. Jan en Marcel doen het anders. Ze bieden een klein slem
Ruiten, waar alle anderen de
manche in Schoppen met twee
overslagen maken. Sorry tegenRegio - Waar bijna altijd de ba- naars mensen die dat niet kun- standers, die daarmee zonder er
sis voor een goed resultaat in het nen uitstaan en enige balorigheid iets aan te kunnen doen een nul
bieden wordt gelegd, is vandaag aan de dag leggen, ten teken dat incasseren. Het zal ook het enige
het spelen prevalent.
ze de jeugd niet ontgroeid zijn. gemaakte slem van de middag
Ontzettend veel soortgelijke con- Ze dubbelen bijvoorbeeld elkaar blijven. Er zijn meer ingrepen die
tractjes, waar het aankomt op het om het resultaat wat op te poet- voor hen goed uitpakken, waarmaken van zoveel mogelijk sla- sen.
mee ze op de eerste plaats eindigen. Dat levert ook nog best aar- Heel ver daarin gaan Henk en gen met 65,83%. Tweede de dedige verschillen op. Op enkele Theo spelend tegen Jos en Corry. gelijk spelende Lenie en Ria met
spellen een spreiding van vier sla- Maar liefst drie van hun vier spel- 55,42%, vlak voor het peloton.
gen voor dezelfde spelsoort, en len worden voorzien van een lintop één zelfs van zes! Ongehoord. je. Met wisselend resultaat, zo- De B-lijn krijgt een aantal inteNatuurlijk zijn er bij de biedtove- dat het uiteindelijk maar weinig ressante spellen, en kent verras-

Tineke en Henk stomen
door bij B.V.U.

staan op de 1e plaats Cees Harte
& Jos v. Leeuwen met 63,88% op
de 2e plaats Cor de Bok & Tom
v. Meijgaarden met 55,83% gevolgd door Lisa Antonioli & Bertha de Jong met 53,70%.
Regio - Maandag 27 januari 2020 In de C-lijn heerste opnieuw Het is de B.V.U. er veel aan gelewerd met 36 paren de 3e zitting Cees Harte & Jos v. Leeuwen met gen om zoveel mogelijk instroom
van de 4e ronde door Bridge- 62,08% op de 2e plaats met ook te krijgen van nieuwe bridgers.
vereniging Uithoorn (B.V.U.) ge- een mooie score Cor de Bok & Zo geven we regelmatig bridgespeeld.
Tom v. Meijgaarden met 58,75% lessen. Bent u een beginnend
In de A-lijn was de 1e plaats met nipt gevolgd door Lisa Antonioli bridgepaar (of thuisbridgers) dat
de hoogste score van de avond & Bertha & de Jong met 58,33%.
66,31% voor Tineke v/d Sluijs &
In de voorlopige tussenstand
Henk Stolwijk op de 2e plaats ein- staan in de A-lijn Tineke v/d Sluijs
digde op ruime afstand Marij- & Henk Stolwijk bovenaan met
ke & Ger v. Praag met 56,77% en 57,24% gevolgd door Carla Dijkop de 3e plaats werd beslag ge- man & Gerard v/d Meer 56,56%
legd door Monique Verberkmoes en op de 3e plaats Wies Glou& Jan v. Beurden met 55%.
demans & Marcel Dekker met
In de B-lijn was de 1e plaats met 54,83%.
een mooie score voor Riki Spook In de B-lijn staan Ans Breggeman
& Hans Geels met 61,25% op de & Henk v. Dijke met 58,94% eer2e plaats eindigde Ans Bregge- ste met mimiem verschil op de
man & Henk v. Dijke met 59,83% 2e plaats Ludy Bonhof & Anneke
en op de 3e plaats Ludy Bon- Buskermolen met 58,89% en op
hof & Anneke Buskermolen met de 3e plaats Tony Godefroy & Har59,58%.
ry Rubens met 54,28%. In de C-lijn

