
 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

32

 JAAR PAKT!

IE
2 J T!

132Nieuwe Meerbode SINDS 1888

www.meerbode.nl  |  0297-581698 Uithoorn, De Kwakel

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Leerlingen De Vuurvogel vragen 
schrijfster hemd van het lijf

Hoe lang heb je over het boek ge-
daan? Dat wilden de kinderen als 
eerste weten. Caroline vertelde 
dat ze ruim zeven maanden bezig 
is geweest. ‘Zo dat is vet lang!’ was 
de mening uit de klas. De schrijf-
ster legde uit dat ze naast het 
schrijven ook alle 130 tekeningen 
zelf heeft gemaakt. ,,Bovendien 
moest ik een hele stapel boeken 
lezen om de geschiedenis van 
200 jaar Uithoorn te achterha-

len. ,,Ik vind dat ik het nog best 
snel heb gedaan,” lacht ze. De 
kinderen wilden ook weten hoe-
veel boeken er gedrukt zijn (1700 
exemplaren), of ze nog een boek 
gaat schrijven (heel graag liet ze 
weten) en of ze altijd van schrij-
ven heeft gehouden. ,,Schrijven 
zit bij mij in het bloed en ook in 
mijn familie. Mijn broer en vader 
schrijven ook,” zegt Caroline. Tot 
slot vroegen de scholieren waar-

om ze besloten heeft om dit boek 
te schrijven. Caroline: ,,Ik las in de 
krant dat de gemeente in het ka-
der van de ‘200 jaar Uithoorn’ in-
woners oproept om leuke ideeën 
in te brengen. Toen besloot ik dit 
boek te willen schrijven. Een boek 
waar veel te lezen is over de ge-
schiedenis van de gemeente. De 
gemeente vond dat ook een heel 
leuk idee en zo ben ik begonnen 
met schrijven.” Het boek van Caro-
line Smeets is in het kader van de 
200e verjaardag van de gemeen-
te Uithoorn cadeau gegeven aan 
alle leerlingen uit de groepen 6, 
7 en 8 op de basisscholen in Uit-
hoorn en De Kwakel. Het boek is 
ook te koop in de Bruna.

Uithoorn – Groep 7 van De Vuurvogel heeft bezoek gekregen van 
Caroline Smeets die in het kader van het feestjaar ‘Gemeente Uit-
hoorn 200 jaar’ het kinderboek ‘Een lange nacht in het Rechthuis’ 
schreef. De leerlingen van meester Walter mochten de schrijfster 
vragen stellen en ook lieten ze haar weten wat ze van het boek 
vinden. 

5 februari 2020
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Uithoorn: Omg. Emmalaan, Thamerlaan, Pr. Beatrixlaan 
 (150 kranten)
De Kwakel: Omg. Boterdijk, Distellaan, Graslaan 
 (200 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

In verband met het 200-jarig be-
staan van de Gemeente Uithoorn 
wordt  op zaterdag 8 februari a.s. 
een korenfestival gehouden met 
alle Uithoornse- en Kwakelse ko-
ren. Het evenement zal plaatsvin-
den in De Schutse, de Merode-
laan 1 in Uithoorn. Het publiek zal 
getrakteerd worden op een leu-
ke middag met een grote varië-
teit aan muziek. Alle genres, van 

klassiek, pop, gospel en het Ne-
derlandse lied, komen aan bod. 
De volgende koren hebben hun 
medewerking toegezegd; C.O.V. 
Amicitia, Da Capo’s Popkoor Uit-
hoorn, Interkerkelijk Koor United,  
Het Bolderkoor, Zangkoor The 
Bridges, Fer’s Vriendenkoor, Pas-
sionkoor, Soulkoor D-Fine, Huis-
vrouwenkoor Dekselse Meiden, 
Voices & Friends, Amstel Gospel 

Choir,  Meezingkoor Uithoorn
Alle koren treden steeds 15 mi-
nuten op.  Aan het einde van de 
middag zal het festival gezamen-
lijk zingend afgesloten worden. 
Presentatie van de middag is in 
handen van Jan Willem Dienske, 
bekend als presentator van het 
jaarlijkse korenfestival in Paradiso 
Amsterdam. Entree is gratis. 
Vervolg in de krant.

Zaterdag a.s. 
Korenfestival Uithoorn

Uithoorn - Kom je vanavond 5 
februari ook naar de informatie-
avond voor de informatieavond 
van nieuwbouwplan Allure aan 
de Amstel fase 1. Je bent van har-
te welkom in de Thamerkerk (Am-
steldijk Noord 1 in Uithoorn) tus-
sen 17.30 en 20.00 uur. Deze 1e 
fase van Allure aan de Amstel be-
staat uit 12 tweekamerbeneden-
woningen met een eigen tuin, 12 
tweekamerbovenwoningen/mai-
sonnettes met een zonnig bal-
kon en 31 comfortabele eenge-
zinswoningen. De architectuur is 
een � jne mix van modern en de 
jaren ’30-stijl met als kenmerken 
horizontale belijningen, repete-
rende ramen en zijerkers. Dit re-
sulteert in een frisse, eigentijdse 
uitstraling.
Tijdens de informatieavond 
wordt het woningaanbod van fa-
se 1 gepresenteerd middels het 
tonen van de plattegronden en 
impressies. Op dat moment is ook 
de verkoopdocumentatie met 
bijbehorende prijslijst en de toe-

wijzingsvoorwaarden beschik-
baar. De makelaars van EKZ en 
Koop Lenstra staan je tijdens de 
manifestatie graag te woord over 
alle wetenswaardigheden van dit 
mooie project. 

Inschrijving
Na de start verkoop is het mo-
gelijk om in te schrijven voor de 
bouwnummers van jouw voor-
keur. Inschrijven kan tot maan-
dag 17 februari 12:00 uur via het 
daarvoor bestemde inschrij� or-
mulier. Na de sluiting van de in-
schrijving zal de toewijzing via lo-
ting plaatsvinden. Mocht je niet 
in de gelegenheid zijn om op 5 
februari naar de Thamerkerk te 
komen dan is het mogelijk om 
vanaf 6 februari de documentatie 
digitaal te bekijken op www.allu-
reaandeamstel.nl. Natuurlijk kun 
je de informatie vanaf dat mo-
ment ook ophalen bij EKZ | Ma-
kelaars aan de Wiegerbruinlaan 
39 of Koop Lenstra Makelaars op 
het Amstelplein 6-12 in Uithoorn.

Start verkoop Allure aan 
de Amstel

Aanrijding rotonde 
Zijdelweg 
Uithoorn – Zondagmiddag rond 
kwart over twaalf  2-2 vond er 
een aanrijding plaats tussen twee 
auto’s. Volgens getuigen was de 
aanleiding was rare manoeu-
vre  van een Landrover, die daar-
na, volgens getuigen, is doorge-
reden. Deze auto is  door de po-

litie terug naar de plaats van het 
ongeval gebracht. De bestuur-
ster is korte tijd later door de poli-
tie aangehouden. Bij het ongeval 
raakte niemand gewond. De po-
litie heeft de zaak in onderzoek.

Foto Jan Uithol.

Uithoorn - De openingstijden 
van de Weggeefwinkel in Het Ho-

ge Heem zijn: Maandag-, dins-
dag-, woensdag- en vrijdagmid-

Let op openingstijden dag. Soms op zaterdag of zondag. 
Let op het bordje in de bloembak 
bij de ingang van Het Hoge Heem,  
als  het bordje in de bloembak 
staat, is de winkel open. 

