Uithoorn - Op zaterdagavond 9 februari organiseert
stichting Serviam weer een
gezellige bingoavond in het
KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00
uur en we beginnen om
20.00 uur. Op deze avond
kunt u weer vele mooie prijzen winnen, of als hoofdprijs
een van onze bekende enveloppen. Of in elke ronde een
tas met boodschappen, ons
groente winkeltje en nog
veel meer leuke prijzen. De
opbrengst van deze avond
is bestemd voor kleinschalig
ontwikkelingswerk in Kameroen en Pakistan.

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

www.goudwisselkantoor.nl

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Gem

e e nte U i t h o o r

n

VOOR HET
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2

ADVERTEREN?
IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

888

6 februari 2019

De burgemeester nodigt
u/jouw uit

Bingo

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

JE AL 131
IE

Uithoorn, De Kwakel

KORT NIEUWS:

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

SINDS 1

K R A NT D

www.meerbode.nl | 0297581698

131

DE

ieuwe
eerbode
N M

AR PAKT!
JA

Uithoorn - Donderdag 24 januari ben ik geïnstalleerd en beedigd als uw nieuwe burgemeester. Daar ben ik erg trots op. Vanaf
maart 2018, het moment waarop
ik uw waarnemend burgemeester werd, heb ik al kennisgemaakt
met verschillende mensen, het
verenigingsleven en bedrijven.

mee naar uw (sport-)vereniging
of bestuur of laat u me te voet
of te fiets de mooiste plekjes van
Uithoorn en de Kwakel zien? Drinken we samen een kop koffie? Bij
u thuis of bij mij op het gemeentehuis? U bent van harte welkom;
alleen, met z’n tweeën of met een
groep. Ik ben benieuwd !

Veel
Ik hoop dat ik vele ideeën mag
ontvangen. Maar dat kan ook betekenen dat het druk wordt met
aanvragen en ik soms ‘nee’ moet
zeggen. Mogelijk kom ik u dan
in een andere gelegenheid toch
Hoe?
een keer tegen. Mail uw idee naar
Hoe kan dat het best? Dat laat ik bestuurssecretariaat@uithoorn.nl
graag aan u over. Mag ik bij u thuis onder vermelding van ‘kennismaaanschuiven voor het avondeten? ken met de burgemeester’ en u
Laat u mij uw bijzondere hobby hoort wat de mogelijkheden zijn.
of vaardigheid zien? Neemt u mij Wie weet tot snel!
Maar ik wil graag met nog meer
mensen in Uithoorn en De Kwakel
kennismaken. Daar heb ik - naast
mijn reguliere werkzaamheden
als burgemeester - de komende
drie maanden voor ingepland.

Springschans in actie
voor Biezenwaard
Uithoorn - Dit jaar mochten de basisscholen in Nederland er voor
het eerst voor kiezen om een deel van het opgehaalde geld van
de kinderpostzegelactie te besteden aan een lokaal doel. Groep
7 en 8 van de Springschans koos ervoor om geld op te halen voor
Ons Tweede Thuis De Biezenwaard.

den de meeste kaarten, postzegels e.d voor de kinderpostzegelactie verkocht per klas. In sommige klassen moest er geloot worden, omdat er meerdere kinderen ruim 1 ½ map verkocht hadDe Biezenwaard is een verpleeg- pen konden uitleggen waar het den. Milan, Yaro, Zara en Idde krekundig kinderzorghuis, waar ern- geld heen zou gaan. De ruim 100 gen een uitgebreide rondleiding
stig en chronisch zieke kinderen kinderen hebben zich enorm in- bij de Biezenwaard. Zo konden zij
24 uur per dag, 7 dagen per week gezet. Ze haalde ruim 12.000 eu- op school hun klasgenoten verworden verzorgd.
ro op. Hiervan mochten Milan en tellen hoe de kinderen worden
De kinderen van groep 7 en 8 van Yaro uit groep 8 en Zara en Id- verzorgd bij de Biezenwaard en
de Springschans kregen vooraf de uit groep 7 de cheque met dat het geld besteed gaat worin de klas uitleg over de Biezen- 1.000 overhandigen aan de Bie- den aan het opknappen van de
waard, zodat ze tijdens het verko- zenwaard. Deze kinderen had- buitenspeelplaats.

Knotten voor kinderen in het Enge Bos
De Kwakel - Wij zoeken stoere ken en iets lekkers. Wil je meemeisjes en jongens die met ons doen stuur dan een mailtje naar
gaan wilgen 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 9 februari knotten. We beginnen om 13.30
en stoppen om 15.30. 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 we moe zijn van
het knotten, in haar theehuisje in
het bos, zorgen voor wat te drin-

adekruijf@hccnet.nl. De activiteit
is gratis.

Met hartslag naar ziekenhuis
Uithoorn - Op vrijdag 1 februari
rond half vijf in de vroege morgen
zijn de hulpdiensten gealarmeerd
voor een onwel geworden persoon in een woning op de Canadese Gans. De politie en de ambu-

lancedienst waren snel ter plaatse. De medewerkers zijn direct gestart met reanimeren en met succes. De 66-jarige man uit Uithoorn
is met hartslag met spoed naar
een ziekenhuis gebracht.

Uithoorn over Schiphol:

Afspraak is afspraak!

Uithoorn – Vorige week heeft Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), op een persconferentie bekendgemaakt dat hij geen advies gaat uitbrengen aan de minister. Het
betreurt de gemeente Uithoorn dat het de voorzitter niet gelukt
is om met een gedragen advies te komen over de toekomst van
Schiphol.
Al jaren praten Schiphol, de
luchtvaartsector, milieuorganisaties, bedrijfsleven, gemeenten, provincies en omwonenden
over hoe Schiphol overlast van
luchtvaart kan beperken en welke groei van het vliegveld in de
toekomst eventueel nog mogelijk is. Alders heeft vanavond geconcludeerd dat de betrokkenen het niet eens kunnen worden
over een advies.

De gemeente Uithoorn had dat
graag anders gezien. Wethouder
Hans Bouma van Uithoorn: “Er is
afgelopen maanden en jaren heel
veel gesproken over groei, zonder dat gemaakte afspraken over
het beperken van overlast tot serieuze maatregelen hebben geleid. Daarom wil de gemeente
Uithoorn dat hinderbeperking
eerst concreet wordt. Als omgeving hebben we niet het gevoel

dat we daarin door de sector serieus zijn genomen.”
Toekomst
Het mislukken van de overleggen
aan de zogenaamde Alderstafel,
betekent dat de landelijke politiek nu aan zet is. Bouma: “Het is
nu aan de minister om te bepalen hoe ze alsnog tot een besluit
komt waarvoor draagvlak is in de
omgeving. Daarvoor zal het overleg in de Omgevingsraad Schiphol door moeten gaan, zolang er
nog geen beter alternatief is. Het
lijkt ons echter ongeloofwaardig
om daarvoor op dezelfde weg
door te gaan, die de afgelopen
tijd niet tot resultaat heeft geleid.”

Service

Nieuwe Meerbode

Ook 50+
van harte
welkom!

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

bezorgers/Sters
Uithoorn: Omg. Nic. Beetslaan, Potgieterslaan (240 kranten)
Uithoorn: Omg. Couperuslaan, Hugo de Grootlaan (300 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Enquête over verdeling
sociale huurwoningen
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www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week,
24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

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

Burgerzaken

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

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

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

Ruimte huren?

In de regio waar ook Uithoorn toe
behoort, wordt gekeken naar een
nieuwe manier om sociale huurwoningen van woningcorporaties
te verdelen. De vijftien gemeenten in de woningmarktregio van
Amsterdam houden daarover gezamenlijk een enquête onder alle inwoners. Doe mee aan de enquête. Deze bestaat uit 10 vragen over sociale huurwoningen
van corporaties met een huur van
maximaal 720 euro per maand. U
kunt tot 13 februari 2019 aan de
enquête deelnemen.
Lange wachtlijst
Veel mensen doen een beroep
op een sociale huurwoning. Hoewel veel woningen worden bijgebouwd, blijft het lastig te voldoen
aan de grote vraag in deze regio.
Begin 2019 stonden 400.000 personen ingeschreven bij het regionale Woningnet, circa 90.000
mensen zoeken actief naar een
woning. De gemiddelde inschrijftijd van een starter is in de afge-

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

lopen drie jaar met 22% gestegen
naar 11 jaar. Vanwege het beperkte aantal sociale huurwoningen is de urgentieregeling streng.
De regeling is niet van toepassing
voor bijvoorbeeld jongeren of net
gescheiden mensen, zij hebben
nog geen woning en willen vooral
snel een eigen huis.
Kijken naar een nieuw systeem
Daarom wordt nu gekeken naar
nieuwe of vernieuwde manieren van toewijzen die bovendien de doorstroming bevorderen. De regio wil daarmee bereiken dat mensen die hard een woning nodig hebben daarvoor eerder in aanmerking komen. Begin 2018 hebben de wethouders
wonen van de 15 gemeenten uitgangspunten opgesteld waaraan
het nieuwe systeem zou moeten
voldoen. Het ophalen van de mening van inwoners is één van de
manieren om informatie te verzamelen om fundamentele keuzes
te kunnen maken in de woonruimteverdeling. De regiogemeenten
krijgen op deze manier inzicht in
wat mensen belangrijk en wenselijk vinden. In het najaar van 2018
heeft al een gesprek plaatsgevonden met de raad over een aantal
dilemma’s in de woonruimteverdeling.
Begin 2020 moeten de gemeenteraden van alle gemeentes een
besluit nemen over de eventuele
wijzigingen in het systeem.

Denk duurzaam mee

Burgemeester of
wethouder spreken?

Vindt u duurzaamheid ook belangrijk? Denkt u dan met ons
mee over duurzaamheid op
maandag 4 maart.

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

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

De gemeente werkt aan een
programma voor de komende jaren om Uithoorn samen
duurzamer te maken. Daarin
komen de doelen en de activiteiten voor de komende jaren
op de thema’s ‘energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie’. Daarom gaan

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 24 maart 2019 subsidie aan bij het Burgemeester Kootfonds.
Lees meer over de voorwaarden en aanvragen op www.uithoorn.nl

we graag met u (inwoners, bedrijven en organisaties) over
dit onderwerp in gesprek. Wat
zijn uw idee n
aar kunnen
we elkaar helpen? U bent van
harte uitgenodigd om mee te
praten op maandag 4 maart
om 19.30 uur in de Schutse,
De Mérodelaan 1 te Uithoorn.
Het programma en meer informatie volgen nog via de gemeentepagina en Uithoorn.nl.
Iedereen die over dit onderwerp wil meepraten is welkom!

Inloopavond ontwikkeling
WAPO terrein 11 februari
Expo Vastgoed Ontwikkeling
heeft plannen voor woningbouw
op het WAPO terrein. De gemeente Uithoorn is bereid medewerking te verlenen aan deze woningbouwplannen. Om u te informeren over deze plannen, bent u
van harte uitgenodigd voor een
vervolg inloopbijeenkomst op
maandag 11 februari 2019 tussen
17.00 en 20.00 uur in de Brede
School Legmeer, Randhoornweg
39, 1422 WX Uithoorn.
Het WAPO terrein is het bedrijfsterrein op de hoek van de Koningin Máximalaan, Vuurlijn en
de Noordammerweg. In oktober
2017 is een eerste inloopbijeenkomst geweest over deze plannen. Daarna heeft de gemeente

ruimtelijke vertrekpunten voor de
uitwerking vastgesteld. Inmiddels
zijn de plannen voor het WAPO
terrein - in samenwerking met initiatiefnemer Expo Vastgoed Ontwikkeling BV- verder uitgewerkt.
Inloopbijeenkomst
maandag 11 februari
U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u het beste uitkomt. U
hoeft zich niet aan te melden voor
de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over de ontwikkelde plannen
voor het WAPO terrein. Ook is er
informatie beschikbaar over de
verschillende procedures, waaronder bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure.

Werk in uitvoering
KAPPEN BOMEN DE
WILGENHOF TE
DE KWAKEL
Op Wilgenhof naast nummers 1 tot
en met 15, achter de Drechtdijk 6
in de Kwakel worden 2 van de 3
eiken gekapt. We willen één eik
de ruimte geven om verder uit te
groeien. Er is een bezwaartijd van
6 weken.

last van de werkzaamheden hebben. Als er een afzetting nodig is,
staan er borden of verkeersregelaars. Het openbaar vervoer en
de nood- en hulpdiensten krijgen
altijd voorrang.

ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN
GEMEENTE UITHOORN
Op verschillende plekken in de
gemeente Uithoorn vinden asfalteringswerkzaamheden (onderhoud) plaats. De wegen blijven
gewoon open maar u kunt over-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van
de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening
moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet
eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.of cielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
of ci le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en
op https zoek.of cielebekendmakingen.nl

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

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

-

TER INZAGE

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan MFA Kuyperlaan. Beroepperiode 7 februari 2019 tot en met 21 maart 2019. Inlichtingen bij afdeling
wonen en werken, de heer L. Schuijt (0297) 513 111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-007853, Tegenover Amsteldijk-Noord 87, het plaatsen van een
steiger (ontvangen op 28-01-2019).
2019-00 2 , Ganzendiep , het plaatsen van een steiger ontvangen
op 30-01-2019).
2019-00 01, iegerbruinlaan 1A, het wijzigen van een kantoorpand
naar een sportschool (ontvangen op 30-01-2019).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
- 2018-077796, Hoofdweg 161, het plaatsen van een dakkapel.
VERLENGEN BESLISTERMIJN

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-

WWW.UITHOORN.NL

ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel
- 2019-079991, Achterweg 25, het wijzigen van de bestemming agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (verstuurd op 31-01-2019).
- 2019-079989, Achterweg 27, het wijzigen van de bestemming agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (verstuurd op 31-01-2019).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2018-077796, Hoofdweg 161, het realiseren van een garage (verzonden
22-01-2019).