positie niet meer af. Bart en Jauko waren de rest van de wedstrijd
in gevecht om de 2e en 3e positie.
In de laatste fase van de wedstrijd
wisten Jauko en Bart de tweede
plaats veilig te stellen.
In de eerste ronde al problemen
voor het koppel Bas en Mark. Materiaalpech zorgde ervoor dat ze
gelijk al rondes achterstond opliepen. Maar met enige improvisatie konden ze de wedstrijd
toch vervolgen. Een spannende onderlinge strijd was er tussen de overige UWTC koppels.
Ian en Sjon werden 18e, Judith en
Bob 23e en Gerard en Elleke 26e.
En Bas en Mark werden door alle
pech 38e.

Regio - Donderdag 23 januari
was de derde ronde van de derde
zitting in het jaar 2020. Het was
een knotsgekke morgen.
In de B-lijn werd maar liefst drie
maal een score van boven de
60% gehaald, zelfs een maal boven de 70%, gaat het spelpeil zo
snel omhoog. Er werd op elf tafels
gebridged, helaas een stilzit in de
B-lijn deze keer.

toch een grote steun aan heeft.
De tweede plaats was voor het
paar Ank en Lotte met 63,25%,
dit paar had een stilzit ronde, dat
hoeft niet altijd een nadeel te zijn,
men kan dan nog even de speelwijze doornemen.
De derde plaats was voor het
paar Leny en Phini met 60,26%
ook een stilzit ronde die goed besteed werd.

A-lijn
Hier was de eerste plaats weer
voor het paar Ciny en Herman
met 59,58%, het was een tijdje stil
rond dit paar, maar dan komen zij
op deze manier uit de kast.
De tweede plaats was voor het
paar Jany en Marja met 55,00%,
ondanks het gokken op zes SA,
wat niet lukte, toch zo’n hoge score. De derde plaats was voor het
paar Leny en Willy met 54,58%,
was het klagen dat het zo tegenzat soms om medelijden op te
wekken. Dit keer weer een heel
andere uitslag dan vorige week,
niemand speelt constant, de paren zijn erg aan elkaar gewaagd..

Klein Slem
In deze ronde werd er maar liefst
vijf keer klein slem geboden, vier
keer in de A-lijn en een maal in
de B-lijn. Drie keer 6 schoppen in
spel 5, allemaal gehaald en een
keer 6SA in spel 16, helaas vier
down. En een keer in de B-lijn, 6
klaver, helaas twee down.

De competitie stand
De competitie stand wordt volgende week bekend gemaakt.
Er zijn er wel die zo in spanning
zitten dat zij mij vragen of ik niet
een tipje van de sluier kan oplichten, maar helaas, ik weet het ook
nog niet.
Als u interesse heeft in bridge,
B-lijn
kom dan eens langs in de Scheg
De eerste plaats was voor het om kennis te maken met het zo
paar Lenie en Tina met maar liefst edele maar moeilijke spel, dan
71,88%. Tina zal wel een toontje kan u een aanmeldings- formuhoger gaan zingen in het mee- lier meenemen. Ze spelen elke
zingkoor, misschien wordt zij donderdag van 9.00 tot 12.30 uur,
zelfs wel soliste, maar dat moet dus wel een club voor vroege voBinnenkort starten de eerste dan wel zonder Lenie, waar zij gels.
wegwedstrijden weer. Op zondag
23 februari wordt er bij UWTC gestreden om het kampioenschap
van Uithoorn. Maar eerst gaat een
grote groep UWTC leden op.

Tweede ronde viertallen
Bridgeclub De Legmeer

senderwijze een kleinere spreiding van aantal slagen per spel
en speelsoort. Er worden manches in de lage kleuren gevonden alsof het niets is, en als klap
op de vuurpijl is er een spel waarop bijna iedereen onbekommerd
slem biedt. Dat is wat het bridge
nu zo aardig maakt. De winst is
voor de oudgedienden Wim en
To met 61,67%, maar het scheelt
een haar van een oud wijf met de
61,50% van nieuwkomers Gada
en Fred. Knap werk van beiden.