Generator uit 
bedrijf weg

De Kwakel – Vorige week is 
bij een bedrijf aan de Achter-
weg ingebroken. De eigenaar 
ontdekte woensdag 29 januari 
dat hij een van z’n generatoren 
miste, evenals enkele stukken 
gereedschap. De politie doet 
onderzoek. Mogelijke getui-
gen worden verzocht contact 
op te nemen via 0900-8844.

Veel schade na 
inbraakpoging

Uithoorn – In de nacht van 
zondag 2 op maandag 3 fe-
bruari is geprobeerd in te 
breken bij een drogisterij op 
het Zijdelwaardplein. Via de 
nooddeur hebben dieven ge-
probeerd het pand te betre-
den. De inbraak is niet gelukt, 
er is wel veel schade ontstaan. 
De politie doet onderzoek.
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Gemeente Uithoorn

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

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

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

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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie 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 commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

Wist je 
dat?

Ondernemers in Uithoorn en 
De Kwakel die financiële pro-
blemen hebben kunnen ook 
de komende jaren gratis hulp 
en begeleiding krijgen. De ge-
meente werkt hiervoor samen 
met Zuidweg & Partners, ge-
specialiseerd in schuldhulpver-
lening bij ondernemers. Wet-
houder Ria Zijlstra: “Om aller-
lei redenen kan een succes-
volle ondernemer in de finan-
ciële problemen komen. Denk 
aan een scheiding of iemand 
wordt onverhoopt ziek. Het kan 
ook ineens slecht gaan met de 
branche waarin je werkzaam 
bent. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat niet alleen in-
woners maar óók onze on-
dernemers geholpen kunnen 
worden. Hoe vroeger je hulp 
vraagt, hoe groter de kans dat 
je met het bedrijf nog verder 
kan. En dat wensen wij natuur-
lijk iedereen toe.”

Jacqueline Zuidweg, eigenaar 
van Zuidweg & Partners: “On-
dernemers komen gemiddeld 
pas bij ons aankloppen als de 
schuld is opgelopen tot 140 dui-
zend euro. Vaak is er een ge-
voel van schaamte. Jammer en 
ook niet nodig. Want het kan ie-
dereen overkomen. Onderne-
mers die achterstanden drei-
gen te krijgen of schulden heb-
ben waar ze niet meer uitko-
men, kunnen bij ons terecht. 
We gaan vervolgens ons uiter-
ste best doen om samen met 
de ondernemer en de schuldei-
sers naar een oplossing te zoe-
ken. Doordat we een contract 
hebben met de gemeente, wor-
den de kosten voor onze bege-
leiding geheel vergoed.” 

Ondernemers kunnen 
zich aanmelden via 
www.zuidweg-partners.nl
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Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feest-
jaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd terug-
lezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar

Februari Kunstestafette Schilderen
8 februari Uithoorns Korenfestival
10 februari Openbare receptie Uithoorn 200 jaar
14 februari Uithoorn Lichtjesloop & Videomapping 
 gemeentehuis

Maart  Kunstestafette pottenbakken en portret tekenen
14 maart Hindernis sjoelen
28 maart Sprookjestocht
28 maart Nostalgische avond De Kwakel toen en nu

4 april 1e horecabridgedrive Uithoorn (zie poster)

FEESTJAAR
 EVENEMENTEN

                                                                              
Wij nodigen u van harte uit voor de 

1e horecabridgedrive Uithoorn 
op 

Zaterdag 4 April 2020 
die in het kader van het feestjaar Uithoorn 200 georganiseerd wordt door bridgeclub 
De Legmeer. 
 

 • Inschrijven per paar op onze website bridgeclub De Legmeer 
https://www.nbbclubsites.nl/club/1007/.  

• Na inschrijving ontvangt u een bevestigingscode. 
• Kosten € 45,-- per paar, over te maken op rekeningnummer 

NL52RABO 1268 4401 83 t.n.v. J.B. Udema e/o onder 
vermelding van beider naam, emailadres en de bevestigingscode. 

• De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is 
ontvangen. 

• Inclusief de 1e ronde koffie/thee met iets lekkers, na de 3e ronde 
een lunch en een drankje bij de prijsuitreiking. 

• De inschrijving is vanaf  heden geopend tot het moment dat het 
maximum aantal paren van 84 bereikt is.  

• We spelen 7 ronden van 4 spellen, in verschillende locaties. 
• Prijzen in natura. 
• Meesterpunten volgens NBB - schaal. 
• De locaties liggen maximaal 10 minuten lopen van elkaar.  
• Vrij parkeren in de nabijheid van Het Rechthuis, waar u uw 

loopbriefje op kunt halen van 09.30 tot 10.00 uur. 
• Inlichtingen: email: bridgeclubdelegmeer@gmail.com 

 

Wij nodigen u van harte uit voor de

1e horecabridgedrive Uithoorn 
op zaterdag 4 april 2020 
die in het kader van het feestjaar 

Uithoorn 200 georganiseerd wordt 
door bridgeclub De Legmeer.

•  Inschrijven per paar op onze website bridgeclub De Legmeer 
 www.nbbclubsites.nl/club/1007
•  Na inschrijving ontvangt u een bevestigingscode.
•  Kosten €45,- per paar, over te maken op rekeningnummer 

NL52RABO 1268 4401 83 t.n.v. .B. Udema e/o onder vermel-
ding van beider naam, emailadres en de bevestigingscode.

•  De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is ont-
vangen.

•  Inclusief de 1e ronde koffie/thee met iets lekkers, na de 
 3e ronde een lunch en een drankje bij de prijsuitreiking.
•  De inschrijving is vanaf heden geopend tot het moment dat 
 het maximum aantal paren van 84 bereikt is.
•  We spelen 7 ronden van 4 spellen, in verschillende locaties.
•  Prijzen in natura.
•  Meesterpunten volgens NBB - schaal.
•  De locaties liggen maximaal 10 minuten lopen van elkaar.
•  Vrij parkeren in de nabijheid van Het Rechthuis, waar u 
 uw loopbriefje op kunt halen van 09.30 tot 10.00 uur.
•  Inlichtingen: email: bridgeclubdelegmeer gmail.com

Derde editie Lichtjesloop op 
dag van de liefde
Alle inwoners van de gemeente 
Uithoorn kunnen op de dag van de 
liefde, 14 februari, meedoen aan 
de derde editie van de Lichtjes-
loop. De Lichtjesloop is een wan-
deling van ongeveer drie kilome-
ter rond het Zijdelmeer. De orga-
nisatie, Uithoorn voor Elkaar, ver-
wacht zo’n 350 deelnemers. Het is 
de bedoeling dat de deelnemers 
zichzelf zo mooi als mogelijk ver-
sieren met lichtjes. “Deze derde 
editie van de Lichtjesloop is een 
extra speciale. We organiseren de 
Lichtjesloop onder de vlag van de 
‘Gemeente Uithoorn 200 jaar’ en 
staan dan ook stil bij de 200e ver-
jaardag van de gemeente,” ver-
telt een woordvoerder van de or-
ganisatie. Mede daarom zijn er dit 
jaar ook interactieve videoprojec-
ties te zien op het gemeentehuis 
van kunstenaar AlexP. De start is 
om 19.00 uur. De wandelaars wor-
den tussen 19.45 en 20.30 uur bij 
de finish verwacht. De wandeling 
wordt met alle deelnemers samen 
afgesloten. Dit gebeurt met de uit-
reiking van wie er het mooist ver-
sierd is met lichtjes. Ook wordt 

de winnaar van de high tea be-
kend gemaakt. De avond ein-
digt met koffie/thee/chocomelk en 
iets lekkers. Wethouder Ria Zijl-
stra opent de Lichtjesloop en loopt 
traditiegetrouw ook mee. Meer in-
formatie over de Lichtjesloop via  
www.uithoornvoorelkaar.nu.