Uithoorn
- 2018-068284, Amsterdamseweg 29 en Joh. Enschedeweg 11, het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand (verzonden 28-01-2019).
- 2018-079980, Multatulilaan 29, het aanpassen van het kozijn in de voorgevel (verzonden 23-01-2019).
- 2018-076342, Legmeer west 4-5-6, het realiseren van 76 woningen (verzonden 30-01-2019)
- 2019-00121 , ijhofflaan 2, het bouwen van een garage verzonden 0 02-2019).
- 2018-079682, Langs de Baan 72, het vervangen van een kozijn (verzonden 21-01-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
- 2019-006259, Amstelplein 37, aanvraag evenementenvergunning i.v.m.
heropening Albert Heijn op 13 februari 2019 (ontvangen 24-01-2019).
- 2019-07372, Kerklaan, aanvraag evenementenvergunning Feestcomité
de Kwakel voor de viering van Koningsdag op 27 april 2019 (ontvangen
24-01-2019).
- 2019-007265, Hoofdweg 149, aanvraag evenementenvergunning Kom
in de Kas op 6 en 7 april 2019 (ontvangen 24-01-2019).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-084146, C. Verolmelaan 160-166, melding magazijnverkoop The
Society Shop van 27 t/m 30 maart 2019 (verzonden 23-01-2019).
- 2019-000217, C. Verolmelaan 160-166, melding magazijnverkoop The
Society Shop van 25 t/m 28 september 2019 (verzonden 23-01-2019).
- 2019-006451, hoek Pr. Irenelaan/Oranjelaan, standplaatsvergunning
voor de verkoop van vis en visproducten op dinsdag (verzonden 31-012019).
- 2019-003409, Randhoornweg evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning circusvoorstellingen van 14 t/m 24 februari 2019
(verzonden 04-02-2019);
- 2019-007955, gemeente Uithoorn, plaatsen reclameborden circusvoorstellingen van 8 t/m 22 februari 2019 (verzonden 04-02-2019);
VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN
STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten een kiezer toegestaan is zijn
stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag
van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan
bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
B. MONDELING VERZOEK
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een
schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van
de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur
op de dag vóór de stemming (19 maart 2019).
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening
van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie.
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van
de gemeente.
STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de
formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag
van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet
op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te
brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon
aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan
die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (4 februari 2019) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn
eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot
het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.

VERKIEZINGEN WATERSCHAP
STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag
van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan
bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een
schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van
de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur
op de dag vóór de stemming (19 maart 2019).
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening
van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de grenzen van het
waterschap. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de
formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag
van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet
op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer voor hetzelfde waterschap zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te
brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon
aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan
die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (4 februari 2019) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft, én geregistreerd zijn als
kiezer voor hetzelfde waterschap.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn
eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot
het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
NIEUW ARMOEDE- EN SCHULDENBELEID

De gemeente zet zich in op het voorkomen van armoede en schulden. Voorkomen is beter dan genezen. Het beleidsplan ‘De touwtjes aan elkaar knopen! 2019-2022’ voor de aanpak van armoede en schulden en de bijbehorende verordeningen zijn op 31 januari door de gemeenteraad Uithoorn
vastgesteld. In dit beleidsplan staan verschillende activiteiten om schulden
te voorkomen en deze op tijd op te sporen. Het pakket inkomensondersteunende maatregelen breidt zich steeds verder uit met mogelijkheden om u te
helpen. Het beleidsplan vindt u op www.uithoorn.nl onder bekendmakingen.

START INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
KWAKELSEPAD 81-93, DE KWAKEL

Toelichting
Er is een verzoek ingediend voor het realiseren van 15 woningen op de locatie van het Kwakelsepad 81-93 in De Kwakel. Het college van B&W van
de gemeente Uithoorn heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit
verzoek. Omdat het verzoek niet kan worden gerealiseerd binnen het huidige bestemmingsplan, is er besloten om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit voorontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Kwakelsepad 81-93 ligt in het kader van
de inspraakprocedure van donderdag 7 februari tot en met 20 februari 2019
ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze
termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.

Inloopavond
Er is een inloopavond georganiseerd voor dit woningbouwplan. Op de inloopavond is de initiatiefnemer aanwezig om de plannen voor de woningen
toe te lichten. De gemeente is aanwezig om het bestemmingsplan toe te
lichten. De inloopavond is op 14 februari van 19:00 – 20:30u in het Dorpshuis ‘De Quakel’.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De gemeenteraad neemt vervolgens een beslissing over
de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De
Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden
gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 6 februari 2019

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
MFA KUYPERLAAN

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het
bestemmingsplan ‘MFA Kuyperlaan’ als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPMFAKuyperlaan-VG01 gewijzigd vast te stellen.

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan MFA Kuyperlaan is het oprichten van een multifunctioneel gebouw aan de Kuyperlaan
50 te Uithoorn
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De volgende onderdelen zijn
gewijzigd: De gemeenteraad van Uithoorn heeft besloten dat ook lichte horeca (categorie 1) mogelijk moet zijn in het nieuwe gebouw. Om dat mogelijk te maken zijn de toelichting en de regels van het bestemmingsplan aangepast. Voor een uitleg wordt verwezen naar het raadsbesluit dat is toegevoegd aan het bestemmingsplan.

Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 7 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met als
kenmerk NL.IMRO.0451.BPMFAKuyperlaan-VG01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad
te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad
heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WWW.UITHOORN.NL
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Uithoorn - Voor het tweede jaar
op rij werden vele dozen met
heerlijke KiKa moorkoppen in alle
vroegte bij Het Hoge Heem binnengebracht.

Uithoorn – Donderdagavond jl.
rond 21.00 uur stortte de fietsbrug tussen de Grevelingen en
Frees plotseling in. Volgens getuigen wilde de heren van de gemeente ook het fietspad en de
fietsbrug even strooien, maar op
het moment dat zij langs deze

Dinsdag 5 februari jl. trakteerde Stichting Ceres Kringloopcentrum alle bewoners en medewerkers van Het Hoge Heem in Uithoorn op heerlijke KiKa moorkoppen..Namens Stichting Ceres
overhandigden twee vrijwilligers
van Ceres Kringloopcentrum, Alie
Hoekman en Anthony Verpoorten, maar liefst 250 KiKa moorkoppen aan Wil Lias, Facilitair Coordinator van Het Hoge Heem.
Als Stichting steunt Ceres Kringloopcentrum jaarlijks vele Goede
Doelen. En in dit geval ging dat
via een bijzondere actie die de
moeite waard was om aan deel te
nemen. Vorige week, van 4 tot en
met 9 februari, organiseerde ban-

ketbakkerij Ab Müller in samenwerking met Multi Supplies, beiden uit Aalsmeer, een grote actie
ten bate van KiKa. Stichting Ceres
Kringloopcentrum vond het daarom op zijn plaats om voor een
heerlijke KiKa moorkop bij de koffie te zorgen in Het Hoge Heem
en daarmee indirect aan KiKa een
bedrag te doneren.
Ouderen
“Hiermee willen wij als Stichting niet alleen graag KiKa steunen, maar daarnaast ook ‘de ouderen’ extra onder de aandacht
brengen.”, aldus directeur Paul
van Soelen. Hij vervolgt “Deze ouderen gaan Ceres Kringloopcentrum buitengewoon aan het hart.
Onze ouderen worden veel teveel
vergeten. Daardoor gaat eenzaamheid een grote rol in hun leven spelen”. Het is duidelijk dat
met deze geweldige actie Stich-

ting Ceres Kringloopcentrum ‘de
ouderen’ van de gemeente Uithoorn en dan in het bijzonder de
inwoners van Het Hoge Heem,
eens extra in het zonnetje heeft
gezet. En daarbij mocht uiteraard het personeel van Het Hoge
Heem niet worden vergeten. Da-

gelijks doen zij hun uiterste best
om ‘de ouderen’ te verzorgen. Er
lijkt een traditie te zijn geboren.
Een traditie die zeker past binnen
de visie van Stichting Ceres Kringloopcentrum met betrekking tot
de Goede Doelen die de Stichting
steunt.

nin esl ten na
vondst hennepkwekerij

litie in totaal 210 planten, apparatuur en groeimiddelen aan getroffen. De woning is gesloten op
basis van de Wet Damocles (ook
bekend als de Opiumwet).

Uithoorn - Met ingang van 24 januari is een woning aan de Schumanflat gesloten voor een periode van drie maanden. De woning

Brandgevaar
Naast het niet bewoond zijn van
de woning is eveneens een belangrijke reden voor de direc-

te sluiting het feit dat er illegaal
stroom werd afgetapt. In dat geval is de elektrische installatie
van de kwekerij buiten de elektriciteitsmeter van de netbeheerder en groepenkast aangelegd.
In het geval van overbelasting of
kortsluiting slaat de aardlekschakelaar dan niet uit. Vaak heeft dit
brand tot gevolg.

is per direct gesloten omdat deze
niet bewoond werd en volledig
ingericht was als hennepkwekerij. In de flat werden door de po-

Wees alert op de signalen
Naast brandgevaar levert een
hennepkwekerij vaak nog andere
ongewenste effecten op.

brug reden, stortte de hele boel
in. De gemeente kwam direct in
actie en zette de brug af. Fietser
worden momenteel omgeleid. Er
is een onderzoek gaande hoe de
brug zomaar kon instorten.
Foto Jona`s Petersson

geplakte ramen, een onbewoonde indruk van het huis maar wel
activiteiten of tijdens de winterperiode geen sneeuw op het dak
van de woning. Inwoners kunDe politie vraagt de inwoners nen eventuele vermoedens (anodan ook alert te zijn op signalen niem) melden via 0800-7000
als geur- en geluidsoverlast, af- (Meld Misdaad Anoniem)
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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
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

Open avond op het VeenLanden
College druk bezocht
Regio - De open avonden van
het VeenLanden College in Vinkeveen en in Mijdrecht, zijn weer
druk bezocht. De leerlingen uit
groep 8 en hun ouders/verzorgers kwamen op deze avonden
meer te weten over het VeenLanden College. Aan elke talent
wordt gedacht op het VeenLanden College: de sportklas, het ondernemende onderwijs, talentenjacht, de musicalgroep, de taalprogramma’s: Goethe, Anglia en
Delf en de Science & Maker Education met hun NLT club op de
vrijdagmiddag. In Vinkeveen was
veel belangstelling voor het gepersonaliseerde onderwijs GOVLC. Een persoonlijke coach en
leren op je eigen manier, op je
eigen niveau en in je eigen tempo: het is vanzelfsprekend op deze locatie. Dat leerlingen er redzaam van worden, blijkt wel uit
de rondleidingen die zij geven.
Het is moeilijk om niet heel enthousiast te worden over deze
vorm van onderwijs wanneer je
naar de leerlingen luistert.

de informatietechnologie binnen
de vestigingen zorgt ervoor dat
het onderwijs gevarieerd en gepersonaliseerd aangeboden kan
worden. Het VeenLanden College kijkt terug op geslaagde open
avonden in goede sfeer.
Via de website www.veenlandencollege.nl kun je je nog inschrijven voor de lesmiddag op locatie
Mijdrecht op woensdag 20 febru-

ari 2019. Leerlingen uit NoordHolland voor wie deze datum in
hun voorjaarsvakantie valt, kunnen telefonisch contact opnemen met de administratie van
het VeenLanden College. De fotowedstrijd van de open avonden is
gewonnen door Annebritt en Olivia op locatie Vinkeveen en door
Lisa op locatie Mijdrecht. Zij ontvangen een mooie prijs thuis.

Winnares van locatie Mijdrecht: Deze aankomende brugklasser is overduidelijk de nieuwe Mona Lisa: (groep 8 van het Kompas).
Winnaressen van locatie Vinkeveen: De sportklas heeft vast interesse in deze lenige aankomende
brugklassers. (groep 8 van de Graaf
Florisschool).

COLOFON

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

Laptop
Alle leerlingen op beide locaties hebben een eigen laptop op
school; de school heeft daartoe
een samenwerking met The Rent
Company. In Mijdrecht wordt de
laptop gebruikt naast de boeken
en in Vinkeveen is het onderwijs
hoofdzakelijk digitaal door het
vergaande
gepersonaliseerde
karakter van het onderwijs: GOVLC. De alsmaar voortschrijden-

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Peter en de wolf in muziekgebouw
Regio - Zondag 10 februari
brengt het KnA Orkest i.s.m. De
Theaterrepubliek het muzikale sprookje Peter, de Wolf en vele anderen. De originele titel van
dit stuk van Sergej Prokofjev is Peter en de Wolf. Maar de arrangeur
van De Theaterrepubliek heeft
het stuk nog aantrekkelijker gemaakt door ook verschillende an-

dere sprookjesfiguren toe te voegen aan het verhaal. Vandaar Peter, de Wolf en vele anderen. Het
verhaal is goed te volgen omdat
er een verteller is. Hij vertelt het
sprookje en het orkest begeleidt.
De verschillende dieren en personages worden vertegenwoordigd door de verschillende instrumenten; het vogeltje door de

dwarsfluit, de poes door de klarinet, de wolf door de hoorns, opa
wordt met zijn zware stem vertegenwoordigd door de baritonsaxofoon en Peter door de overige saxen. Het is een superleuk
stuk met vele herkenbare melodieën. Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.kna-uithoorn.nl. Kinderen €7,50 en volwassenen €12,50.
Kaarten ook aan de deur. De eerste voostelling om 13.00 uur en
de tweede om 15.00 uur.