Regio - Maar liefst vijftig paren
begonnen deze avond aan de
tweede ronde viertallenbridge.
De meeste lijnen, door promotie
c.q. degradatie voorzien van een
andere tegenstander, vereisten
zo dus enige mentale aanpassing.
In de A-lijn maakte dat voor team
Egbers niets uit door eerste te
worden met 17,36 Imp. Team Terra bevestigde haar klasse, door
keurig tweede te worden met
13.15 Imp, het foutje in de uitslag van de vorige keer, toen ze
ten onrechte niet als eerst aankomende vermeld werd, door deze
dus rechtgezet!
In de B-lijn was de winst voor
team Ludwig met 16,51 Imp en
herstelde team de Vroom de reputatieschade enigszins met
14,43 Imp als tweede. In de C afdeling nam team Udema gelijk
de kop door 14,26 Imp te ver-

zamelen en volgde team Breggeman, met dank aan een gelukt vermetel vijf ruiten uitneem
bod, met 12,95 Imp als tweede.
In de D-lijn finishte team Steegstra met 14,43 Imp net voor team
Bijlsma, dat 13,72 Imp opstreek.
In de E-lijn viel de eerste plek toe
aan team Baas met 13,15 Imp en
kwam team Jonkers met 12,75
Imp als tweede door. In de E-lijn
werd het een goede avond voor
team de Jong met 14 Imp precies en eindigde team Kraan met
12,12 Imp als tweede. De volgende avond staat weer in het teken
van het parenbridge waar dan de
derde zitting aan bod is. Nieuwsgierig geworden naar deze dynamische club, steek uw licht dan
eens op bij het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 06-83371540. Er wordt
elke woensdagavond gespeeld

Wanneer uhet ook eens zou willen proberen, kunt U het best in
contact treden met Lijnie Timmer,
(0297)561126.
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

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Gelijkspel voor damclub
K&G in Almere
Regio - Geen remises maar wel
een 4-4 gelijkspel voor de Kwakelse dammers. K&G begon sterk
op de maandagavond in Almere, na ruim een uur kwam het
team op voorsprong. Adrie Voorn
speelde een verrassende damcombinatie die snel in winst werd
omgezet, 0-2. Na weer een uur
dammen kwam Almere op gelijke hoogte, voor het eerst in zijn
lange dam carrière verloor Wim
Keessen van een dame, topspeelster Joke Hartkamp. De teamleider van K&G kon helemaal met
Wim meevoelen, Adrie werd namelijk in de Kwakelse Rick-pub
quiz door zijn vrouw verslagen.
René de Jong was inmiddels een
schijf voorgekomen maar mocht