Kappen bomen HOVASZ
In opdracht van de provincie 
Noord-Holland werkt Dura Ver-
meer aan de aanleg van de hoog-
waardige openbaar-vervoer-
verbinding tussen Aalsmeer en 
Schiphol-Zuid (HOVASZ). Ter 
voorbereiding op de aanleg star-
ten we vanaf begin februari 2020 
met het kappen van bomen die in 

het werkgebied staan. De bomen 
die gekapt moeten worden staan 
grotendeels in Aalsmeer langs de 
Burgemeester Kasteleinweg en 
op locaties langs de Legmeerdijk. 
In Uithoorn worden voor de werk-
zaamheden twee bomen (gewo-
ne Essen) gekapt die langs de 
Koningin Maximalaan staan.

Voor het feestjaar ‘Gemeente Uit-
hoorn 200 jaar’ organiseert de Vo-
cal Company op zaterdagmiddag 
8 februari in De Schutse, de Me-
rodelaan 1 in Uithoorn het eerste 
Uithoornse Korenfestival. 

12 Deelnemende koren: 
COV Amacitia, Da Capo’s Pop-

koor, Koor United, Het Alkwin koor 
The Bridges, er’s Vriendenkoor, 
Passion, D-Fine, Huisvrouwen-
koor Dekselse meiden, Voices 
& Friends, Amstel Gospel Choir 
en Meezingkoor Uithoorn. Vanaf 
13.00 uur laten verschillende ko-
ren uit Uithoorn en de Kwakel van 
zich horen. De Entree is gratis. In februari exposeert de donder-

dagmiddaggroep van Crea, een 
enthousiaste en trouwe groep 
van zo’n 12 mensen. De docent, 
an Nijland, met ruim veertig jaar 

ervaring als docent (bij Stichting 
Crea), begeleidt met enthousias-
me en bezieling iedereen individu-

eel, met advies over compositie, 
kleur, vorm, perspectief en mate-
rialen. De expositie is te bewon-
deren in de hal van het gemeen-
tehuis tijdens de reguliere ope-
ningstijden. Uitgebreide informa-
tie over deze expositie leest u op  
www.uithoorn.nl/evenementen.

Kunstestafette februari: 
Expositie schilderen



gedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 3 
februari 2020 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Uit-
hoorn.
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken, ingaan-
de op 1 februari 2020, tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indie-
nen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van 
de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn, en dient uiterlijk 13 
maart 2020 te zijn ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
de werking van het aanwijzingsbesluit niet. Indien een bezwaarschrift is in-
gediend kunnen belanghebbenden tevens de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag, afdeling bestuursrecht, Postbus 2500 EH te Den 
Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Uithoorn

VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN KOEKOEK, SPAAKLAAN, 
ARTHUR VAN SCHENDELLAAN EN ANTOON COOLENLAAN
De gemeente Uithoorn heeft een viertal nieuwe locaties aangewezen voor 
laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd ex-
clusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande op-
laadpunten bevinden zich op de volgende locaties:
• Koekoek t.h.v. huisnummer 118; 
• Spaaklaan t.h.v. huisnummer 18;
• Arthur van Schendellaan t.h.v. huisnummer 124;
• Antoon Coolenlaan t.h.v. huisnummer 10.
Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten ge-
nomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale 
bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn 
met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staats-
courant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden 
uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden. 

BESLUIT INZAKE VROEGSIGNALERING VAN 
BETALINGSACHTERSTANDEN
Op 19 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders 
van Uithoorn besloten de invorderingsambtenaar en de belastingambte-
naren, werkzaam bij Gemeentebelastingen Amstelland, ontheffi ng van de 
geheimhoudingsplicht te verlenen inzake gegevens van inwoners van Uit-
hoorn met een betalingsachterstand inzake gemeentelijke belastingen. Dit 
besluit geldt gedurende de duur van de pilot ‘Vroeg er op af!’ betreffende 
vroegsignalering van betalingsachterstanden. Dit besluit gaat in de dag na 
deze bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding 
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het 
veranderen van een tankstation door het beëindigen van de verkoop van 
autogas (LPG).
Ontvangstdatum melding: 2 juli 2019
Melder: Tanken & Wassen Van den Berg B.V.
Locatie: Noordzuidroute 2, De Kwakel
Zaaknummer: 9070497
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een 
vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformu-
lier op de website https://loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u op-
genomen.

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

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 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 op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen 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 be-
roep 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 be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. 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 voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
• Gecoördineerd vastgesteld bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en 

Prins Bernhardlaan fase 1’ en verleende omgevingsvergunning t.b.v. 
de bouw van 18 woningen aan de Prinses Beatrixlaan en Prins Bern-
hardlaan te Uithoorn. Inzageperiode vanaf 23 januari 2020, tot en met 4 
maart 2020. Inlichtingen bij L. Schuijt, afdeling wonen en werken (0297) 
513 111.

• Vestiging voorkeursrecht. Inzageperiode van 5 februari t/m 18 maart 
2020. Inlichtingen bij J. Correljé, afdeling wonen en werken (0297) 513 
111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-016480, Bezworen Kerf 4, het bouwen van een overkapping en 

dakopbouw (ontvangen 30-01-2020).
Uithoorn
• 2019-090674, Schans 180-238 en Schans 240-338, appartementen-

complex, het stabiliseren van de terrasmuren (verzonden 22-01-2020);

• 2020-014142, Kuifmees 47, het vergroten van de berging ten behoeve 
van recreatief nachtverblijf (ontvangen 22-01-2020);

• 2020-016670, Wiegerbruinlaan 4 A, het wijzigen van de gevelreclame 
(ontvangen 27-01-2020);

• 2020-016683, Couperuslaan 7, het plaatsen van een schuurtje in de zij-
tuin (ontvangen 28-01-2020);

• 2020-016689, Burgemeester Kootlaan 32, het bouwen van een houten 
overkapping in de tuin (ontvangen 29-01-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2019-093851, Ringdijk 10, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken 

21-01-2020);

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2019-090666, Boterdijk 161, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

20-01-2020).
Uithoorn
• 2019-091509, Arthur van Schendellaan 100A, het toevoegen van een 

maatschappelijke functie aan de bestemming van sporthal De Scheg 
(verzonden 27-01-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2019-094579, Gerberalaan 86, het vergroten van het kozijn aan de 

voorkant van de woning (verzonden 20-01-2020);
• 2019-091507, Het Lange Eind 7, het nieuw bouwen van een loods (ver-

zonden 20-01-2020);
• 2020-006393, Boterdijk 180, het plaatsen van een dakkapel op het 

voordakvlak (verzonden 20-01-2020).
Uithoorn
• 2019-098948, Knobbelzwaan 106, het plaatsen van een dakkapel op 

het voordakvlak (verzonden 23-01-2020);
• 2019-099932, Helene Swarthlaan 29, het wijzigen en vergroten van de 

voorgevel (verzonden 30-01-2020);
• 2019-093841, Helene Swarthlaan 29, het plaatsen van een tijdelijke 

woonunit in het voorerfgebied voor een periode tot 31 juli 2020 (verzon-
den 30-01-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-012667, Wilhelminakade 11, aanvraag exploitatievergunning 