Super Saturday bij Ardea Auto!

Regio - Op 9 februari gaat het
weer los in de 15 Ford showrooms
van Ardea Auto. De enorme voorraaduitverkoop is de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een evenement dat voor Nederlandse beSchansJamOpenPodium@gmail. grippen zijn weerga niet kent.
com . Vertel daarbij kort iets over Maar liefst 350 nieuwe Fordmojezelf en wat je wilt gaan doen. dellen én zo’n 750 jonge gebruikVermeld in ieder geval het num- te auto’s worden op deze zatermer wat je wil spelen en of je dag voorzien van een bijzonder
zingt of welk instrument je speelt. scherp prijskaartje. Een uitgelezen kans dus voor iedereen die
Ieder niveau is welkom.
We kunnen niet garanderen dat op zoek is naar een nieuwe(re)
we alles muzikaal kunnen on- auto voor een prijs die eigenlijk
dersteunen, maar heel veel num- niet kan…
mers zijn mogelijk. Kijk op onze
facebook pagina voor de lijst met Dikke auto’s met
mogelijkheden. Maar je kunt na- vette kortingen
tuurlijk ook je eigen wens aange- “Alle voorbereidingen zijn getroffen om er komende zaterdag
ven.
Wil je niet zelf zingen of meespe- weer een doorslaand succes van
len maar gewoon gezellig kijken te maken”, aldus Gerrit Klock van
en luisteren naar de anderen dat Ardea Auto.
kan natuurlijk ook, iedereen is ”Super Saturday bij Ardea Auto
is te vergelijken met Black Friday
welkom. Schans 21 in Uithoorn.
in de Verenigde Staten. Het is dè
dag om te profiteren van enorme kortingen, extra hoge inruilprijzen en vervolgens binnen een
week weg te rijden in een nieude kerkmusicus van de PKN ge- we Ford.
meente in Mijdrecht en Cou- Alleen op deze zaterdag loopt de
zijn van Leeuwen was leerkracht extra inruilpremie op tot maar
op de basisschool de Fonteijn in liefst €800,-.Wij hebben met onMijdrecht en heeft menig leerling ze 15 vestigingen een voorraad
aldaar de liefde voor muziek bij- van zo’n kleine 400 nieuwe augebracht. Dit concert biedt aan to’s en ruim 700 streng geselec(oud)leerlingen en hun ouders
van deze basisschool de gelegenheid om opnieuw kennis te maken met Couzijn van Leeuwen en
zijn muzikale veelzijdigheid. Het
concert begint om 20.00 uur. De
kerk is open om19.30 uur.
De toegang is €10,-, met inbegrip van koffie of thee in de pauze. Kinderen tot 12 jaar betalen
slechts €5,- incl. limonade in de
pauze.

Open podium bij de Schans
Regio - Wegens groot succes is
er zondag 10 februari weer een
open podium in het proeflokaal
van De Schans. Dus ook deze zondag kan jij van 15 tot 18 uur weer
meedoen!! Wanneer jij je kunsten wil vertonen op gitaar, bas,
drums, piano of een willekeurig
ander instrument of wil je een
mooi lied zingen en dat graag
eens voor publiek doen samen
met een bandje… dan ben je van
harte welkom. In het proeflokaal
is een samengestelde band onder leiding van Ronald van Hove
aanwezig die je ondersteunt en
op weg helpt.
Wat moet je doen?
Geef jezelf op per email via

Verrassingsconcert
Regio - Op zaterdag 9 februari
vindt in de Janskerk een verrassingsconcert plaats door twee in
Mijdrecht bekende musici. De heren Wim de Penning uit Tricht en
Couzijn van Leeuwen uit Harmelen verzorgen dan een muzikaal
spektakel. Er vinden orgelbespelingen plaats en het geheel wordt
omlijst door verrassende andere
instrumenten, die bespeeld worden door Couzijn.
Speciaal voor de kinderen wordt
er een apart onderdeel verzorgd.
Hierbij kan het publiek een inbreng leveren aan het programma. Beide heren zijn, zoals al
gezegd, geen onbekenden in
Mijdrecht. Wim de Penning is

teerde occasions, dus de keuze is
enorm en zeer divers. Alle bestsellers zijn in diverse uitvoeringen
vertegenwoordigd, van de populaire Fiesta en Focus tot de trendy Ecosport en de robuuste Kuga. De hoogste kortingen zitten
op nieuwe auto’s waarvan wij het
kenteken in 2018 geregistreerd
hebben. Bij een sportief uitgeruste Ford Fiesta ST-Line of de avontuurlijke Fiesta Active loopt de
korting op tot ruim € 4.000,- .
Een robuuste Ford Kuga SUV in
Trend Ultimate uitvoering? Deze
zaterdag minus €5.600,-! Eigenlijk kan dit helemaal niet. Daarom
doen we het
- met steun van Ford - ook maar
twee keer per jaar”.

worden bijbetaald zitten bij Ford
standaard in de auto of worden
verpakt in schappelijk geprijsde
optiepakketten. Ook de huidige
voorraad zit vol met luxe of sportieve extra’s. En met de rijdynamiek zit het ook wel goed. Ik kan
me niet herinneren dat een klant
terugkwam van een tegenvallende proefrit.
Ik raad dan ook iedereen aan om
lekker te komen proefrijden op
Super Saturday of de dagen net
ervoor. De deal sluiten we dan
gewoon op zaterdag. Ik ben ook
zeer benieuwd hoeveel Super Saturday auto’s we komende zaterdag gaan inruilen. We doen dit al
sinds 2008.
Er rijden een paar duizend Fords
rond die in het verleden op een
Rijdynamiek en
Super Saturday gekocht zijn. Het
Value for Money
is frappant om te zien hoeveel
De tests en commentaren in de van deze klanten hun Ford ook
populaire autobladen zijn al ja- weer op Super Saturday inruilen
renlang eensluidend. Ford blinkt voor een nieuwe”.
uit in rijdynamiek en value for
money. De fijne, zuinige moto- Voor elke beurs!
ren en de geavanceerde chassis- Met een voorraad van ruim 700
platformen maken alle Ford mo- gebruikte auto’s, uiteraard voordellen tot geweldige rijdersauto’s. namelijk Fords, heeft Ardea AuDaarnaast staat het merk bekend to ook zeer interessante aanbieom zijn rijke standaarduitrustin- dingen voor klanten die een Ford
gen en scherp geprijsde optie- met ervaring zoeken. “Alle occasipakketten.” Het zijn inderdaad be- ons bij Ardea Auto worden streng
langrijke succesfactoren”, aldus geselecteerd en gecontroleerd
Klock. Opties en features waar bij voordat ze een plekje in onze colandere merken flink voor moet lectie krijgen”, aldus Jacco Poldervaart, occasioncoordinator bij Ardea Auto. “Als official Ford dealer
willen en kunnen wij ons niet veroorloven om verkeerde auto’s aan
te bieden.
Ook hebben wij uitgebreide garantiemogelijkheden en zekerheidspakketten die jarenlang rijplezier garanderen. Ook voor een
gebruikte Ford is Super Saturday
de ideale dag om zaken te komen
doen”.

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Wethouder Zijlstra: ‘Taboe
op armoede doorbreken’
Uithoorn - Inwoners met (beginnende) schulden eerder in beeld,
maatwerk om hen te begeleiden
naar financiële zelfstandigheid en
een betere dienstverlening zodat
Uithoornaars eerder om hulp durven én willen vragen. Dit zijn de
kernpunten van het nieuwe armoede- en schuldenbeleid voor
de komende vier jaar dat donderdag unaniem is vastgesteld door
de gemeenteraad.

,,Kan ik nieuwe voetbalschoenen kopen voor mijn dochter?
Heb ik vandaag geld voor een
gezonde warme maaltijd? Deze
continue onzekerheden leveren
veel stress op. Geldzorgen kunnen je leven zo beïnvloeden dat
er steeds meer problemen ontstaan,” vertelt wethouder Ria Zijlstra (sociaal domein). Voorheen
werd er teveel van uit gegaan
dat armoede en schulden alleen

een financieel probleem zijn. En
dat werk daar een cruciale rol in
speelt. Maar het is veel meer dan
een financieel probleem. En met
alleen iemand weer aan het werk
helpen los je het niet (altijd) op.
Onderzoek toont aan dat één van
de gevolgen van geldstress is dat
mensen meer op de korte termijn
focussen.
Als gevolg daarvan ontstaan er
vaak nieuwe problemen. Daarom
wil de gemeente nu meer investeren in het goed begeleiden en
coachen.
Zodat inwoners in de toekomst
ook zelf in staat zijn om de financiële zaken te regelen. Zijlstra:
,,We willen meer naast onze inwoners gaan staan en proberen
de stress bij hun weg te nemen.
Het liefst al voordat er problematische schulden zijn.
Bij de oude aanpak zijn de betrokken inwoners vooral ondersteund
met inkomens ondersteunde
maatregelen en werd minder
aandacht besteed aan het weer
zelfredzaam maken.
Maar is beperkt vooruitgang geboekt op het voorkomen van armoede en schulden.”

Uithoorn ondertekent Convenant
Platform Veilig Ondernemen

Taboe doorbreken
,,Het hebben van schulden is
normaal geworden. Veel mensen hebben een hypotheek, dat
is ook een schuld. Maar ook geld
lenen voor een studie is heel gewoon. Pas wanneer de afbetaling
niet meer lukt kunnen problemen
ontstaan en dan kan het snel misgaan,” legt Zijlstra uit. Gaat verder: ,,Extra ingrijpend zijn situaties waarin het inkomen ineens
verandert door een echtscheiding, ontslag of verlies van een
partner. Ik weet dat het dus niet
enkel een kwestie is van eigen
schuld. Samen met onze partners
willen we als gemeente graag het
taboe rond armoede doorbreken.
Het kan namelijk iedereen overkomen. Inwoners moeten zich
vrij voelen om snel aan de bel te
trekken als er iets mis dreigt te
gaan, zodat we ondersteuning
kunnen bieden voordat de problemen mensen boven het hoofd
groeien.” Om dit te bereiken gaat
tevens de dienstverlening op de
schop. Formulieren worden eenvoudiger, brieven worden duidelijker. De wethouder: ,,We gaan in
gesprek met inwoners om te horen wat zij precies nodig hebben;
is dat een folder, een app of wat
anders.” De wethouder is zich ervan bewust dat de doelstellingen alleen behaald worden als
er intensiever samengewerkt
wordt met partners. Denk aan de
Voedselbank, Maatje voor Elkaar,
Vluchtelingenwerk en Uithoorn
Uithoorn - Onder voorzitterschap van burgemeester Femke
Halsema van Amsterdam, hebben alle partners van het Platform Veilig Ondernemen (PVO)
woensdag 30 januari het convenant 2019 – 2022 ondertekend.
Namens de gemeente Uithoorn
heeft burgemeester Pieter Heiliegers het convenant ondertekend.
Het PVO zet zich in voor een veiliger ondernemersklimaat in de
regio Amsterdam – Amstelland.
Naast burgemeesters en wethouders van de Amsterdam-Amstelland gemeenten tekenden vertegenwoordigers van ondernemers- en brancheverenigingen,
Politie Eenheid Amsterdam en
het Openbaar Ministerie het convenant. Het doel is het nog verder
verbeteren van de veiligheid voor
ondernemers in Amsterdam-Amstelland waarbij de convenantpartners samen de strijd aangaan
tegen zaken als overvallen, cybercrime en ondermijning.

voor Elkaar. Zij spreken ook veel
inwoners en bieden ondersteuning. ,,We zijn ook voornemens
om niet alleen af te wachten. We
gaan ook naar onze inwoners toe
om ondersteuning te bieden. We
denken aan het organiseren van

Jeugd EHBO op ’t Startnest
Uithoorn - Drama, kunst kijken,
bronzen beeldjes maken, en tekentechnieken. Dat zijn voorbeelden van de negen activiteiten die
basisschool ’t Startnest de leerlingen van groep vijf tot en met acht
op een reeks vrijdagmiddagen
aanbiedt als bijdrage aan hun talentontwikkeling. “Ateliers” worden deze, door ouders en vrijwilligers begeleide, activiteiten genoemd.
Ook dit jaar stond het atelier
“EHBO”weer op het veelzijdige atelierprogramma. Acht jongens en meisjes van de groepen
zeven en acht zijn op de vrijdagmiddagen sinds het najaar, onder leiding van een vrijwilliger
van EHBO Vereniging en Reani-

ten uit de sportwereld en vragen
over het koninklijk huis. De laatste opgave was een openvraag:
Hoeveel fractieleiders onder de
40 jaar zijn er in de Tweede Kamer? Best pittig om die vraag te
beantwoorden. Er waren prijzen
voor de eerste, tweede en derde plaats, met ook aandacht voor
een poedelprijs!
Na een paar drankjes en wat
knabbels werd de stamppotlunch geserveerd, verzorgd door
Slager Eijk en Veld uit De Kwakel. Een keuze uit drie heerlijke stamppotten en drie soorten
vlees met bijbehorende saus. Er
is van alles maar weinig overgebleven! De lunch werd afgerond
met een frisse fruitsalade. Met
een dankwoord aan iedereen die
geholpen heeft, werd de ochtend
afgesloten en gingen de gasten
voldaan naar huis of werden naar
huis gebracht.

matieteam Uithoorn, leergierig in de weer met steriele gaasjes, snelverbanden, de driekante doek, deskundig stelpen van
een bloedneus, koelen van een
brandwond of hulp bij flauwte.
Ze leren hoe je een gewonde meneer, mevrouw of medeleerling
moet vragen wat er is gebeurd.
Dat je allereerst op gevaar moet
letten. Wat belangrijk is bij de
112-melding. Wat je moet doen
bij verslikking. Dat stabiele zijligging belangrijk is als iemand bewusteloos is.
Vrijdagmiddag stond “leren reanimeren” op het programma.
IJverig werden de hartmassage
en mond-op-mondbeademing
op de reanimatiepop geoefend.