nog goed laveren. Kopman Wim
Konst kreeg een benauwd eindspel voor zijn kiezen en moest
alle zeilen bijzetten. Uiteindelijk trok René de zege naar zich
toe en kon Wim het niet bolwerken, eindstand 4-4. Kunst en Genoegen toont zich een waardig
hoofdklasser, met 5 uit 5 staat het
keurig in de middenmoot. Er resten dit seizoen nog twee bondswedstrijden tegen Zaandam en
Purmerend. In ’t Fort De Kwakel
spelen de leden elke maandagavond hun onderlinge competitie, hierin staat Wim Keessen op
kop. Damliefhebbers zijn altijd
van harte welkom op deze mooi
damavonden. Inlichtingen 0297
568472
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Uithoorns Mooiste: een
prachtig loopfestijn
Regio - De weergoden waren de
organisatoren en de vele lopers
afgelopen zondag gunstig gezind. Voor de maand januari was
de temperatuur redelijk hoog en
af en toe brak er zelfs een zonnetje door. De wind is altijd lastig op open stukken in het parcours maar ook op deze dag was
de wind voor de lopers onderweg geen echte spelbreker. Het
parcours was over alle afstanden
identiek aan dat van het jaar daarvoor en dat betekende dat de
mensen van atletiekvereniging
AKU er weer in waren geslaagd
om voor de langere afstanden en
aantrekkelijk en veilig parcours
door Uithoorn en de Kwakel te
maken. De eerste lopers kwamen
rond 9.00u. al de kantine van de
Legmeervogels binnen om zich
in te schrijven voor een van de afstanden. De vele vrijwilligers van
AKU waren goed voorbereid om
het inschrijven snel en goed te laten verlopen. De 65 verkeersregelaars kregen de laatste instructies
om er voor te zorgen dat de lopers en het verkeer geen hinder
van elkaar zouden ondervinden.
Het plein van de start finish was
fantastisch aangekleed met de
vele spandoeken, skyracers, banners, etc. van de vele sponsers
van de loop, deze keer in het bijzonder de vele promotieuitingen
van 200 jaar Uithoorn. De 14 businessteams die zich hadden aangemeld voor hun wedstrijd over
10 kilometer, werden opgevangen in het clubhuis van wielervereniging UWTC op sportpark
de Randhoorn. Een mooie locatie om je met je team goed voor
te bereiden op de wedstrijd, een

foto van het team te laten maken
en na afloop te herstellen met
een lekker broodje, fruit en drinken en een warme douche. De
Specials verzamelden zich ook dit
jaar weer in het clubhuis van AKU
en daar konden ze de meeste zenuwen voor hun wedstrijd van
zich af praten.

bijna 400 lopers stonden aan de
start om deze afstand te volbrengen. Wethouder sport Jan Hazen van de gemeente Uithoorn
schoot de lopers weg.

Uitslag 5 kilometer
Mannen
• Jeffrey van Noortwijk
• Issam Er. Rabhi
• Oscar Sebel
G-run en GeZZinsloop
Om 10.30u. stonden er 50 cliën- Vrouwen
ten van OTT met een grtoep be- • Silke Schmidt
geleiders te trappelen aan de • Jolijn Swager
start om hun 1 kilometer te vol- • Vienna Romanee
brengen. Een prachtig lint van
oranje lopers liepen, enkelen met De deelnemers aan de 10 km en
behulp van een racerunner door 10 Engelse mijlen startten tegelijLegmeer-West en het was goed kertijd om 11.05u. en het enorme
te zien dat veel deelnemers het aantal van bijna 1000 lopers had
afgelopen jaar regelmatig op zich aangemeld en dat zorgde
dinsdag bij AKU hadden getraind. na de start voor een prachtig lint
Bij de finish ontving iedereen een bont gekleurde atleten. De eerste 5 kilometer liepen beide groemooie medaille en een T-shirt
Een kwartier later had zich voor pen met elkaar op en bij de splitde start een enorme rij kinde- sing van de Poelweg en Iepenren met ouder, opa of oma verza- laan ging de 10 kilometer linksaf
meld, een echte geZZinsloop dus. de Iepenlaan op en de 10 EngelMeer dan 175 kinderen stonden se mijlen ging rechtdoor richting
met hun startnummer klaar. Een
prachtig gezicht om al die verhitte en blozende gezichten te zien.
Aan de finish kreeg elk kind een
medaille en een goodybag met
verschillende leuke spullen.
Het startschot werd gelost door
de sponsor van de GeZzinsloop
Jos van den Berg.