(ontvangen 20-01-2020);
• 2019-012683, Wilhelminakade 11, aanvraag drank- en horecavergun-

ning (ontvangen 20-01-2020);
• 2020-012272, Amsteldijk-Noord (th van nr. 3), aanvraag evenementen-

vergunning Dodenherdenking (ontvangen 16-01-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2020-012605, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van 

driehoeksborden voor het evenement Sprookjesconcert van 2 t/m 15 
maart 2020 (verzonden 23-01-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn 
maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
(Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2020 heeft besloten 
om percelen, gelegen in het gebied “De Ruilverkaveling” in De Kwakel, op 
grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg aan te wijzen als percelen waar-
op de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het 
besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de 
Nederlandse Staatscourant, te weten 1 februari 2020.
Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren van en ande-
re rechthebbenden op de aangewezen percelen, wanneer deze die perce-
len respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreem-
den, deze eerst aan de gemeente Uithoorn te koop moeten aanbieden. De 
eigenaren van en de rechthebbenden op de beperkte rechten ontvangen 
één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud 
van het besluit en de gevolgen hiervan. 
Ter inzagelegging
Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met bijbehorende bijlagen, 
bevat¬ten¬de de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastra-
le aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, 
evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop 
rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toe-
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Werk in uitvoering
 PARKEERPLAATS PRINSES 

 IRENELAAN KRIJGT NIEUWE 
 BESTRATING
Van 10 tot en met 25 februari wordt 
het parkeerterrein aan de Prinses 
Irenelaan opnieuw bestraat. Dit 
gebeurt in fases. Dit betekent dat 
u enige parkeerhinder kunt onder-
vinden of hier tijdelijk niet kan par-
keren vanwege de werkzaamhe-
den. Meer informatie leest u op 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering.
• Op woensdagen in deze peri-

ode gesloten alleen toegang 
markt (marktdag);

• En op de overige dagen is er 

beperkte parkeergelegenheid 
door werkzaamheden. 

Parkeren marktdag
De markt op woensdag gaat ge-
woon door, daarom het verzoek 
om dinsdag vanaf 24.00 uur tot 
woensdagavond 18.00 uur hier 
niet te parkeren. Mocht er onver-
hoopt toch een voertuig staan dan 
wordt deze weggesleept. De kos-
ten hiervoor zijn minimaal € 220,-. 
Op de plekken waar niet gepar-
keerd mag worden, komen bor-
den met ‘verboden te parkeren’ te 
staan.

Rollatorwandelclub
Uithoorn - Elke dinsdagochtend 
van 10:30 – 11:30  (vanaf 3 maart) 
gaan we samen op pad tijdens de 
les rollatorwandelen. Tijdens dit 
uurtje zal er in de buitenlucht een 
wandeling gemaakt worden, het 
wandelen wordt afgewisseld met 
verschillende oefeningen welke 
begeleidt worden door Uithoorn 
voor Elkaar. Het verzamel- en eind-
punt zal bij de Bilderdijkhof (Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn) zijn. In princi-
pe lopen we altijd buiten, tenzij het 
hard regent of het glad is, dan heb-
ben we een andere beweegactivi-
teit in de Bilderdijkhof. Na a�oop 
staat er voor ieder een kopje kof-

�e of thee klaar. Voor het deelne-
men aan het rollatorwandelen vra-
gen we een eigen bijdrage van €2,- 
per keer, dit is inclusief het kopje 
ko�e of thee na a�oop. Bij even-
tuele vragen kan men bellen naar 
06-52770494 of te mailen naar i 
nfo@videt-uithoorn.nl. Is het ver-
voer van en naar het rollatorwan-
delen een probleem? Misschien is 
ANWB Automaatje Uithoorn dan 
wel de oplossing! Benieuwd naar 
wat zij kunnen betekenen voor 
u? Neem dan contact met ze op 
door te bellen naar 0297-303 103 
of te mailen naar automaatje@uit-
hoornvoorelkaar.nu. 

Uithoorn – De verkoop van het 
energiebedrijf Eneco betekent 
een �nanciële meevaller voor 
de gemeente Uithoorn. Onlangs 
is bekend geworden dat Eneco 
in handen komt van de Japan-
se windmolen- en batterijfabri-
kant Mitsubishi en energiebedrijf 
Chubu. Met de deal is zo’n 4,1 mil-
jard euro gemoeid. Uithoorn krijgt 
als aandeelhouder ruim 27 mil-
joen euro. Afgelopen donderdag 
stemde de gemeenteraad una-
niem in met de verkoop van de 

aandelen Eneco. Naast Uithoorn 
hebben ook andere gemeenten 
ingestemd met de verkoop van 
de aandelen. Hierdoor wordt nu 
meer dan 75 procent van de aan-
delen te koop aangeboden. 75 
procent was de ondergrens. Nu dit 
gehaald is, is de verkoop zo goed 
als rond. Wethouder Hans Bouma 
(Financiën): ,,Uiteraard is dit goed 
nieuws voor Uithoorn. We hebben 
als aandeelhouders een heel zorg-
vuldig verkooptraject gevolgd. We 
hebben een koper gevonden die 

Uithoorn besluit tot 
verkoop Eneco aandelen

de duurzame strategie van Ene-
co volgt en wil deze verder uit-
bouwen. Dit blijkt onder meer uit 
de afspraak dat Eneco ten min-
ste 1 miljard euro krijgt om te in-
vesteren in hernieuwbare ener-
gieactiviteiten en -projecten. Met 
de gemeenten als aandeelhouder 
was dat niet gelukt. Ook voldoet 
de koper aan andere wensen van 
de gemeentelijke aandeelhou-
ders zoals behoud werkgelegen-
heid, en behoud van het hoofd-
kantoor in Rotterdam. Eneco komt 
in goede handen. We zijn dan ook 
heel tevreden met deze mooie uit-
komst.” Er is nog geen besluit ge-
nomen over de bestemming van 
het geld. Bouma laat weten dat 
voorzichtigheid geboden is, om-

dat de gemeente door de verkoop 
van de aandelen de komende ja-
ren dividend misloopt. Dividend is 
het deel van de winst van een be-
drijf dat wordt uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. Dit komt neer op 
456 duizend euro die de gemeen-
te jaarlijks misloopt. Daarom wil 
de gemeente opnieuw bekijken 
waar zij �nancieel staat. Bouma: 
,,In het voorjaar leggen wij als col-
lege de nieuwe nota �nancieel ge-
zond aan de raad voor. Daarin be-
steden we aandacht aan de �nan-
ciële situatie van de gemeente na 
de verkoop van de Eneco aande-
len. Bij de behandeling van kader-
nota in mei 2020 zal de gemeen-
teraad zich hier vervolgens over 
buigen.”

Op vrijdag 14 februari 2020 kun-
nen de inwoners van Uithoorn 
weer deelnemen aan de voor hun 
georganiseerde lichtjesloop rond 
het Zijdelmeer in Uithoorn. Op een 
avond zullen ca. 350 deelnemers 
wandelend en versiert met lichtjes 
wandelen rond het Zijdelmeer met 
een afstand van 3 kilometer. Ieder-
een is welkom van jong tot oud, 
wonend in Uithoorn of daarbuiten. 