Surinaamse avond bij de
Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 20 februari is er weer een Wereldkeuken in De Scheg, met dit keer gerechten uit de Surinaamse keuken. Wilt U er dit keer ook (weer)
bij zijn, dan kunt u vast de datum
noteren: woensdag 20 Februari om 18.00 uur in de Scheg. Opgeven kan via e-mail op wereldkeukeneuroparei@gmail.com. of

Rode Kruis Stamppot Ochtend
Uithoorn - In de laatste week van
januari hield het Rode Kruis afdeling Uithoorn /De Kwakel een gezellige stamppot ochtend voor
haar gasten. Het is inmiddels een
vaste gewoonte geworden om
dit festijn in januari te organiseren in plaats van in de veel drukkere decembermaand. Vrijwilligers van de groep Sociale Hulp
(en anderen) hebben ervoor gezorgd dat de 47 gasten konden
genieten van een leuk programma. Onder het genot van een
kop koffie/thee en koek konden
de gasten nieuwtjes uitwisselen.
Dat werd een gezellig geroezemoes. Twee afgevaardigden van
de groep Jongeren hadden een
quiz met multiple choice vragen
ontworpen en hebben die ook
gepresenteerd. De onderwerpen
waren: Feiten uit het jaar 2018,
vragen over muziek, vragen met
betrekking tot het Rode Kruis, fei-

inlooppunten of huisbezoeken.
Er is veel werk aan de winkel en
we gaan hard aan de slag zodat
onze missie ‘iedereen kan meedoen in Uithoorn’ slaagt. En dat
doen we samen met onze inwoners en partners!”

door een berichtje achter te laten op onze facebookpagina Wereldkeuken Europarei. Let op: we
zitten met een maximaal aantal
mensen, dus als u er bij wilt zijn
geef dit dan z.s.m. door. Aanmelden kan tot 18 februari. De kosten
zijn €5,50 voor eventuele drankjes wordt dan nog een kleine vergoeding gevraagd.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST VOOR DE IPAD
CURSUS “ZILVERONLINE”

B r e eester fi ieel
inwoner van Uithoorn
Uithoorn - Na zijn beëdiging en
installatie als burgemeester op
24 januari jl., hebben Pieter Heiliegers en zijn vrouw José zich op
vrijdag 1 februari officieel ingeschreven als inwoners van de gemeente Uithoorn. Ze deden dit
onder toeziend oog van de 1e locoburgemeester Hans Bouma die
ze van harte welkom heette in de
gemeente. Naast de locoburgemeester en diverse andere belangstellenden, was ook het bestuur van de Stichting promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK)
aanwezig om Pieter Heiliegers
en zijn vrouw welkom te heten
in de gemeente. Om dit warme

welkom te onderstrepen, overhandigde het bestuur een zeer
persoonlijk kunstwerk voor het
nieuwe huis. Het betreft een portret van de burgemeester, opgebouwd uit verschillende miniatuur foto’s die gemaakt zijn op diverse plaatsen in Uithoorn en De
Kwakel. Aansluitend aan de inschrijving als inwoners konden
de burgemeester en zijn vrouw
de sleutel van hun nieuwe (tijdelijke) woning ophalen. De komende week staat daarom dan ook
voor een belangrijk deel in het teken van dozen inpakken. De verhuizing naar Uithoorn vindt vervolgens op korte termijn plaats.

3 keer per jaar wordt er door
vrijwilligers, de iPadcursus
“Zilveronline” (voor ouderen!)
gegeven. Deze cursus heeft
als doel om ouderen over de
drempel te krijgen van de digitale wereld, waarin ook zij komen te staan. Op donderdagochtend 14 februari 2019 zal
de eerste cursus van 2019 weer
van start gaan met de “introochtend”. Om een beeld te geven van wat de cursus inhoudt,
zullen de docenten een openbare voorlichtingsbijeenkomst
houden, op donderdag 7 februari 2019 van 10.00 tot 12.00
uur. Graag even aanmelden als
u wilt komen.
ALZHEIMERCAFE
7 FEBRUARI

Gespreksleider Caroline Vrijbergen zal spreken met Dr.
Samantha Prins, neuropsycholoog bij het Centre of Human
Drug Research in Leiden, over
de ontwikkelingen binnen het
wetenschappelijk onderzoek
naar dementie.
Het Centre of Human Drug Re-

search doet onderzoek naar
nieuwe medicijnen tegen de
hersenziekten die dementie
veroorzaken. Van die hersenziekten is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende
vorm. Minder bekende vormen
zijn vasculaire, fronto-temporale en Lewy-Body dementie.
Samantha Prins zal u informeren over de stand van zaken van het onderzoek. Daarbij zal zij ingaan op de soorten onderzoek die worden gedaan, de oorzaken van de verschillende vormen van dementie en de ontwikkeling van behandelmethoden. Grote vraag
is natuurlijk of er op afzienbare termijn succesvolle medicatie tegen dementie is te verwachten.
Er is uiteraard ruim gelegenheid om uw vragen te stellen.
Zaal open 19:00 uur, het programma eindigt om 21:00 uur.
MODESHOW

Vrijdag 22 februari verzorgt
H en A mode een modeshow
waarbij de voorjaarscollectie
getoond zal worden. Er is ruimte om de kleding te passen en
te kopen.
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Hoogste punt bij bouw 38
woningen in de Maricken
Mijdrecht – Donderdag jl. is samen met wethouder A. SchuursJensema het hoogste punt van
de bouw van 18 appartementen

en 20 maisonnettes gevierd. Op
deze middag waren alle kopers
aanwezig en heeft de wethouder samen met de aanwezigen

de vlag van het project naar het
hoogste punt van het project gehesen. In mei 2018 is Bouwmaatschappij Verwelius gestart met de

bouw van deze woningen. Doelgroepen voor deze woningen
zijn met name starters en senioren. De begane grond woningen
met tuin zijn bijvoorbeeld ideaal
voor mensen die gelijkvloers willen wonen.
De woningen namen dan ook
gretig aftrek begin vorig jaar.
In de nieuwe wijk de Maricken
zijn sinds 2016 inmiddels 212 woningen gerealiseerd en bewoond.
Met het bereiken van het hoogste punt van deze 38 woningen
in aanbouw, nadert de voltooiing
van de helft van de in totaal ca.
500 woningen in deze wijk. Maart
a.s. start de verkoop van de volgende fase met een mix van starterswoningen, eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen.
Binnenkort worden ook de fietsen voetgangersbruggen aangelegd richting Wilnis. Zo wordt de
Maricken verbonden met Wilnis
en omgeving. Bewoners van de
Maricken kunnen dan gemakkelijk gebruik maken van de voorzieningen in Wilnis zoals scholen,
sportverenigingen en winkels.

Bereikbaarheid van centrum
Mijdrecht verbeterd
Mijdrecht - De bereikbaarheid en de leefbaarheid van het
Mijdrechtse centrum wordt verbeterd. Het college van B&W
heeft daarvoor een aantal maatregelen genomen en een aantal
in voorbereiding. Er komen extra
parkeerplekken, de parkeerplekken voor fietsen worden aangepakt en de bewegwijzering verbeterd. In de eerste helft van februari (afhankelijk van de weersomstandigheden) worden de
vier camperplaatsen op het parkeerterrein aan de Rondweg verplaatst naar het parkeerterrein
bij het Veenweidebad. Hierdoor
ontstaat ruimte aan de Rondweg voor het parkeren van zes
extra personenauto’s. Onlangs is
ook de bewegwijzering naar de
grootste parkeerterreinen in het
centrum van Mijdrecht aangepakt zodat bezoekers sneller naar
de parkeerplaatsen worden geleid.

werkzaamheden om het aantal
parkeerplaatsen voor fietsen uit
te breiden van 140 naar 240. Tenslotte is de gemeente vorig jaar
gestart met het handhaven in de
blauwe zone zodat parkeerplekken beschikbaar blijven voor bezoekers van het centrum. Wethouder Alberta Schuurs: ,,Ik ben
erg blij dat deze maatregelen nu
uitgevoerd gaan worden, weer
een paar mooie stappen die de
verkeerssituatie in het centrum
verbeteren.’’

Onderzoek naar
verdere verbetering
Daarnaast wordt op dit moment
onderzocht of de fietsparkeervoorziening in het centrum van
Mijdrecht kan worden verbeterd
door een aantal oude klemmen
te vervangen door fietsleunhekken.
Ook wordt nagegaan op welke
wijze het aantal parkeerplaatsen
aan de Rondweg verder uitgeMeer ruimte voor fiets
breid kan worden. De gemeenBij de halte Mijdrecht-Centrum teraad neemt hierover in de loop
is inmiddels begonnen met de van dit voorjaar een besluit

Groot feest met de
Zonnebloem
De Ronde Venen – Vorige week
Afgelopen kwamen ruim honderd zonnebloemgasten van de
afdelingen Wilnis / De hoef en
Mijdrecht bijeen in het dorpshuis
de Willisstee in Wilnis om elkaar
te ontmoeten op de jaarlijkse
“ontmoetingsdag”. Na het bekende kopje koffie met gebak werden de gasten getrakteerd op het
koor De Dekselse Meiden, tevens

Flinke groei in zonnepanelen op daken

het visserskoor “Boter bij de Vis”
waardoor de sfeer er goed in zat.
Voorzien van een borreltje kon
een ieder ook een prijsje verdienen bij de bingo, waarna het koor
wederom optrad voor de gasten.
Na een heerlijke warme maaltijd
vertrokken de gasten weer voldaan richting huis. Het was een
geslaagde dag.

ging tegenover. De verhoging is
lager dan het bedrag dat de zonnepanelen per maand opleveren.

Nog geen zonnepanelen?
Dit jaar wordt voor inwoners opnieuw een actie georganiseerd
om tegen een aantrekkelijke prijs
en op eenvoudige wijze zonDe Ronde Venen - Het aantal het Regionaal Energieloket heeft Ook woningcorporatie Groen- nepanelen te kopen en te laten
zonnepanelen op daken van wo- de gemeente vorig jaar een ac- West heeft een actie gehouden plaatsen. In mei en juni worden
ningen in De Ronde Venen is vo- tie georganiseerd om inwoners te onder haar huurders. Dit heeft hiervoor in de drie grote kernen
rig jaar flink toegenomen. In to- stimuleren zonnepanelen aan te geleid tot de plaatsing van onge- bijeenkomsten gehouden. Als u
taal zijn een kleine 5000 panelen schaffen. Deelnemers konden te- veer 3000 panelen. Alle huurders zich via de website www.duurgeplaatst. Op de daken van een gen een aantrekkelijk tarief zon- die dit willen, kunnen zonnepa- zaamderondevenen.nl aanmeldt
aantal bedrijven in de gemeente nepanelen kopen en laten plaat- nelen aanvragen bij GroenWest. voor de nieuwsbrief, wordt u op
worden dit jaar duizenden zon- sen. Deze actie heeft geleid tot de GroenWest plaatst de panelen, de hoogte gehouden van de acnepanelen geplaatst. Samen met aanschaf van ruim 2000 panelen. daar staat een kleine huurverho- tie.