AKU kan weer terug kijken op
een prachtig loopevenement en
mag trots zijn op de in totaal bijna 1600 deelnemers en kreeg van
alle kanten weer complimenten
voor de geweldige organisatie.
De lopers waren erg enthousiast
over de herinnering die ieder ontving, een mooie handdoek die
speciaal in het kader van 200 jaar
Uithoorn was ontworpen.
Met daarbij vooral dank aan de
vele vrijwilligers en de groep
sponsors die het slagen van deze dag weer mogelijk hebben gemaakt.

straft door de thuisclub en weet
DSOV in de persoon van Loet de
Kwant de 3-0 te score. Toch geeft
Legmeervogels en gaat toch op
zoek naar een treffer. In de 71ste
minuut weet Othman Lechkar,
zijn broertje Hicham Lechkar
speelt bij DSOV, met een zeer fraai
afstandschot, zeker een 25 meter,
de doelman van DSOV Tarek Kharboutli te passeren en verschijn de
3-1 op het score bord.

Paal en lat
DSOV is dan even van slag en
Scheidsrechter
krijgt Legmeervogels nog een
Eerste geeft de scheidsrechter paar mogelijkheden voor de 3-2
een wat discutabele vrije trap aan en misschien zelfs voor de 3-3. In
DSOV waar de spelers het duide- deze fase worden doorspelers van
lijk niet mee eens zijn en gaan de Legmeervogels paal en lat gediscussie aan met de scheidsrech- raakt woordoor de twee en mister. DSOV wacht daar niet op en schien wel derde treffer voor Legneemt snel de vrije trap en laat meervogels uit blijft. Aan de aneen verbouwereerde verdedi- dere kant zijn de counters van de
ging van Legmeervogels machte- thuisclub ook niet zonder gevaar
loos achter. Bianco Carolina geeft maar Folke Maenhout wordt niet
klaren dit klusje wel even, kom je Folke Maenhout en weet te sco- meer gepasseerd en Legmeervoer niet. Legmeervogels zit nu in re. Enkele minuten later een klein, gels weet ook niet meer te scoeen fase waarbij elk punt meer heel klein foutje in de verdediging re. De eindstand wordt dan ook
dan welkom is.
met grote gevolgen. Kay Gerrit- 3-1 in het voordeel van DSOV. Een
sen duikt dan alleen voor Folke onnodig verlies voor LegmeerDe eerste 15, 20 minuten zijn dan Maenhout. Maenhout heeft geen vogels mede veroorzaakt door
ook voor de thuisclub. Een voor- schijn van kans bij deze inzet en het slappe optreden in de eerst
zet van Vince de Kwant wordt ge- gaat Legmeervogels met een 2-0- 45 minuten. Waarom zo slap belukkig voor Legmeervogels door achterstand de rust in. In de rust ginnen? Aanstaande zondag ontKay Gerritsen net naast gekopt. zal er best een en ander zijn ge- vangt Legmeervogels thuis LSVV.
Even later gaat Legmeervogels zegd want Legmeervogels komt Uit heeft Legmeervogels dit duweer door het ook van de naald goed uit de startblokken. En gelijk el verloren door 2 kapitalen blunals Gerritsen een kopbal ziet ein- al ontstaan er mogelijkheden voor ders in de laatste fase van dit duel.
digen op de lat boven de weer Jasper Burgers en Regilio Kranen- Zondag zal er een revanche moein het doel teruggekeerde Folke burg. Maar de doelman van DS- ten volgens waardoor de broodMaenhout, dat overigs kansloos OV is nog niet te passeren. In de nodige drie punten kunnen worwas geweest. Legmeervogels zien 53ste speelminuut wordt het op- den toe gevoed aan het huidige
alles met lede ogen gebeuren. Na dringen van Legmeervogels afge- totaal van 13 punten.

Legmeervogels begint slap
en krijgt kous op zijn kop

De marsenprijzen
De door DUOplant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Gaby Abdesselem, Corry Compier, Jan de
Kuijer en Fred Witsel. Terwijl de
cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUOplant, gewonnen
werden door To van der Meer,
Jaap den Butter, Gonny de Kuiper en Maus de Vries. De overheerlijke flessen wijn waren deze avond voor Herman de Jong,
Egbert Verkerk, Isabella van der
Giessen en Johan Zeldenthuis.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd. De eerstvolgende klaverjasavond wordt weer gespeeld
op donderdag 30 januari 2020
in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang
20.00 uur.