Ook zullen wij het bestaan van 200 
jaar Uithoorn vieren. Er wandelen  
ca. 350 inwoners mee versierd met 
lichtjes om en een versierde rou-
te van 3 km rond het Zijdelmeer. 
De start is om 19.00 u en de eerste 
wandelaars worden tussen 19:45 
en 20.30  bij de �nish verwacht. De 
wandeling wordt met alle deelne-
mers afgesloten. Dit zal gebeuren 
met de uitreiking van wie er het 

Lichtjesloop in Uithoorn mooist versierd is met lichtjes. Ook 
wordt de winnaar van de high tea 
bekend gemaakt. De avond wordt 
beëindigd met ko�e/thee/choco-
melk en iets lekkers. Hier is de ge-
legenheid om met elkaar te leren 
kennen en te ontmoeten. Ook zal 
Alex P(lichtkunstenaar)een inter-
actieve video projectie projecte-
ren op het gemeentehuis. U bent 
allen van harte welkom om mee te 
lopen aanmelden kan via de web-
site of op de avond zelf bij een van 
de kraampjes.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 15.100

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

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

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

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

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

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

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

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

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

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

Morgen ‘bijzondere’ 
Kinderconferentie
Uithoorn – Vorige week maan-
dag vergaderde de Kindercom-
missie voor het laatst over de Kin-
derconferentie die op 6 februa-
ri gaat plaatsvinden. Er moesten 
nog dagvoorzitters worden ge-
kozen, huisregels gemaakt, in-
leidende praatjes geschreven en 
20(!) workshops voorbereid wor-
den voor in totaal 100 deelne-
mers. De kinderen waren er op-
vallend rustig onder. Maar het 
zijn dan ook bijzondere kinde-
ren, had onderwijs-wethouder 
Ria Zijlstra bij de eerste vergade-
ring gezegd...

Juf Sascha van De Vuurvogel 
helpt de Kindercommissie bij hun 
voorbereidingen. Eigenlijk vindt 
zij de kinderen niet zo bijzonder. 
“Je ziet geen kleine politici of zo. 
De Kindercommissie is gekozen 
uit de leerlingenraden -bij ons 
heet die Denktank- van een aan-
tal basisscholen in Uithoorn en 
De Kwakel. Voor ons, en voor hun 
klasgenootjes, zijn het gewoon 
leerlingen die zich willen inzetten 
voor vreedzaamheid op school 
en in de wijk eromheen.” Wel 
vindt Sascha het leuk om te zien 
hoe elk kind in de Kindercom-
missie haar of zijn eigen plek op-

zoekt, net als op school. “De een 
komt met ideeën, een ander luis-
tert, weegt en hakt knopen door. 
En weer een ander zet de afspra-
ken op papier. Zo hebben ze sa-
men al een berg werk verzet.”

School en wijk
Een van de kinderen is Ri’lisha 
van De Toermalijn. Hoe is zij in 
de Kindercommissie gekomen? 
“Het was een soort sollicitatie. De 
kinderen in onze Leerlingenraad 
mochten opschrijven welke idee-
en en wensen we hadden voor 
veranderingen in Uithoorn. De di-
recteur koos de twee beste idee-
en; daar zat de mijne ook bij. Toen 
mocht ik in de Kindercommissie.“ 
Wat kan de wijk leren van jouw 
school? Ri’lisha denkt vooral aan 
veilig rijden bij de school. “Pas 
reed een mevrouw half door rood 
terwijl ik wilde oversteken. En 
toen reed ze weer achteruit, bij-
na tegen me aan. Toen heb ik te-
gen haar gezegd dat dat gevaar-
lijk voor mij was.”En wat kan jouw 
school leren van de wijk? Ri’lisha: 
“Je kunt zoeken naar mensen in 
de wijk die je met je school kunt 
helpen. We doen bijvoorbeeld 
de sponsorloop “Day for Chan-
ge” met het Alkwin Kollege. Voor 

mensen met weinig geld die 
een eigen bedrijf willen starten. 
We vragen mensen uit de wijk 
om ons te sponsoren. Of we hel-
pen mensen in de wijk juist met 
de opbrengsten van de sponsor-
loop. Zo kan de school op twee 
manieren met de wijk samenwer-
ken!” Hoezo geen bijzondere kin-
deren?

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

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Wat wil de wilde eend?
Misschien is het u ontgaan, 
maar we leven al ruim een 
maand in het Jaar van de Wil-
de Eend. Voor de duidelijk-
heid, de wilde eend is de eend 
met die krulstaart, de eend die 
je gaat voeren als je ‘eendjes 
gaat voeren’ en die in tegen-
stelling tot wat de naam sug-
gereert de meest tamme van 
de eendensoorten is. Bij de 
wilde eend hebben de manne-
tjes de mooiste veren en ma-
ken de vrouwtjes de mees-
te herrie. Zij kan snateren en 
kwaken, hij komt niet verder 
dan wat gemurmel. 

En wat wil de wilde eend? 
De wilde eend wil zich voort-
planten, maar dat lukt ze niet 
zo goed. Voor het komen-
de broedseizoen hebben ze al 
paartjes gevormd, oftewel, de 
vrouwtjes hebben het mooi-
ste en sterkste mannetje uit-
gekozen. Daar is een keiharde 
strijd aan voorafgegaan, waar-
bij de mannetjes elkaar zono-
dig probeerden te verzuipen. 
Dat het vrouwtje heeft geko-
zen betekent niet dat afge-
wezen mannetjes zich daarbij 
neerleggen, integendeel, des-
noods nemen ze haar groeps-
gewijs te grazen, zodat het uit-
verkoren mannetje machteloos 
is. Zij wordt dan soms zo lang 
onder water geduwd dat ze het 
niet overleeft. Als het mensen 
waren zouden sommige woer-
den voor jaren achter de tra-
lies verdwijnen. Maar het zijn 
eenden, door een evolutionai-
re wapenwedloop opgezadeld 
met ingewikkelde geslachtsor-
ganen. Vrouwtjes kunnen on-
gewenst zaad tegenhouden 
en mannetjes gebruiken een 
soort kurkentrekker (eenden 

zijn de enige vogels met pie-
melachtige aanhangsels) om 
toch hun zin te krijgen. Eigen-
lijk hebben die mannetjes niet 
zoveel keus, willen ze een kans 
hebben op nageslacht. Zodra 
de eieren zijn gelegd, houdt de 
uitverkoren woerd het voor ge-
zien. Broeden en (op)voeden 
van de jongen mag zij alleen 
doen. Met een beetje maz-
zel komt hij haar af en toe een 
hapje brengen.

Maar het gaat dus niet goed 
met hun voortplanting. Hun 
aantallen zijn sinds 1990 met 
dertig procent afgenomen. 
Ook in parkvijvers dreigt een 
verkeerd soort stilte. Geen ge-
snater meer, geen gekwaak. 
Waarschijnlijk heeft de afname 
te maken met de overleving 
van de kuikens. Is het voedsel-
gebrek? Gif? Worden ze opge-
geten? Niemand die het weet. 
Vandaar het Jaar van de Wilde 
Eend. Ze krijgen dit jaar extra 
aandacht, zodat misschien een 
oplossing kan worden gevon-
den. Kijkend door een mense-
lijke bril denk je al gauw: als 
meneer zijn verantwoordelijk-
heid nou eens nam, dan zou 
het met die kuikens misschien 
ook beter gaan! Maar de men-
selijke bril heeft maar een be-
perkt zicht. Afgezien daarvan, 
ga zoiets die woerden maar 
eens uitleggen...

Jaap Kranenborg

Syrische keuken bij de 
Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 19 fe-
bruari is er weer een Wereldkeu-
ken. Het thema is deze keer Sy-

rië. De avond wordt gehouden in 
Sporthal De Scheg, inloop vanaf 
18.00 uur, bu�et open om 18.30 

Bingo in de 
Bilderdijklaan

Uithoorn – Elke tweede dinsdag 
van de maand wordt er in het 
dienstencentrum aan de Bilder-
dijklaan 1 in Uithoorn een gezel-
lige bingo georganiseerd, waarbij 
leuke prijsjes te winnen zijn. De 
bingokaartjes kosten 50 eurocent 
per stuk en er worden vier rondes 
gespeeld. Het rolstoel toegan-
kelijk. De eerste is 11 februari en 
daarna op 10 maart, 14 april, 12 
mei, 9 juni, 8 september, 13 okto-
ber, 10 november en 8 december. 