Column van het Inwonerscollectief DRV

Wij durven te dromen
en groot te denken

Kent u het Amerikaans spreekwoord ‘Go big or go home’ Vrij
vertaald ‘denk groot of ga naar
huis’. Niet echt iets voor Nederlandse begrippen. Hier moet je
vooral je hoofd niet boven het
maaiveld uitsteken, want dan
loop je het risico dat je kop eraf
wordt gehakt. Echter een belangrijke eigenschap van succesvolle mensen is om dingen
te ondernemen die anderen
niet doen. Om anders te handelen dan de massa. Ze bedenken een plan en brengen dit
ten uitvoer. Ze doen dat vanuit hun passie. Iets waar hun
hart sneller van gaat kloppen.
Hiermee helpen ze vaak anderen om het pad te effenen wat
straks door iedereen bewandeld kan worden. Natuurlijk
halen zij er zelf ook iets uit. Het
levert hen voldoening, waardering, vreugde en/of plezier
op. Andere beloningen volgen vaak pas later, zonder dat
daar direct op wordt ingezet. U
vraagt zich misschien af waarom wij dit schrijven? Omdat wij
onze nek ook hebben uitgestoken. Wij gaan een inwonersbeweging in De Ronde Venen in
gang zetten die zich verbonden voelt met alles wat er zich
afspeelt in De Ronde Venen. Inwoners bewust maken van een
kanteling die er in de samenleving gaande is. Een kanteling
die ook gewenst is in De Ronde Venen. De lokale overheid
wil dat de inwoners veel meer
betrokken raken en de regie
nemen als het gaat om inwonersinitiatieven. Dus niet alleen maar roepen wat je wilt
en achterover gaan leunen en
wachten tot het voor je geregeld wordt, maar zelf plannen
bedenken, uitwerken en liefst
uitvoeren. De lokale overheid
is dan zeker bereid om daar
aan mee te werken als het binnen de afgesproken kaders
blijft. De gemeente zal dan
ook steeds meer in een faciliterende rol komen. Ambtenaren moeten natuurlijk blijven
werken vanuit het systeem en
zullen volgens de wet en regelgeving zo af en toe op de rem
moeten trappen. Maar de lokale politiek, in de hoedanigheid
van de gemeenteraad, is zeker
bereid om naar de inwoners te
luisteren. Zij willen meedenken als het gaat om goede initiatieven en hebben bovendien de mogelijkheid om daar
waar nodig zaken te regelen
die nodig zijn voor een verandering. Dat is pas echt samenwerken. Dat noemen we de
kanteling. De inwoner komt
centraal te staan en het initiatief moet ook veel meer van de
inwoner komen. Dan moet je
je als inwoners wel met elkaar

verbinden en je niet als individuele burger opstellen die alleen maar gaan roepen als je
iets voor elkaar wil krijgen voor
louter eigen gewin. Samen optrekken, met elkaar over praten
en plannen bedenken hoe het
beter kan.
Wij gaan de inwoners dat podium geven en een bij die participatie doelstelling een handje helpen. Zo zal er een website komen waar alles voor inwoners op te vinden is. Vervolgens willen we een Magazine uitgeven met mooie verhalen van inwoners. Er zijn al
heel mooie verhalen waar inwoners samen mooie resultaten hebben geboekt als het
gaat om samenwerking en
waar inwonersparticipatie zijn
vruchten heeft afgeworpen.
Denk aan het sporthuis Abcoude en recent het Bellopad.
Zomaar twee zaken waar inwoners de regie hebben genomen en de lokale overheid
mee gaat in de wensen van
de inwoners. De initiatiefnemers van Actiegroep ‘De Oude Spoordijk Blijft! Natuurlijk’
hebben samen het podium gezocht en gevonden met als resultaat dat er naar hen geluisterd is en de eerdere plannen
nu van tafel zijn. Compliment
voor de inwoners maar ook zeker voor de lokale overheid die
naar haar inwoners heeft geluisterd. Mooi ook dat de budgetverruiming voor Het Sporthuis Abcoude er door is en
men verder kan met dit prachtige inwonersinitiatief. De lokale overheid heeft dus het vertrouwen uitgesproken en dat
geeft de burger moed. Goed
ook om te lezen dat de inwoners vervolgens gezamenlijk
gaan optrekken voor een geschikte oplossing voor de parkeeroverlast rond het stationsgebied nabij het sporthuis.
Het neerzetten van een inwonersbeweging die allerlei van
dit soort zaken gaat oppakken doe je niet zomaar even.
Het vergt tijd, inspanning en
energie om zo’n beweging in
gang te zetten die uiteindelijk
tot doel heeft om een duurzame inwonersbeweging neer te
zetten die samen werkt met de
lokale overheid. Dat vergt lef
om groot te denken. Wij hebben dat lef en durven groot
te dromen. Natuurlijk hebben
we daar de steun van de lokale
overheid bij nodig maar zeker
ook de steun van de inwoners.
Dus als u ook lef heeft en met
ons mee wilt dromen, denken
en/of doen dan horen we dat
graag! Laat ons weten wat u
hier van vindt? Mail naar: drv@
inwonerscollectief.nl

Afscheid van meester Bert
Vinkeveen - Donderdag 31 januari, de laatste dag van januari, is
de laatste werkdag van meester

Bert. Er werden deze dag dan ook feestelijk
verrassingsprogramgeen lessen gegeven op de Pijl- ma klaar. Om kwart voor negen
staartschool, maar er stond een werden meester Bert, zijn vrouw
Yvonne en zijn dochter Lisa verwelkomd op het schoolplein
door alle 369 kinderen, de ouders
en juffen. De dag begon met een
lied dat speciaal geschreven is
voor meester Bert.
Ook kreeg meester Bert een mooi
cadeau aangeboden van alle kinderen en ouders.
Daarna wandelden de hele
school in een lange stoet door
het dorp naar het Veenlanden
College. Daar keek meester Bert
met zijn familie en alle kinderen
naar het toneelstuk:
“Heksen zijn niet te vertrouwen!
En kabouters...?” Een wel heel bijzonder stuk, want alle toneelspelers waren namelijk juffen! Zij ‘s Middags mochten de kinde- king theatre’. Aan het einde van Dag meester Bert!
hadden al maandenlang in het ren het podium op voor hun act, de schooldag zwaaide de hele Geniet van een welverdiend
geheim geoefend.
volgens het principe van ‘wal- school meester Bert uit.
pensioen!
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Legmeervogels pakt overwinnin
B s i en

KDO blijft steken op een
gelijkspel

Uithoorn - De overwinning van
Legmeervogels op titelkandidaat
FC Boshuizen komt voor 100% op
naam van een collectief optreden
van Legmeervogels. Deze overwinning op de FC Boshuizen is
voor Legmeervogels de tweede
overwinning op rij en levert dan
ook de belangrijke 6 punten en
een voorlopige zevende plaats
op de ranglijst
Vanaf de aftrap is de eerste kans
voor de FC Boshuizen. Tommy Sinteur komt een teen lengte te kort om een voorzet van
Schrab Safi doeltreffend af te ronden. Enkele ogenblikken later is
er net buiten het 16-meter gebied een stevige overtreding op
Ysain Poyraz. De toegekende vrije
trap wordt vervolgens door Dennis Bakker onder de opspringende muur achter de FC Boshuizen
doelman Jean Marc Antersijn geschoten en leidt de thuisclub al
heel snel in dit duel met 1-0. De
voorsprong van Legmeervogels
zorgt toch wel even voor wat onrust in de verdediging van de FC
Boshuizen.

De Kwakel - Na de 2-1 thuisoverwinning van vorige week tegen
Altior, mocht KDO afgelopen zondag aantreden tegen ESTO. In Bodegraven wilden de Kwakelaars
de volgende stap gaan maken
richting de subtop in de 2e klasse
C. Trainer Raymond de Jong kon
tegen ESTO echter niet beschikken over Sven Vlasman en Erik
Verbruggen (wintersport). Hiervoor in de plaats stonden Bas Kok
en Menno Lingeman in het basiselftal. Op het kunstgrasveld in
Bodegraven was er sprake van
een aftastende start. Naarmate
de eerste helft vorderde, kwam
KDO steeds beter in de wedstrijd
tegen de nummer twaalf op de
ranglijst. Drie goede kansen kregen de Kwakelaars om de score te
openen. Alleen stuitten onder andere Joeri Stange en Thomas Stevens continu op de uitblinkende
ESTO-doelman Joey Anker. In de
38e minuut leek de thuisploeg ineens de 1-0 te maken, maar een
goedgenomen vrije trap belandde uiteindelijk op de paal. In de
nastoot kopte de spits de bal in
de handen van doelman Tobias
Ravelli. Met een 0-0 stand werd
even later de rust bereikt.

Voorzet
Een voorzet van Puck Postma
wordt doormiddel van een omhaal bijna door Yasis Poyraz omgebogen tot de tweede treffer
voor Legmeervogels. Helaas verdwijnt de bal voor Legmeervogels via de paal naast het doel.
Dan is er na 20 minuten spelen
een overtreding van een verdediger van Legmeervogels en de
uitstekend leidende scheidsrechter Robbie Tiesinga wijst gedecideerd naar de strafschop stip.
Tommy Sinteur krijgt dan de mogelijkheid om de 1-1 op het scorebord te brengen, maar hij had
niet gerekend op Cle de Vos
Mooij, de doelman van Legmeervogels die zijn inzet met een geweldige actie uit de hoek weet
te halen en is de stand geen 1-1
maar leidt Legmeervogels nog
steeds met 1-0. FC Boshuizen
doet er een schepje boven op en
Legmeervogels wordt teruggedronken op eigen helft. FC Boshuizen heeft dan een fase waarin zij veel balbezit hebben maar
echte kansen worden er niet ge-

creëerd. Vlak voor de rust een
mogelijkheid voor G.Pisas maar
zijn inzet gaat via de handen van
Cle de Vos Mooij en de paal naast
het doel. Voor de rust komt er
geen verandering in de stand en
kijkt de FC Boshuizen nog steeds
tegen een 1-0 achterstand aan
door de vroege treffer van Den- Het team Bosnië
nis Bakker.
Balbezit
Ook in de tweede helft heeft de
FC Boshuizen veel, heel veel balbezit wat maar zelden heeft geleid tot een doelrijpe kans. Het
is Legmeervogels dat de voorsprong met hand en tand weet
te verdedigen. FC Boshuizen had
duidelijk moeite met de felheid
waarmee het gehele team van
Legmeervogels de voorsprong
verdedigde. Een vrije trap van de
in de ploeg gekomen Ismael Adsalmis wordt ook dit keer fraai uit
de hoek geplukt door Cle de Vos
Mooij. Dor het aandringen van de
FC Boshuizen ontstaat er steeds
meer ruimte voor Legmeervogels om mogelijk via een counter de tweede treffer te score en
mogelijk dan op deze manier de
wedstrijd in het slot te gooien. Zo
ziet Puck Postma zijn inzet met
veel moeite door de doelman
van FC Boshuizen Jean Marc Antersijn tot corner verwerkt. Van af
de 80ste minuut moet de FC Boshuizen verder met 10 man na een
directe rode kaart voor M.Zenzen
van de FC Boshuizen. Met nog
een minuut te spelen op volgens
het stadion klok is er een counter van Legmeervogels. Een voorzet van Puck Postma komt voor
de voeten van Dennis Bakker
maar deze raakt de bal niet helemaal goed waardoor de bal alsnog terecht komt bij Martijn TjonA-Njoek en met een fraaie schuiver laat hij de doelman van de FC
Boshuizen kansloos en staat alsnog de 2-0 op het score bord. In
de resterende speelminuten probeert de FC Boshuizen alsnog de
eer te redden, maar de verdediging van Legmeervogels stat deze ere treffer niet toe en zodoende weet Legmeervogels ook voor
de tweede keer op rij te winnen
zonder een tegentreffer.

Bosnië en Utrecht naar
finalea n
akel ern

De Kwakel - Tijdens de laatste
voorronde avond van het Quakel Toernooi strijden 4 teams
om twee plekken op het Quakel Toernooi. Bosnië is weer terug van weg geweest. Met een
ervaren meevoetballende keeper en verder jonge spelers hebben zij een leuk team. Bosnië wint
haar eerste wedstrijd met 2-0 tegen AK Boys. Ak Boys is een team
met jonge jongens uit de regio.
Utrecht e.o. speelt daarna tegen
Coloriginz. Coloriginz is een team
met werknemers van OZ Import
uit Aalsmeer. Tegen Utrecht e.o.
moesten zij nog even inkomen en
zodoende won Utrecht e.o. met
4-0. Bosnië scoorde de volgende
wedstrijd al snel na een geweldige actie en assist van hun keeper. Na deze goede start wonnen
zij met 5-1 van Utrecht. AK Boys
verloren met 3-0 van Coloriginz.
Utrecht eo speelt de wedstrijd
daarna 1-1 tegen AK Boys. Bosnië
overklaste daarna Coloriginz met
6-2. Na de helft van de wedstrijden stond Bosnië met 9 punten
bovenaan gevolgd door Utrecht

i

met 4 punten, Coloriginz met 3
punten en AK Boys 1 punt. Bosnië
is dus al bijna zeker van de finale avond maar blijft lekker spelen.
Makkie
Bosnië speelt daarna tegen AK
Boys en heeft een makkie door
met 4-2 te winnen. De wedstrijd Utrecht tegen Coloriginz is
er eentje voor de tweede plaats.
De tweede plaats is ook voldoende voor de finale avond. Utrecht
eo overklast Colorginz en wint
met 7-1. Utrecht eo komt daarna
met 2-0 voor tegen Bosnië. Bosnië komt echter terug tot 2-1 en
maakt de wedstrijd weer spannend. Uiteindelijk wint Utrecht
eo met 4-2 en plaats zich hiermee voor de finale. AK Boys wint
de wedstrijd daarna met 1-0 door
een doelpunt van Barry Pappot in
de slotseconde. Icy Bosnië haar
laatste wedstrijd met 8-1 tegen
Coloriginz. Utrecht e.o. speelt de
laatste wedstrijd tegen AK Boys
met 1-1 gelijk. Eindstand: 1. Bosnie, 2. Utrecht eo, 3. AK Boys en 4.
Coloriginz

Het team Utrecht

Vlieg en Konst werk van
a
ers

Ook overwinning voor
Legmeervogels 2
Uithoorn – Ook Legmeervogels
2 weet een overwinning te behalen. Sporting 70 wordt met
een duidelijke 7-2 nederlaag naar
huis teruggestuurd. Legmeervogels zondag 2 klimt op de ranglijst naar een keurige 7e plaats op
de ranglijst met slechts 4 punten
achterstand op de koploper SO
Soest 2.
Aanstaande zondag voor zowel
Legmeervogels zondag 1 als voor
Legmeervogels zondag 2 een uitwedstrijd. Legmeervogels zondag 2 gaat op bezoek bij Zwalu-

wen Utrecht 2. Dit duel tegen de
nummer voorlaatst van de reserve 1ste klasse begint om 11.30
uur. In Uithoorn werd het een
3-0 overwinning voor Legmeervogels. Legmeervogels zondag
1 gaat op bezoek in Hillegom bij
de plaatselijke vereniging. Eerder dit seizoen pakte Hillegom
in Uithoorn de 3 punten af van
Legmeervogels. Legmeervogels
heeft dus duidelijk wat recht te
zetten in Hillegom. Hillegom 1
– Legmeervogels 1 begint om
14.00 uur.