Uitslag 10 Engelse Mijl
Mannen
• Wilfred Verhagen
• Rene Wiering
• Martijn de Groot
Vrouwen
• Jolijn Swager
• Aniek Honsbeek
• Anne van der Put

Langere afstanden
Inmiddels was de kantine van de
Legmeervogels
volgestroomd
met de grote groep lopers die aan
de 5 en 10 kilometer en de 10 Engelse mijlen wilden meedoen.
De 5 km startte om 11.00u. en
een minuut of twintig begint het
langzaam bij de spelers van Legmeervogels door te dringen dat
er toch een stapje meer zal moeten worden gezet. En zowaar Legmeervogels krijgt ook een paar
mogelijkheden. Yorick v d Deijl
en Regilio Kranenburg hebben de
mogelijkheid om Legmeervogels,
ondanks het wat mindere spel, op
voorsprong te brengen. Maar beide zijn niet doeltreffend. Dan vallen er binnen 7 minuten een 2-tal
treffers voor DSOV.

Uithoorn - Legmeervogels hebben in Vijfhuizen een nederlaag
geleden die eigenlijk niet nodig
is geweest. Als de spelers in de
eerste helft de inzet hadden getoond als de laatste 20 minuten
van de tweed helft dan zou de nederlaag mogelijk zijn afgewend
en misschien wel zou dit duel geeindigd zijn in een gelijkspel of
een overwinning voor Legmeervogels? Maar ja, dit is na afloop
eenvoudig geschreven. Hopelijk
begrijpen de spelers dat er verwacht wordt dat er van af minuut
een, met dit elftal van Legmeervogels, strijd geleverd zal moeten
worden. Met een houding van, wij

Hoofdweg, via de Vrouwenakker
langs de Amstel naar Meerwijk.
Bij de 10 kilometer stonden een
aantal snelle lopers aan de start Uithoorn - Donderdag 23 januaen dat resulteerde dan ook in een ri vond alweer de 20e klaverjasavond van dit jaar in de Schutse
aantal goede tijden.
plaats waaraan door 42 enthousiaste liefhebbers werd deelgeUitslag 10 kilometer
nomen. De hoofdprijs ging deMannen
ze keer. met een mooi puntento• Jurre van Rooden
taal van 7470, naar Els Luijten. De
• Wouter Heinrich
tweede plaats werd deze week
• Arjen van der Logt
met 7347 punten opgeëist door
Vrouwen
To van der Meer, terwijl Tinus
• Miriam van Reyen
Smit uiteindelijk met 6881 pun• Jeanine van Klashorst
ten de gelukkige winnaar van de
• Nathalie Klaassen
3e prijs werd. De minst scorende
De 10 Engelse mijlen waren bij de was ditmaal Anneke Lebesque.
mannen aanvankelijk spannend Wat zij ook probeerde verder dan
maar uiteindelijk won de win- 4543 punten kwam zij niet. Door
naar van vorig jaar deze afstand. dit resultaat werd de poedelprijs
De eerste vrouwen lagen dich- dan ook haar deel De hieraan verter bij elkaar maar uiteindelijk bonden troostprijs, een verrukkekon de winnaar het verschil ma- lijke fles wijn, zal haar op de eerstken. Martijn de Groot van organi- volgende klaverjasavond worden
serende vereniging AKU behaal- uitgereikt.
de een mooie derde plaats bij de
mannen.