Uithoorn - Jaarlijks reikt de Plas-
tic Soup Foundation een award 
uit aan de supermarkt die boven-
aan de ‘statiegeldladder’ staat, of-
tewel die het meeste statiegeld 
voor de stichting heeft ingeza-
meld. In 2019 hebben de klan-
ten van Vomar Voordeelmarkt 
het meeste geld gedoneerd aan 
de stichting en wordt de super-
marktketen hiervoor beloond 
met de Plastic Soup Award 2019. 
De Award is feestelijk uitgereikt 
aan Jim Zwanenburg, Financi-
eel Directeur bij Vomar Voordeel-
markt, die erg trots is op deze 
prestatie: “Vomar is zich zeer be-

wust van haar verantwoordelijk-
heid in het voorkomen van plas-
tic lekkage naar het milieu. Het is 
mooi dat wij ons samen met onze 
klanten kunnen inzetten voor de 
Plastic Soup Foundation om hier-
in iets extra’s te kunnen doen.” 
Ook Maria Westerbos, Directeur 
en oprichter van de Plastic Soup 
Foundation, is blij met de inzet 
van Vomar: “Wij zijn de klanten 
van Vomar zeer dankbaar voor 
hun gulle donaties. Met dit geld 
kunnen wij meer dan 4.000 scho-
lieren bereiken in de vorm van 
gastlessen.” In haar strijd tegen 
plastic afval heeft Vomar zich in 

Plastic Soup Award gaat 
naar Vomar Voordeelmarkt

uur. Voor de maaltijd wordt € 5,50 
gerekend, exclusief drankjes. De-
ze zijn aan de bar te krijgen. Zij 
kunnen alleen contante betalin-
gen aannemen, er is geen pin van 
de Wereldkeuken aanwezig. Van-
wege grote belangstelling en een 
maximum aantal zitplaatsen vra-
gen zij om je van tevoren aan te 
melden. Dit kan vanaf nu en uiter-
lijk tot en met zondag 16 februari 
(of tot zij vol zitten). Houd er s.v.p. 
rekening mee dat je zonder aan-
melding niet kunt deelnemen aan 
de maaltijd i.v.m. een maximum 
aantal plaatsen en gedane inko-
pen! Indien de aanmelding goed 
ontvangen is, krijgt u van ons een 
bevestiging. Dus; heeft al zin ge-
kregen om (weer) eens bij ons 
aan te schuiven, geef u dan op via 
de mail: hallo@wereldkeukenuit-
hoorn.nl. Voor meer informatie of 
vragen kunt u naar Facebook (We-
reldkeuken Uithoorn) of de web-
site, www.wereldkeukenuithoorn.
nl. Ook vindt u hier een knop om 
u via deze weg aan te melden.

2019 ingezet om samen met haar 
klanten geld op te halen voor de 
Plastic Soup Foundation. Voor el-
ke verkochte papieren draag-
tas, als alternatief voor de plas-
tic tas, is een bedrag van 5 cent 
direct gedoneerd aan de Plastic 
Soup Foundation. Daarnaast is 
de donatie aangevuld met de op-
brengst uit een grote statiegeld-
actie in alle Vomar-winkels. Met 
deze acties is totaal een fantas-
tisch bedrag van € 17.000,- opge-
haald! Met dit bedrag wordt bij 48 
middelbare scholen een pakket 
van drie gastlessen aangeboden. 

Strijd tegen plastic afval
De samenwerking met de Plastic 
Soup Foundation past uitstekend 
binnen het ‘Vomar kost niet de 
wereld’-programma waarin Vo-
mar door middel van vele initia-
tieven om het milieu te ontlasten 
laat zien dat discount en duur-
zaam ondernemen heel goed sa-
men gaan. 
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Juffen, meesters, over 200 jaar is het natuurlijk interssant om te weten wie die mensen waren die in 2020 hier leefden! Ik heb 
een formulier gemaakt waarop kinderen allerlei informatie over zichzelf  kunnen opschrijven. Mail: caroline@cabasm.nl

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

 De mensen uit Uithoorn en De Kwakel waren de Franse troepen wel zat zo rond 1812. 
Maar die Fransen hebben wel een heleboel over ons opgeschreven en dat is zeker interessant! Ze 
schreven niet alleen op wat onze leeftijd was, ons beroep, geloof  en dergelijke, ze schreven ook over 

hoe we ons kleedden en hoe wij ons gedroegen. Zo 
vonden ze onze kleding eenvoudig. 
De mannen droegen korte bruine vesten met zilve-
ren knopen, grote broeken met wonderlijk grote 
zilveren knopen, overjassen, hoeden en hadden 
platte haren. De vrouwen droegen strikken, lange 
mantels, korte rokken, platte mutsen met gouden 
en zilveren sierstukken, grote strooien hoeden en 
gevoerde mantels. En het hele jaar door droeg men 
wollen ondergoed!) 
Verder vonden ze ons nogal stijf  overkomen. Maar 
ook beleefd, oprecht, eerlijk en ernstig.
Het leven was hier iedere dag hetzelfde en op zon-
dag gingen de mensen naar de kerk. Dan zag je 
een grote groep mensen achter elkaar aanlopen 
richting kerk (alsof ze in een begrafenisstoet 
liepen). In de zomer speelden de mannen graag 
kolf en dronken met elkaar een glaasje wijn. De 
vrouwen dronken een kopje thee met elkaar en de-
den een handwerkje.

Boeren
Turfstekers
Vissers
Jagers
Turfschippers
Handelaren en winkeliers zoals:
Bakker, schilder, groenteman
Grootgrondbezitters van veenland
Handwerklieden
Boerenknechten
Dagloners

Tip: beroepenvantoen.nl

Veel voorkomende beroepen vroeger 
in Uithoorn en De Kwakel...

Ets van Jan Luyken uit 1712
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Stichting Ceres doet schenkingen
Uithoorn - Een van de doelstel-
lingen van Stichting Ceres Kring-
loopcentrum is om Goede Doe-
len te steunen. Stichting Ce-
res is ANBI erkend en mag uiter-
aard als stichting geen winst be-
ogen. Daarom doet zij regelma-
tig schenkingen. In de eerste da-
gen van het nieuwe jaar zijn het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Kika 
en het Hoge Heem al verrast met 
schenkingen. Deze schenkingen 
kunnen in geld zijn, maar ook in 
natura.
Voor het derde jaar op rij werden 
dinsdag 4 febuari jl vele dozen 
met heerlijke KiKa moorkoppen 
in alle vroegte bij Het Hoge Heem 

binnengebracht. Stichting Ce-
res Kringloopcentrum trakteerde 
alle bewoners en medewerkers 
van Het Hoge Heem in Uithoorn 
op heerlijke KiKa moorkoppen. 
Maar liefst 250 KiKa moorkop-
pen werden bij het Hoge Heem 
afgeleverd. Stichting Ceres Kring-
loopcentrum ondersteunt hier-
mee een bijzondere actie die de 
moeite waard was om aan deel te 
nemen. In de week van 3 tot en 
met 8 februari, organiseren ban-
ketbakkerij Ab Müller in samen-
werking met Multi Supplies, bei-
den uit Aalsmeer, een grote actie 
ten bate van KiKa. Stichting Ceres 
Kringloopcentrum vond het daar-

om op zijn plaats om voor een 
heerlijke KiKa moorkop bij de kof-
� e te zorgen in Het Hoge Heem 
en daarmee indirect aan KiKa een 
bedrag te doneren. Tevens denkt 
Stichting Ceres hiermee eens aan 
de ouderen in Uithoorn, die, ge-
lukkig niet allemaal, vaak met 
eenzaamheid te maken hebben.