Jet van Kooten wint zilver bij
rayonkampioenschappen!
Uithoorn - Zaterdag 2 februari
werd de 2e voorwedstrijd toestelturnen in het rayon Amsterdam
georganiseerd in de Turnacehal
in Amsterdam-Sloten.
In de categorie junioren in de
4e divisie turnde Jet van Kooten uit Uithoorn, lid van SV Omnia 2000, een uitstekende wedstrijd. Ze turnde vooral een constante wedstrijd met weinig fouten. Op de Sprong en de Vloer behaalde ze de 5e plaats en op de
Brug en de Balk de 4e plaats. Met
een totaalscore van 44.500 punten eindigde Jet daarmee op de
2e plaats en won dus de zilveren
medaille! Jet heeft zich hierdoor
tevens geplaatst voor de Regiokampioenschappen die in april
plaats zullen vinden.

Hectisch
Hierna volgde een zeer hectische slotfase, waarbij de ervaren
scheidsrechter De Wit een negatieve hoofdrol opeiste. In de 88e
minuut keurde hij namelijk de
tweede Kwakelse treffer af vanwege buitenspel, wederom op
advies van zijn dubieus acterende assistent uit Bodegraven. Een
hoge bal werd namelijk terug gekopt door invaller Niels Ruhe op
Joris Kortenhorst, die vervolgens
dacht de 2-3 gemaakt te hebben,
maar voor buitenspel werd afgevlagd. In de blessuretijd speelde Bart Hoving Jesse Stange in
zijn voeten in het zestienmetergebied. Jesse wilde hierna wegdraaien bij zijn tegenstander,
maar werd moedwillig naar de
grond getrokken en hiermee een
doelkans ontnomen. Alle Kwakelaars gingen uit van een strafschop, maar de eigenzinnige arbiter deed vervolgens niets. Even
later floot hij wel voor het eindsignaal en kon ESTO erg blij zijn
met een punt.
Door dit jammerlijke gelijkspel is
KDO gezakt naar de zesde plaats.
Volgende week spelen we om
14:00 uur thuis tegen RVC’33. In
Reeuwijk werd er eerder dit seiAfgekeurd
zoen met 2-0 verloren van de huiIn de tweede helft werd al snel dige nummer dertien in 2C. Korteen doelpunt afgekeurd van in- om, de Kwakelaars hebben iets
valler Thijs Plasmeijer. Vanuit een recht te zetten en kunnen hopecorner plaatste Joeri Stange de lijk dan alsnog een rol gaan bebal op de lat, waarna Thijs Plas- tekenen in de strijd om de tweemeijer de 0-1 binnenkopte, maar de periodetitel. TAC’90 staat hierbuitenspel zou hebben gestaan in fier aan kop, maar heeft de 1e
volgens de grensrechter van ES- periode al gewonnen, hieronder
TO. Halverwege de tweede helft staan zeven ploegen binnen twee
kantelde de wedstrijd en wist punten van elkaar.
de thuisploeg binnen drie minuten twee keer te scoren door geblunder achterin bij KDO, 2-0. Gelukkig toonden de Kwakelaars
hierna veerkracht en schoot Joris Kortenhorst in de 72e minuut
de aansluitingstreffer tegen de
touwen, 2-1. Vijf minuten later
wist KDO zelfs alweer op gelijke
hoogte te komen na een historisch doelpunt van Joeri Stange.
Op aangeven van Mitchel Smits
schoot Joeri namelijk vanaf acht
meter zijn 100e competitiedoelpunt binnen, 2-2.

Spanning neemt toe bij BVK
De Kwakel - Met nog 1 speelavond voor de boeg verkeren er
nog heel wat paren in de diverse lijnen in grote onzekerheid wat
betreft hun kansen op promotie
of degradatie. Spanning dus volgende week gegarandeerd tot
de laatste kaarten gelegd zijn in
Dorpshuis De Quakel.
In de A-lijn waren Geke en Jaap
Ludwig voor de 2e achtereenvolgende keer met ruime voorsprong de sterksten. Hun score
van 63,89% was de hoogste van
de avond en de 1 na hoogste van
deze cyclus. Wim Röling en Adrie
Voorn ontstegen hun ‘afgetekende’ laatste plaats in de totaalstand
na 4 avonden door nu met 56,6%
2e te worden. Zij zijn er nog niet,
maar laten nu voorlopig 5 paren
achter zich. De 3e plaats was met
56,25% voor Nelly Vork en Andre
Verhoef. Ria en Gerard sloten de
rij. Christa en Rita hebben in de
totaaltand nog altijd een tamelijk geruststellende voorsprong
van bijna 2% op de huidige nummer 2.

en Kees Overwater herstelden
zich sterk van het debacle van vorige week door met 59,03% 2e
te worden. Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt werden
met 56,25% 3e. De huidige top
3 van de ranglijst, aangevoerd
door Ruud en Kees lijkt vrij zeker
van promotie, maar er zijn al vaker gekke dingen gebeurd op de
slotavond dus...….. Mayke en Trudy gingen deze week ten onder
aan al het bridgegeweld.
Onderin lijkt het doek al wel gevallen voor 2 paren, voor de 3e
degradatieplaats komen nog 4
paren in aanmerking.

Promotie
In de C-lijn werkten Toos Boerlage en Annie Lauwers zich richting promotie door met 62,85%
1e te worden en dat geldt ook
voor Susanne Ambagtsheer en
Riet Wesselingh die met 62,15%
nu 2e werden. Tonny Godefroy en
Harrie Rubens zijn nog niet zo ver,
maar deze week werden zij wel
netjes 3e met 55,56%.
Emmy en Gerard van Beek gaan
Verrassend
pontificaal aan de leiding in de
In de B-lijn een verrassende 1e totaalstand met bijna 60% geplaats voor Kathy Janetzky en middeld. Daar komt geen paar
Annet Roosendaal met 62,15%. meer aan volgende week, maar
Hierdoor hebben zij toch nog daarachter komen nog zeker 5
een klein beetje zicht op handha- paren in aanmerking voor de 2
ving in deze lijn. Ruud Doeswijk overige promotieplaatsen.

De Kwakel - Wim Konst heeft
weer een Houdini-act moeten
op voeren om met een puntje te ontsnappen. Net als tegen Zaanstreek was zijn remise belangrijk voor de einduitslag in de wedstrijd tegen Almere. Wim trof maandagavond in ’t
Fort een van Nederlands sterkste
damsters Joke Hartkamp. Joke
heeft een innige relatie met de
dammers van Kunst en Genoegen. Vijftig jaar geleden zat ze
al op schoot bij nestor Leo Hoogervorst, die zijn 70e damseizoen
bij K&G speelt. Nu kreeg Wim zijn
kans, maar Joke sloeg van zich af
en bracht Wim in grote problemen. Een overmachtseindspel
zat er voor haar in, een te snel gespeelde zet brak haar echter op
waardoor Wim op het nippertje
remise afdwong. Spoedig werd
de tussenstand 2-2 door een remise van kopman Adrie Voorn.

Vervolgens kwam K&G op achterstand omdat invaller Jos Harte, Leo durfde zijn gezicht niet
te laten zien, verloor van een van
de sterkste spelers van Almere,
2-4. Alle druk kwam op de schouders van Wim Keessen te liggen,
dat is Wim wel toevertrouwd. Zijn
schijfwinst wist hij in het vergevorderde middenspel te verzilveren, eindstand 4-4. Door dit resultaat is het hoofdklasserschap
voor K&G verzekerd, het team
blijft 3e staan maar de kloof met
de koploper Purmerend groeide. Dinsdag de 19e moet K&G
het opnemen tegen deze koploper. In de spannende onderlinge
competitie van de Kwakelse dammers zijn er nog vier kandidaten
over voor de titel. Deze strijd is elke maandagavond mee te maken
in ’t Fort, vanaf 19.30 uur is iedereen welkom, inlichtingen Adrie
Voorn 0297-568472.
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The Big Event bij
Janssen Van Kouwen

Marjon van den Hoek
Run For KIKA

Regio - Een nieuwe Opel was nog
nooit zo bereikbaar! Kenny en Lara zijn nu al enthousiast over de
spectaculaire inruilsensatie bij
Janssen Van Kouwen. Tijdens The
Big Event kan iedereen profiteren
van ongekend veel voordeel. Men
krijgt bij aankoop van een nieuwe
Opel een tankpas met €500 gratis
brandstof, €250 aan gratis Opel
accessoires én €2.000 éxtra inruilwaarde voor zijn/haar huidige auto! Iedereen kan t/m 16 februari profiteren bij Opel dealer Janssen Van Kouwen van deze fantastische aanbiedingen.
“The Big Event vindt in februari
al voor de twaalfde keer plaats in
Nederland”, zegt Kenny Regelink
van Janssen Van Kouwen. “Ook
wij doen mee aan deze ongekende voordeelshow. Onze klanten
weten inmiddels dat ze enorm
kunnen profiteren.” Via www.janssenvankouwen.nl/tbe
kunnen
klanten een inruilwaardecheque

Regio - Mijn naam is Marjon van
den Hoek, ik ben 56 jaar oud en ik
woon in De Kwakel. Mijn doel voor
dit jaar is om zoveel mogelijk geld
op te halen voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Dit doe ik
niet zomaar, want op 3 november 2019 ga ik de marathon van
New York lopen voor KiKa. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in
Nederland kanker, waarvan ongeveer 75% van de kinderen geneest. Door de donaties kan Kika
onderzoek doen naar kinderkanker, met als doel het genezingspercentage te verhogen naar
95%. Afgelopen september 2018

aanvragen. Die kunnen ze tijdens de actieperiode t/m 16 februari verzilveren als zij hun auto bij Janssen Van Kouwen inruilen voor een nieuwe Opel. In onze vestiging in Amsterdam Zuidoost kan dit ook nog op koopzondag 17 februari. Vrijwel alle modellen van Opel doen mee, ook
de bedrijfsauto’s.
Verdubbel de extra inruilwaarde
Lara Pieroelie: “Ook dit jaar maakt
iedereen t/m 14 februari kans
op de Verdubbelaar! Meedoen
is eenvoudig. Bij het aanvragen
van de inruilwaardecheque kan
men ook aangeven kans te willen
maken op de Verdubbelaar. Wie
weet wordt de extra inruilwaarde dan verdubbeld naar €4.000!”.
Tijdens The Big Event ontvangt
iedere koper een gratis tankpas t.w.v. €500! En met €250 aan
gratis accessoires kan elke koper
zijn/haar nieuwe Opel zeer voordelig personaliseren.

Kom jij ook Beeballen
bij Thamen?
Regio - Beeball is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen
van 5 tot en met 10 jaar. Door de
kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig
bij het spel betrokken en zijn ze
volop in beweging. Bij Beebaall
staan teamgeest, sportiviteit en
spelplezier voorop.
Door het spelen van Beeball raken kinderen snel vertrouwd met
het slaan, gooien en vangen. Op
speelse wijze maken kinderen
zich snel de technische vaardigen
van honkbal en softbal eigen.