Legmeervogels wint tweede
prijs in Pannenkoekenfort
Uithoorn - Vorig jaar juni organiseerde Legmeervogels hun 23ste
editie sport en spel weekend. Een
weekend waar je met je team vrijdag, zaterdag en zondag bij de
Legmeervogels verblijft. Er worden super leuke activiteiten voor
de kinderen georganiseerd, zoals
een mudrun, een spellencircuit,
een nachtspel, een groots opdrachtenspel door Uithoorn heen
op de fiets, een zeskamp, naar het
zwembad, enz. En dit allemaal
verdeelt in leeftijdscatogarieen.
Het ontbijt en de lunch wordt gezamenlijk gedaan in de kantine
en zaterdags wordt er een barbe-

cue georganiseerd. De kinderen
slapen per team in een grote tent,
die bij elkaar staan op 1 veld. Tijdens alle sport en spel activiteiten
verdienen de kinderen punten en
aan het einde van het weekend
wordt per leeftijdsgroep de punten bekend gemaakt. Sponsoren geven de winnaars een prijs,
waaronder het pannenkoekenfort Uithoorn. Het handbalteam
de E2 (zij waren toen de E2) worden 2de in hun leeftijdsgroep en
als prijs mogen ze met elkaar, mét
de leidsters Kim, Puck en Astrid,
gaan eten bij het pannenkoekenfort in Uithoorn.

V.D.O. 1 begint seizoen
met nederlaag
Uithoorn - Het eerste team van
tafeltennisvereniging V.D.O. Uithoorn promoveerde afgelopen
winter voor het eerst in 9 jaar van
de 2e klasse naar de 1e klasse. Het
voorjaarsseizoen begon afgelopen vrijdag met een uitwedstrijd
tegen één van de favorieten voor
de titel met Tempo Team uit Amsterdam als tegenstander. V.D.O. 1
moest aantreden zonder de afwezigen Leon Braacx en Asam Mian.
De selectie voor de wedstrijd tegen Tempo Team viel daarmee
op de Paul Bakker, Victor van der
Most en Martijn van Dijk.
V.D.O. kende een uitstekende
start met eenvoudige zeges voor
Paul en Martijn. Victor verloor zijn
eerste wedstrijd in de 5e game.

Het dubbel ging daarop naar Victor/Martijn voor een 1-3 stand.
Het team verloor Paul Bakker aan
een blessure en daarmee werd
het uitzicht minder rooskleurig
voor de rest van de avond. Victor kwam nipt te kort in zijn resterende wedstrijden. Martijn van
Dijk won zijn 2e enkel eenvoudig
maar zijn 3e enkel ging ondanks
een voorsprong van 0-2 verloren
met 3-2.
Ondanks de blessure voor Paul
Bakker en de 6-4 nederlaag is het
een positief resultaat tegen zo’n
sterke opponent. V.D.O. speelt
vrijdag a.s. om 20:00 in de zaal
van de Springschans/Kajuit tegen Stede Broec. Entree is gratis
en het team hoopt op uw steun!

Klaverjassen bij Legmeervogels
Regio - Aankomende vrijdag
31 januari kun je weer klaverjassen op de maandelijkse klaverjasavond bij Legmeervogels in Uithoorn. Ze starten om
20.00 uur en de kantine is vanaf 19.30 uur geopend. Het klaverjassen is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft geen lid of
donateur van Legmeervogels
te zijn om mee te kunnen doen.
Er wordt in de kantine van Legmeervogels gespeeld om de gebruikelijke prijzen. Dit seizoen
speel je ook om de ‘eerste Mars’prijs. Alle prijzen worden aan

het einde van de avond uitgereikt. Er worden vier rondes gespeeld. In de korte pauze tussen de rondes kun je genieten
van een drankje. De hapjes die
tijdens de rondes worden aangeboden, worden mede mogelijk gemaakt door slagerij Bader.
Het eerste kopje koffie of thee
word je, zoals altijd, door Legmeervogels aangeboden. Data
klaverjassen 2020 bij Legmeervogels. Vrijdagavond 31 januari, Vrijdagavond 28 februari, Vrijdagavond 27 maart en Vrijdagavond 24 april.