Jeugd
In januari werd ook aan de jeugd 
in de gemeente Uithoorn ge-
dacht. Vanuit Stichting Ceres 
Kringloopcentrum is een be-
drag van € 225 overgemaakt aan 
Jeugdfonds Sport & Cultuur, af-
deling Uithoorn/De Kwakel. Door 

dit bedrag kan een kind een heel 
jaar sporten. Het kind mag daar-
bij zelf kiezen aan welke sport het 
wil deelnemen. Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur betaalt de contri-
butie/het lesgeld voor kinderen 
en jongeren uit gezinnen waar 
te weinig geld is voor voetbal, 
muziekles, dans, judo, theater, 
zwemmen of een andere sportie-
ve of creatieve les. Stichting Ce-
res Kringloopcentrum verwacht 
het komende jaar weer regelma-
tig goede doelen te kunnen on-
dersteunen. En hoe meer mooie 
artikelen en goederen de bevol-
king van de gemeente Uithoorn 
bij Stichting Ceres aan de Indu-
strieweg 33 in Uithoorn inlevert, 
hoe meer goede doelen op een 
schenking kunnen rekenen.

Vervolg van de voorpagina

We stellen u de deelnemende 
koren voor:

 HET AMSTEL 
 GOSPEL CHOIR
Het Amstel Gospel Choir is een 
swingend en inspirerend gospel-
koor uit Amstelveen onder lei-
ding van de enthousiaste, ener-
gieke en professionele dirigent 
Vladimir Pairel. Amstel Gospel 
Choir bestaat uit 4 zangers en 15 
zangeressen en zingen hun num-
mers uit een zeer gevarieerd re-
pertoire; van swingende en ge-
voelige gospel en soulsongs, war-
me en sfeervolle kerstsongs al-
le variërend van up-temp num-
mers tot prachtige ballads. Am-
stel Gospel Choir staat voor 
warmte, liefde, veel lol, respect en 
een groot hart voor zang en mu-
ziek en is een sprankelend bewe-
ging, houdt van een uitdaging en 
is altijd op zoek naar verbetering 
en zeker ook naar nieuwe leden. 
Dus mocht je interesse hebben; 
wees van harte welkom bij de re-
petitie, welke wekelijks op dins-
dagavond plaatsvindt in Wijkcen-
trum Westend in Amstelveen. Je 
kunt je aanmelden via de web-
site www.amstelgospel.nl, maar 
je mag ook één van onze leden 
aanspreken. Amstel Gospel Choir 
treedt regelmatig op bij zeer di-
verse evenementen zoals; speci-
ale (kerk) diensten, (feestelijke) 
gelegenheden, personeelsfees-
ten en kerstdiensten. De ener-
gie welke van ieder optreden af-
spat heeft zijn een wisselwerking 
met het publiek, want muziek 
verbindt, heeft geen grenzen en 
opent deuren voor iedereen. Dat 
maakt Amstel Gospel Choir zo bij-
zonder. 
 

 UNITED
In 1984 is het Interkerkelijk koor 
United Uithoorn opgericht. Uni-
ted is een 4 stemmig koor, be-
staande uit een groep van onge-
veer 55 enthousiasme personen.

United heeft een gevarieerd re-
pertoire, gospelsongs, heden-
daagse popmuziek en liedjes uit 
musicals. Het koor staat sinds de 
oprichting onder de inspireren-
de leiding van de vakbekwame 
dirigent en pianist Rob van Dijk, 
die de grondlegger is van de gos-
pelmuziek in Nederland. Ze tre-
den regelmatig op tijdens kerk-
diensten en in verpleeghuizen en 
schrijven in op korendagen in de 
omgeving ( waaronder Paradiso). 
Daarnaast waren de concerten 
in samenwerking met het orkest 
Young YCP orkest uit Krakow (in 
Krakow en Uithoorn) , een optre-
den in de Kerk der Friezen in Ro-
me en met zangeres Pearl Jozefs-
zoon hoogtepunten. De repeti-
tieavond is maandag van 20.00 
tot 22.00 uur in het kerkgebouw 
De Schutse, Merodelaan 1 in Uit-
hoorn.

 SOUL EN MOTOWNKOOR 
 D-FINE
Het koor bestaat uit 34 vrouwen 
met een passie voor dit genre 
muziek. Dit wil niet zeggen dat 
we geen muzikale uitstapjes ma-
ken naar bijv. de popmuziek, als 
de situatie daarom vraagt kun-
nen we in principe elk repertoi-
re aan. We repeteren elke woens-
dagavond onder de bezielende 
leiding van onze dirigente Anne-
mieke van Beek. D-Fine zingt bij 
verschillende gelegenheden zo-
als bijv. bij de heropening van Al-
bert Heijn Jos vd Berg Winkelcen-
trum Amstelplein, de Burendag 
in Winkelcentrum Zijdelwaard of 
Eind-seizoen optreden bij Neder-
zandt in Langevelderslag.

 WERELDMUZIEKKOOR 
 PASSION 
is een gemengd koor en zingt we-
reldmuziek in verschillende stij-
len, uit alle delen van de wereld. 
Het repertoire is daarmee zeer 
afwisselend en verrassend. Mo-
menteel bereiden wij ons voor 
op ons concert op 28 maart in de 
Meerse in Hoofddorp. Graag zou-

Zaterdag a.s. 
Korenfestival Uithoorn

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
ALZHEIMER CAFÉ 
6 FEBRUARI 
19.00 TOT 21.00 UUR
Het thema deze avond is het 
niet pluis gevoel wat je kan 
hebben bij iemand die ver-
geetachtig is of bij iemand die 
ander gedrag vertoont dan 
wat je normaal ervaart. Vaak 
komen deze eerste signalen 
terecht bij de huisarts. Gast-
spreker huisarts Jennifer San-
ting praat hierover samen met 
praktijkondersteuner Carla Sie-
grest.

KOFFIE SPECIAAL
Heeft u zin in een gezellige 
donderdagochtend (van 10.15 
tot 12.00 uur) bij de Bilder-
dijkhof, dan is de ko�e speci-
aal iets voor u. Dit is een laag-
drempelige, kleine groeps-
activiteit (maximaal 12 deel-
nemers) zodat er voor ieder-
een aandacht is tijdens deze 
ochtend. De groep wordt on-
dersteund door 3 enthousi-
aste vrijwilligers. Deze don-
derdagochtenden staan voor-
al in het teken van gezellig-
heid met elkaar. Er worden ver-
schillende activiteiten georga-
niseerd. Denk hierbij aan spel-
letjes, uitjes en 1x per maand 
wordt er met de hele groep ge-
geten, bereid door de vrijwilli-
gers. Uiteraard is de activiteit 
niet compleet zonder een bak-
je ko�e of kopje thee en een 

praatje. Heeft u interesse kom 
dan gerust een keer kijken.

ZUMBA
De Zumba groep, woensdag-
middag van 15.15 tot 16.15 
uur, heeft nog een paar plaat-
sen vrij. Zumba is een Latijns-
Amerikaans geïnspireerde 
dans�tness die Latijnse en in-
ternationale muziek met swin-
gende dansbewegingen com-
bineert. Hierdoor ontstaat een 
dynamisch, leuk en e�ectief �t-
ness systeem. De conditie ver-
betert, de spieren worden ster-
ker en je verbrandt ook nog 
lekker wat calorieën. De huidi-
ge groep deelnemers varieert 
in leeftijd van 60 tot 85 jaar.