Beeball kenmerkt zich in het bijzonder doordat het spel door kinderen vanaf 5 jaar en met kleine
teams en aangepast veldformaat
gespeeld wordt.Heb jij interesse
om mee te trainen. Je bent van
harte welkom om geheel vrijblijvend vier keer gratis mee te trainen.
Voor meer informatie en het opgeven voor de training graag een
e-mail versturen naar: nieuweleden@thamen.info en dan krijg je
een uitnodiging om mee te trainen.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer

Regio - Dinsdagmiddag 29 januari en in Sporthal De Scheg waren
weer een dikke vijftig enthousiaste
bridgers neergestreken. De tweede zitting van de parenronde stond
op het programma. Dat ging nog
met enige strubbelingen gepaard
want om onverklaarbare redenen
liet een aantal van de bridgemates het ineens afweten, terwijl de
overige gewoon hun plicht deden:
het registreren van de scores. Enfin gelukkig waren er scorebriefjes, dus net zoals ‘vroeger’ werden
op de betreffende tafels de scores
met de hand ingevuld. Dankzij onze onvolprezen wedstrijdleider, die
ger zonder club ervaring” en ook al die scores achteraf met de hand
de lidnummers van de bridge- heeft ingevoerd was er een paar
bond. NBB-paren betalen €7,- an- uur later toch een uitslag per mail.
deren ietsje meer (ook als je ev- Petje af voor Ria!
ne geen bridge partner weet en
toch wilt komen betaal je ietsje Hoogste score
meer. Het eten kost je €12,- per De hoogste score viel deze week in
persoon en is altijd een gezellige de B-lijn: bij Froukje Kraaij & Anneafsluiting van een gezellige mid- ke van der Zeeuw stond er 59,58%
dag. Inschrijven voor bridgen +
eten tot uiterlijk donderdag 7 februari om 5 voor 12.00 uur ’s ochtends en voor het bridgen tot zaterdag 5 voor 12.00 ’s middags
bij Hans via mail leerkomgabridgen@gmail.com of telefoon 0654 108 456.
Regio - Speel je voor het eerst in
de A-lijn als paar en eindig je gelijk bovenaan. Dit presteerden
Wies Gloudemans & Wouda Roos
met een score van 57,64%, knap
de paren Theo & Rob met 42,84% gedaan. En het verschil met paar
Cees & Jos met 41,55% Ludy & twee, Stenny & Herman Limburg
Anneke met 39,81%. In de B-lijn die op 54,51% uitkwamen, was
staan John & Bep op de 1e plaats ook nog eens een drie procent!
met 61,55% gevolgd door Jan & Gerda Schavemaker met voor
Kees met 59,75% om de degra- deze keer Geke Ludwig, deelde
datie plaatsen strijden Dieny & de 54,17% met Johan Le Febre &
Mart met 43,40% Anja & Marja Wim Slijkoord en Janny Streng &
met 43,10% Joke & Yvonne met Francis Terra sloten met 53,13%
41,56% het lot voor Riki & Hans de top af. Daarna eindigden nog
lijkt bezegeld met 36,02%. In de drie paren boven de vijftig zodat
C-lijn strijden om de promotie- de conclusie getrokken kan worplaatsen Co & An met 55,22% en den dat men in deze lijn behoorJacqueline & An met 52.76% en lijk aan elkaar gewaagd is. In de Blijn staken Hannie & Hein van der
Marieke & Rineke met 52,47%.
Het is de BVU er veel aan gele- Aat met een prachtige 66,15% ver
gen om zoveel mogelijk instroom boven de groep uit. Op twee fite krijgen van nieuwe bridgers. nishten Tonny & Otto Steegstra
Zo geven we regelmatig bridge- met 57,81 en op drie volgden Tom
lessen. Bent u een beginnend de Jonge & Herman Vermunicht
bridgepaar (of thuisbridgers) dat met een percentage van 53,65.
ook het verenigingsleven wil le- Lijnie Timmer & Marcel Dekker
ren kennen, dan kunt u zich bij de waren als vierde met 52,60% teBVU opgeven om geheel vrijblij- vens het laatste paar boven de
vend een paar keer mee te spe- streep van goed en minder, zodat
len op de maandagavond en de hier de verschillen in sterkte deze
keer wat groter waren.
sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de B.V.U. kunt u con- High five
tact opnemen met onze secreta- In de C-lijn een high five tussen
ris Mevrouw Wies Gloudemans Joyce Udema & Jeanet Vermeij
tel. 06-20393309 of via de mail die met 62,15% ook een flink gat
sloegen. Elly Belderink & To van
gloudemanswies@gmail.com.

De Quakelse snert
bridgedrive
Lichtjesloop op
15 februari
Uithoorn - Na het succes van vorig jaar wordt er door Uithoorn
voor Elkaar weer een Lichtjesloop
georganiseerd. Deze gaat plaatsvinden op vrijdagavond 15 februari en staat in het teken van Groeten & Ontmoeten. Maak tijdens
de Lichtjesloop kennis met andere inwoners, Uithoorn voor Elkaar
en met het prachtige Zijdelmeer
in het donker. De Lichjesloop is
voor jong en oud en deelname
is natuurlijk gratis. We verzamelen om 18:30 uur bij het gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16)

waarvandaan de deelnemers om
19:00 uur starten met een wandeling van ongeveer drie kilometer
rond het Zijdelmeer. Na afloop is
er tot 20:30 uur koek & zopie. Zorg
voor een mooie verlichte outfit en
neem buren, vrienden en familie mee voor een gezellig wandeling! Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op www.
uithoornvoorelkaar.nu/Lichtjesloop. U kunt voor meer informatie
ook contact opnemen met 0297303044 of via info@uithoornvoorelkaar.nu. (foto Rick FM)

Eindelijk weer normaal
bij Sans Rancune
Regio - Waar we wekenlang verwend werden met bijzondere
spellen, lijkt er nu een eind aan
gekomen. Jammer, vinden velen. Maar anderen verwelkomen
de switch juist. Eén paar profiteert optimaal: van weken kwakkelen laten ze nu zien wie er de
baas is. Lijnie en Greet rijgen ieder aan hun zegekar, bieden een
uitstekend slem, en eindigen bovenaan met 65,97%. Stilletjes gevolgd door Gerda en Alice met
63,19%. Andere slems sneuvelen, op een zes Schoppen van Ad

en Gerard na. De verdelingsbollebozen komen er niet aan te pas.
Ze zijn blij dat hun percentages
hier niet genoemd worden. De Blijn gaat een eind in de ontwikkeling mee, maar behoudt nog wel
wat van het voorgaande, zij het
in afgevlakte vorm. Hier winnen
de broers Herman en Theo met
de hoogste dagscore van 66,67%,
met Grace en Jeannette knap op
de tweede plaats met 60,42%. Er
is nog steeds ruimte voor enkele
nieuwe leden. Nadere informatie
bij Lijnie Timmer, (0297)561126.

Regio - Als het snert weer is dan
is de redding nabij want zondag
kun je gezellig bridgen ingedeeld
op sterkte in De Quakel. En ben
je een echte liefhebber en geef
je je op onmiddellijk na het verschijnen van dit blad dan kan je
na afloop blijven en van aan snert
maaltijd genieten (met als alternatief een Uiensoep maaltijd).
Vanaf 13.30 tot 17.00 uur gaan
we bridgen en prijs uitreiken. We
spelen topintegraal ingedeeld op
sterkte. Geef bij je “1e inschrijving” zelf even aan welke letter bij
je past! A=”Gevorderde Bridger”,
B=”Club Bridger” , C=”Thuis Brid-

op de teller. Tweede werd gelegenheidspaar Henny Janssen & Sandra Raadschelders met 56,67%; op
drie Willie Woerden & Ellen Boeringa met 53,75% en de vierde en
vijfde plaats waren voor respectievelijk Tina Wagenaar & Cora de
Vor met 52,08% en Atie de Jong &
Hans Warmenhoven met 51,67%.
In de A-lijn eindigden Refina van
Meijgaarden & Cathy Troost op
één met 57,29%. Op twee Rees &
Gerard van der Post met 55,21%,
de derde plaats was voor Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot met
54,17%, de vierde voor Inge Dyrbye & Thea Stahl met 53,82% en
de top-vijf werd afgesloten door
Ina Melkman & Jetty Weening met
52,43%. Er is nog plaats voor nieuwe leden van beiderlei kunne, dus
wilt u het een keer komen proberen neem dan contact op per telefoon op 0297-569910 of per mail
naar
hartenvrouw2015@gmail.
com

Wies en Wouda verbazen
Bridgeclub De Legmeer

Super score door B.V.U.-ers
Regio - Maandag jl. werd met 31
paren de 4e ronde van de 4e parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van sporthal De Scheg.
In deze 4e ronde ging in de A-lijn
de 1e plaats naar het combipaar
Lia Guijt & Henk v/d Schinkel met
64,58% op de 2e plaats eindigde
Huib v. Geffen & Lambert Koeter
met 63,54% en op de 3e plaats
Wies Gloudemans & Marcel Dekker met 61,46%. In de B-lijn ging
de 1e plaats naar Bep & John de
Voijs met 61,67% op de 2e plaats
eindigde Tineke v/d Sluijs & Ton
ter Linde met 59,17% en op de 3e
plaats Ans Voogel & Doina v. Ettikhoven met 51,67%. In de C-lijn
ging de 1e plaats met de hoogste
score van de dag naar Til v. Etten
& Marja Baris met 69,17% op de
2e plaats eindigde Co Beunder &
An Pronk met 54,75% en op de 3e
plaats Lisa Antonioli & Bertha de
Jong met 52,29%. In de tussenstand staan in de A-lijn Nel Bakker op de 1e plaats met 61,60%
om de 2e en 3e plaats is er een
strijd tussen Wies & Marcel met
55,75% Greet & Henk met 55,21%
Huib & Lambert met 55,20% om
de degradatie plaatsen strijden

heb ik de Dam tot Dam hardgelopen voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Hierbij heb ik een
mooi bedrag kunnen leveren aan
het WKOF. Dit deed ik voor de vele
vrienden die deze ziekte niet hebben overwonnen, maar ook voor
degene die nog bij ons zijn en die
we zo lief hebben. Het was zo bijzonder! Op de site: runforkikamarathon.nl/steun staat mijn profiel.
U kunt mij steunen en uw steentje bijdragen door op ‘doneren’
te klikken. Vanaf 15 februari tot 5
april 2019 kunt u bij Albert Heijn
Jos van den Berg uw statiegeldbon doneren aan KiKa.

de Meer voerden met 55,90% als
tweede het peloton vijftigers aan,
waarvan Richard v.d. Berg & Tim
Vader met 55,21% derde werden.
Froukje Kraaij & Rini Tromp deelden vier en vijf met Gerda van
Liemt & Els van Wijk met voor allen 52,78%. Hierna kwamen zelfs
nog vier paren boven de vijftig
procent en dat getuigt ook in deze lijn van een evenredige sterkte verdeling. De hoogste score
van deze avond viel in de D-lijn
behaald door Mieneke Jongsma
& Anneke Wijmans met 66,67%,
klasse dames. Joke Morren & Debora van Zantwijk werden tweede met 58,33% en daarna kwamen als derde paar met 56,25%
Erika Groenink & Loes Reinders
door. Greetje van den Bovenkamp & André Langendonk werden vierde met 52,60% en de
beste vijf werden hier afgesloten
door Ria Wezenberg & Evert Wevers die op 51,56% uitkwamen.
Met nog twee avonden te gaan is
het “billen knijpen” weer begonnen. Wilt u ook getuige zijn van
de zinderende ontknoping, kom
dan kaarten bij Bridgeclub De
Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: e-mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06-83371540.

WAAR REN
JIJ MEE?
GA NAAR RENTEGENKANKER.NL
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Twee titelkandidaten
halen maximale score

Weer een zeer spannende
pot van Atlantis 3

De Ronde Venen - In de eerste
divisie werden drie partijen gespeeld, omdat The Peanut Bar 2
had afgezegd en later hun wedstrijd tegen De Merel/Heerenlux
3 zal inhalen. Twee teams haalden
de maximale score van 48 punten binnen, namelijk Bar Adelhof
1 en Lutis Ventilatietechniek. Die
teams hebben samen met Stieva/
De Kuiper 1, die afgelopen week
vrij was, de meeste kans op de titel. Bar Adelhof 1 gaf De Biljartmakers een lesje. Eric Verlaan liet
na 18 beurten (de kortste deze
week) Nick van de Veerdonk achter met 5 punten en Anne Beeker
excelleerde tegen Bert Loogman;
toen Anne zijn 56 caramboles
op het scorebord had gezet was
Bert nog maar bij 61, wat maar 6
punten opleverde. Edwin van der
Schaft en Petra Slimmer hadden
meer beurten nodig, maar wonnen ook overtuigend. Zeker zo
overtuigend was de winst van Lutis Ventilatietechniek tegen De
Merel/Heerenlux 1. Allan Knightly redde het net aan tegen Walter van Kouwen, de overwinningen van Henk Doornekamp, Ger
Ruimschoot en Peter Stam waren ruim. Goede middenmoter
De Springbok 1 ging op bezoek
bij het kwakkelende DIO, wat een
aantal spannende partijen opleverde. Niet die van Robert Daalhuizen tegen Jan Koridon, omdat het bij Jan maar niet lukte die
avond. Nico de Boer en Michel
Bak wonnen beide echter net aan
van respectievelijk Cees de Jong
en Koos Zwerver. Ray Kramer redde de eer namens DIO door kopman Jim van Zwieten te verslaan.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
2 februari speelde Atlantis 3, gesponsord door de Rabobank, tegen Hebbes 2 uit in Utrecht. Deze return wedstrijd tegen de
Utrechtse studentenvereniging
bleef tot het einde spannend. In
de trainingen voor deze wedstrijd
hadden de trainers Mark Goverse en Arjan Baerveldt een duidelijke lijn uitgestippeld om iedereen scherp te krijgen. Met de coaching van de geblesseerde Jelle van Wermeskerken en Chantal
Poolman en invallers Nina Baars
en Sam Verweij heeft Atlantis 3
uiteindelijk een zeer spannende
pot neergezet, waar ze met 1920 uiteindelijk de punten naar
Mijdrecht terugbrachten.
Atlantis 3 begon scherp, maar
niet scherp genoeg, waardoor
Hebbes voor kwam en deze voorsprong niet snel weggaf. Ze zette vaak snel een aangeef neer,
waardoor er gemakkelijk uitgedeeld en tot scoren gekomen kon
worden. Atlantis moest duidelijk
wennen aan de nieuwe vak opstellingen, waardoor ze met 4-1
achter kwamen. Daarna herpakte
Atlantis zich en kwam langzaam
terug tot een 7-7 met mooie uitgespeelde kansen van verschillende spelers van Atlantis.

Uitslagen 1e divisie
Bar Adelhof 1 –
De Biljartmakers
Lutis Ventilatietechniek –
De Merel/Heerenlux 1
DIO – De Springbok 1

48-26
48-27
35-44

In de tweede divisie presteerden beide De Kromme Mijdrecht
teams erg goed. Het eerste team

speelde uit tegen De Springbok
2 en won met 11 punten verschil, 33-44. Drie partijen werden
winnend afgesloten, waarvan de
meest opvallende partij die van
Eduard Vreedenburgh tegen Jan
Felix was. Eduard had er namelijk
53 beurten (!) voor nodig, waarbij
hij meteen de ranglijst van langste partijen aanvoert. Chris Esser
kon als enige niet winnen tegen
Willem Holla. Het tweede team
van De Kromme Mijdrecht won Patrick Lokken van Argon in duel met Maikel Pauw van CSW.
zelfs met 13 punten verschil te- Foto Hans van Gelderen
gen CenS. Frans Versteeg, Eric v/d
Bosch en Ronald Gunther wonnen alledrie. Alleen David Schild
kreeg het niet voor elkaar tegen
Evert Driehuis, die in 22 beurten
de kortste partij van deze confrontatie liet noteren. Stieva/De
Kuiper 2 en De Merel/Heerenlux Mijdrecht/Wilnis - De door som- in de slotfase van de eerste helft
2 behaalden beide twee overwin- migen met enige spanning tege- voor opnieuw Cornelissen, op
ningen. De partij tussen Gerard moet gezien: de derby in de eer- links doorgebroken had hij een
Roling en Hans Mooijen bepaalde ste klas tussen CSW en Argon vrije schietkans, echter de bal
het verschil in de eindstand van liep uit op een foutenfestival. schoof hij voorlangs het doel van
34-38. Gerard gunde Hans slechts Beide ploegen deden in dit op- Romero Antonioli. Beide doel3 wedstrijdpunten door zelf zijn zicht niet voor elkaar onder. De mannen kregen geen gerichte
50 caramboles in 21 beurten uit bal naar een medespeler plaat- schoten op doel.
te spelen. Bij koploper ASM wa- sen lukte meestal niet en bij simren het de heren Hennie en Hen- pele passes gleed de bal over de Gevaarlijk
drik Versluis en Cor Ultee die de achter- of zijlijn of kwam bij de te- De tweede helft waren de doelvolle buit binnenhaalden. Ber- genstander terecht. Argon speel- mogelijkheden voor beide ploetus Oostveen had een off-day; hij de bij vlagen wel beter in de com- gen ook zeer schaars, alleen de
verloor in 32 beurten van Anton binatie maar dat hield meestal dode spelmomenten zagen er
Wibier en haalde slechts 3 pun- op bij rand strafschopgebied. De gevaarlijk uit. In het begin kreeg
ten binnen. Door de 39-32 over- thuisploeg was fysiek de boven- Argon een vrije trap, Tim Stewinning blijft ASM koploper. De liggende partij en toonde vaak ij plaatste de bal naar voren en
Kromme Mijdrecht 1 is wel 5 pun- meer passie. Het vuurwerk dat Ian Refos kopte wel raak maar in
ten dichterbij gekropen en staat werd verwacht in dit duel was al- handen van Rahim Gök. Maar na
leen te zien voor de wedstrijd dat een kwartier kreeg CSW ook een
nu tweede op 9 punten.
vanaf de dijk werd afgeschoten.
vrije trap. Aanvoerder Nick van
Asselen plaatste de bal in de verUitslagen 2e divisie
Doelpoging
re hoek en vervolgens verdween
De Springbok 2 –
De Kromme Mijdrecht 1
33-44 De eerste doelpoging was voor de bal in het doel 1-0. Een half
Argon, het was Rachad Madi die uur later bleek dit het winnende
Stieva/De Kuiper 2 –
De Merel/Heerenlux 2
34-38 na een hoekschop de bal over doelpunt. Daarna probeerde Arschoot. Halverwege werd een po- gon het met aanvallend ingestelCenS –
De Kromme Mijdrecht 2
30-43 ging van CSW middels Van der de wissels de gelijkmaker te forASM – Bar Adelhof 2
39-32 Horst geblokt en een inzet van ceren maar het bleef bij hard werDave Cornelissen, die wel erg ken en proberen. Enig lichtpunt
Eric Verlaan (Bar Adelhof 1) had lang door mocht gaan, leverde was dat Patrick Lokken voor het
de kortste partij (18 beurten), Ger een hoekschop op voor de thuis- eerst sinds 15 september weer
Ruimschoot (Lutis Ventilatietech- ploeg. De beste mogelijkheid was wat speelminuten mocht maken.
niek) maakte de hoogste serie (18
van 62 is 29,03%).

Argon in foutenfestival
onderuit tegen CSW

Bridge-uitslagen Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 28 januari speelde BVM de tweede ronde
van de voorjaarscompetitie.
In de A-lijn sprong team Marja
Hartman er uit met 66,67% met
team Greet Vermeij op een mooie
tweede plaats met 56,25% en
team Dick Elenbaas op de derde
plaats met 53,47%.
Het superbod van de avond werd
gedaan door team Johan Voskamp, dat 6schoppen bood en
maakte. De overige teams bleven
in 4schoppen met 1 up-slag steken.
In de B-lijn was team Ans de Ruiter met 59,72% te sterk voor team
Ans Bruggeman met 58,68% en
team Gerda Ruijgrok met 55,56%.
Team Jopie de Jong maakte een
heel mooi 4schppencontract met
3 up-slagen.
In de C-lijn speelde team Ria van
beregen de tegenstanders op
achterstand met 60,42%. Team
Ina van Rossum kon het met
57,29% maar net bijbenen met
54,17%. Team Ina van Rossum en
team Hermien de Jong boden en
maakten een prima 6 schoppen
contract. Donderdag 31 januari is
de zesde en voorlaatste ronde ge-

speeld met op de achtergrond de
promotie- en degradatieperikelen. In de A-lijn haalde team Jan
Bunnik geweldig uit met 67,92%
gevolgd door team Nan van den
berg 58,33% en team Theo Lambers met 57,92%. Vermeldenswaard is de 6SAdie door team
Wim Versteeg werd genaakt. Een
mooie prestatie.
In de B-lijn deed team Tiny Tijssen
goede zaken met 63,75%. Team
Greet Lodder deed goed mee met
56,67% gevolgd door team Lenny
van Diemen met 55,42%. Met een
4schoppen bod met 2 up-slagen
speelde team Corrie van de Veer
zich aardig in de kijker.
De C-lijn maakte et weer spannend. De teams bleven heel dicht
bij elkaar. Team Ger Borburg haalde 57,08% gevolgd door team
Annie van Onna met 56,67% en
team Diny de Haas met 56,25%.
Team Ria Bon maakte een zeer
mooi 3SA contract met 3 up-slagen.
Komende week gaat het er op of
er onder voor de verschillende
teams. Speel eens mee. Zie voor
informatie de website van Bridgevereniging Mijdrecht.

Bart en Maarten kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./ Café de Merel 2019 zijn er kwart finalisten bij
gekomen, in het afgelopen weekend speelden zaterdag Bart Hoffmans, Mees Brouwer, Rijk v. Heeringen en Gijs Rijneveld zich naar
de kwart finales en zondag Maarten Dulmus, Richard Schreurs Erik
Spiering, Richard van Kolck, Ray
Kramer en Cees Rietveld. We kunnen nog enkele spelers plaatsen
op de volgende datums zaterdag

16 en 23 februari en zondag 17 en
24 februari, zaterdag 2 en zondag
3 maart.
Het Open Ronde Venen Libre
Kampioenschap wordt gespeeld
op 8, 9 en 10 maart opgeven
kan vanaf nu op volgend adres,
is ook te vinden op biljartpoint
losse toernooien. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43
te Vinkeveen, tel. 0297-263562
en 0297-264159. E-mail thcw@
xs4all.nl.

Niet vasthouden
De opgaande lijn kon Atlantis
niet meteen vasthouden en Heb-

bes bleef iedere keer weer voorkomen. In de laatste paar minuten van de 1ste helft werd het
weer gelijk tot 10-10, maar weer
scoorde Hebbes als eerste het
11de doelpunt. Timo Jongerling
probeerde hier in de laatste seconde nog 11-11 van te maken,
maar deze viel net te laat in de
korf volgens de scheidsrechter.
Na de verdiende rust en de pep
talk, kwam Atlantis goed uit de
startblokken. Er werd snel de verdiende gelijkmaker gescoord en
daarna bleef Atlantis doorgaan.
Hebbes kwam nog terug naar
de 13-13, maar Atlantis had duidelijk de winst geroken en bleef
de 2de helft 1 tot 3 punten voorstaan. Hebbes probeerde hier
nog verandering in te brengen,
door verschillende wissels toe te
passen, maar ook Atlantis bracht
in de laatste 10 minuten haar reserves in waardoor een soort status quo ontstond. De laatste paar
minuten maakte Atlantis het nog
spannend door niet meer te scoren, maar Hebbes kwam niet verder dan 19 doelpunten, waar Atlantis al 20 doelpunten had gescoord.
Volgende week 9-1-2019 zal de
hele Atlantis selectie (Atlantis
3, Atlantis 2 en Atlantis 1) weer
thuis in de Phoenixhal spelen.
Vanaf 16.20 uur kunnen de toppers van Atlantis 3 weer bewonderd worden.

HV Mijdrecht start
“Walking Hockey”

Drie podiumplaatsen
voor GVM’79
Mijdrecht - Afgelopen weekend
was in Amersfoort de eerste wedstrijd van een aantal selectie meiden van GVM’79. Bij de allerjongste meiden liet Noa een prachtige brugoefening zien, deden Mila, Lynn en Roos mooie handstandplatval, was Gwenn de beste op de balk en straalden Sophie
en Dewy op de vloer. Voor Gwenn
bleek er ook nog een mooie zilveren medaille in te zitten. Op
de andere baan waren het de
9-jarige meiden die over de toestellen gingen. Maaike en Amyjay behaalde hun beste score op
de sprong en Alina deed het zoals verwacht heel goed op vloer.
In de tweede ronde was het Jaelynn in het D2 niveau die voor
GVM uitkwam. Zij liet ook een super strakke blak oefening zien en
hield op andere 3 toestellen de
verschillen met de concurrentie
klein. Jaelynn behaalde een gouden medaille. Daarna kwamen Jade en Marieke in actie, die heel
graag een goede wedstrijd wilden doen. En dat is gelukt! De oe-

feningen zaten er goed in en werden netjes uitgevoerd.
Voor deze keer een mooie ranking in de middenmoot en prima
punten om aan te werken voor
de volgende keer. Bij de grotere
meiden deed Floun een prachte vloeroefening op muziek van
“mama mia”, wat een vrolijkheid
spatte daarvan af. En ook Janneke
haalde haar beste score op vloer,
met voor de eerste keer een oefening op muziek. Bij de prijsuitreiking bleek Floun het overall het
beste te hebben gedaan, ook een
gouden medaille voor deze GVMér. Aan het eind van de dag, was
er nog 1 ronde met 2 gymnasten
van GVM. Daphne heeft nu al
tijdje bij de recreanten geturnd,
maar sinds dit jaar bij de selectie en doet het heel goed. Ook
bij haar was vloer het beste onderdeel, met zeer mooie sprongen. Julie is alweer voor 2e jaar bij
de selectie, maar moest een leeftijdsklasse hoger. Zij gooide hoge
ogen met haar balk oefening.

Mijdrecht - Bij HVM kennen we
al heel lang de “Trimmers” en dat
is al jaren een groot succes. Maar
er is meer te doen, want bewegen is ontzettend belangrijk. In
samenwerking met de Gemeente De Ronde Venen wordt “Walking Hockey” opgezet om mannen en vrouwen vanaf 55 jaar actief te krijgen. Niemand is te oud
om mee te doen. De sport kan op
elk inspanningsniveau worden
gespeeld zodat iedereen mee
kan doen. Het is een veilige sport
en hockey ervaring is zeker niet
nodig. “Walking Hockey” is een
teamsport, een mix van mannen
en vrouwen en wordt gespeeld
op een kunstgrasveld.
Op woensdag 13 maart zal de

eerste training starten in het clubhuis van HVM (Proostdijstraat
41). Er zal uitleg gegeven wordt
wat “Walking Hockey” precies inhoudt. Sticks zijn beschikbaar op
de club, maar neem wel sportschoenen mee. Ze beginnen om
20.00 uur. Na wat lichte oefeningen voor de warming-up gaan ze
aan de slag met de bal en de stick.
De training wordt gegeven door
Lisanne de Roever. Zij is haar carrière gestart bij HVM en heeft
zelfs op de Olympische Spelen
meegedaan.
Wil je meedoen of twijfel je nog,
neem dan even contact op met
Elly van Dijk. Zij kan je meer informatie geven (walkinghockey@
hvmijdrecht.nl) of 06-22123170.

Biljartclub “De Kom”
zoekt nieuwe leden
Mijdrecht - Zou u het leuk vinden
om te leren biljarten? Of heeft u
wel eens eerder gebiljart en wilt
u het weer oppakken? Bent u beschikbaar op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur?
Bij biljartclub “De Kom“ bent u
van harte welkom om mee te
doen aan een interne competitie
waarin het meedoen belangrijker
is dan de winst.
Bij binnenkomst in dorpshuis
De Springbok in De Hoef wordt
er eerst gezellig bij gekletst onder het genot van een kop kof-

fie, die net als de overige consumpties klein van prijs zijn. Op
de drie aanwezige biljarts spelen
alle aanwezigen vervolgens elk 2
wedstrijden.
Als u niet speelt, dan assisteert u
met het tellen en schrijven. Gezelligheid staat voorop en als u
nog weinig ervaring heeft met
het maken van caramboles helpen de ervaren leden u met hints
en tips. Indien u geïnteresseerd
bent, neem dan contact op met
Hans Brozius 06-10414086 of brozius@xs4all.nl.