KOFFIEOCHTENDEN 
IN DE WIJK
Zoals elke eerste donderdag 
van de maand heeft ook deze 
week Evert Kulk van 10.00 tot 
11.00 uur spreekuur voor al uw 
vragen over mobiele telefoons 
en tablet in Buurtkamer Meer-
wijk. Loop eens binnen om 
met je buurtgenoten kennis te 
maken. Elke donderdag van 10 
tot 12 uur. Locatie: KDV Borus, 
Eendracht 17, Uithoorn (buurt-
kamermeerwijk@gmail.com).
Elke dinsdag (m.u.v. vakanties 
en feestdagen) van 10.00 tot 
12.00 uur een gezellige buurt-
ko�e bij de Bovenboog, Johan 
de Wittlaan 83, Uithoorn.

den wij u tijdens het korenfestival 
een voorproe� e willen geven van 
dit concert. Het koor staat onder 
bezielende begeleiding van Rut-
ger van Leyden. Voor meer infor-
matie: www.passionkoor.nl en 
www.facebook.nl/passionkoor

 VOICES&FRIENDS 
Voices&Friends is in 2011 gestart 
door een groep zangeressen uit 
diverse koren en musicalgezel-
schappen bij elkaar te brengen. 
V&F zingt a-capella, met orkest-
band of met live combo. De mu-
ziek is kleurrijk en veelal pop en 
jazzy nummers. V&F staat voor 
liefde voor muziek en het podium 
en bovenal: Vriendschap en Fun. 
Zij hebben er lol in! En dat straalt 
er vanaf! 

 AMICITIA
Het koor Amicitia bestaat in 2021 
65 jaar. Het repertoire is zeer uit-
gebreid. Dit jaar voeren ze samen 
met KNA in november The Armed 
Man uit van Karl Jenkins. In ons 
jubileumjaar staat de Hohe Mes-
se van Bach op het programma. 
Dit jaar in mei met koorreis naar 
Duitsland. Amicitia gedenkt dan 
met het zingen van ein Deutches 
Requiem van Brahms en Verleih 
uns Frieden van Mendelssohn 75 
jaar vrede. Wekelijks repeteren 
wij op maandagavond o.l.v diri-
gent Toon de Graaf en repetitor 
Eric Jan Joosse vanaf 20.00 uur in 
scholengemeenschap Thamen. 
Wilt u mee gaan zingen, kijk dan 
voor meer informatie op www.
Amicitia-Uithoorn.nl

 HUISVROUWENKOOR 
 DE DEKSELSE MEIDEN
Een buitenbeentje tussen alle 
voorgaande koren. Een brutaal 
koor, opgericht in 2017, uit Uit-
hoorn en omgeving. De Deksel-
se Meiden zingen Nederlandstali-
ge liedjes met een humoristische 
knipoog naar het dagelijkse le-
ven. Gekleed in onvervalste huis-
houdschorten, gewapend met 
stofdoeken, bezems, emmertjes, 
hoofddoeken en dweilen zingen 
wij liedjes over het ouderwet-
se huisvrouwenbestaan en alles 
wat er tegenaan schuurt, en dat is 
veel. Amsterdamse liedjes, liedjes 
uit de jaren vijftig, gekke liedjes, 
vrolijke liedjes, meezingers, caba-
retliedjes en zelfs een tikkie bru-
tale liedjes. Een koor wat vooral 
niet al te serieus genomen dient 
te worden. Plezier is onze hoofd-
taak en de meiden lachen dus 
heel wat af. U zult ons eigenlijk 
eerst gewoon moeten zien. Het 
koor beschikt over 24 leden en 
staat o.l.v. de accordeoniste Loui-
se Prins. Wij repeteren dinsdag-
avond om de week. De Deksel-
se meiden staan altijd te popelen 
om aan de slag te gaan, wij heb-
ben dan ook ca 25/30 optredens 
per jaar in Zorgcentra, De Zonne-
bloem, festivals, privefeesten, ou-
derenverenigingen en vrouwen-
verenigingen. Nieuwsgierig? Kijkt 
u even op onze website www.
dekselsemeiden.nl 

 ZANGKOOR 
 THE BRIDGES 
Zangkoor The Bridges uit de Kwa-
kel is een kerkkoor dat is opge-

richt in 1968. Onder leiding van 
Leo van Rijt vormen we een en-
thousiast middenkoor met zo’n 
30 dames en heren, verdeeld over 
diverse stemgroepen. Ons veelzij-
dige repertoire bestaat uit; meer-
stemmige moderne kerkelijke lie-
deren, licht klassiek, gospel, be-
kende popnummers herschreven 
met evangelische teksten, maar 
ook profane liederen (niet kerke-
lijk) die we buiten onze kerkop-
tredens graag ten gehore bren-
gen. Op dinsdagavond repeteren 
we van 20.00 tot 22.00 uur in de 
St. Johannes Geboorte kerk in De 
Kwakel en iedereen is van harte 
welkom om mee te doen.

 MEEZINGKOOR 
 UITHOORN
Het Meezingkoor Uithoorn be-
staat dit jaar precies 5 jaar. Zoals 
de naam al doet vermoeden is 
dit een meezingkoor waar ieder-
een aan mee kan doen. Er is geen 
lidmaatschap, er zijn geen stem-
testen, er is geen leeftijdsgrens, 
je kan gewoon langskomen. Het 
repertoire varieert van smartlap-
pen, Amsterdams, maar ook an-
dere Nederlandstalige liedjes van 
b.v. Willeke Alberti, Anneke Gron-
loh, Johnny Jordaan en alles wat 

leuk, maar vooral gezellig is. Mooi 
zingen is niet nodig, enthousiast 
zingen wel. Dinsdagavond om de 
week kunt u meezingen tussen 
20.00 - 22.00 uur in zorgcentrum 
Het Hoge Heem in Uithoorn. Er 
zijn ca. 50 meezingers. Het mee-
zingkoor staat onder leiding Loui-
se Prins en wordt muzikaal bege-
leid door de accordeonisten Loui-
se Prins en Wim Holla. We hebben 
regelmatig optredens in zorgcen-
tra en evenementen. Voor meer 
informatie www.meezingkooruit-
hoorn.nl

 DA CAPO’S POPKOOR
Da Capo’s Popkoor uit Uithoorn is 
een gemengd koor dat zich volle-
dig toelegt op de vertolking van 
eigentijdse poprepertoire. Het 
koor is opgericht in 1993. Mo-
menteel telt het koor ruim 35 le-
den tussen de 25 en 65 jaar. De 
professionele leiding van Da Ca-
po’s Popkoor is sinds 2001 in 
handen van dirigent Floor van 
Erp. Het koor streeft ernaar om 
het poprepertoire strak, sterk en 
swingend te vertolken. Om die re-
den wordt er gewerkt met origi-
nele arrangementen, die speciaal 
voor Da Capo door o.a. arrangeur 
Carwin Gijsing werden geschre-

ven in een vier- of vijf stemmige 
bewerking gemaakt. Het koor re-
peteert elke donderdagavond in 
buurthuis “Ons Streven” in de Am-
stelhoek. 

 HET BOLDERKOOR
Het Bolderkoor valt in omdat er 
een ander koor moest afzeggen. 
In wijkcentrum De Bolder bij win-
kelcentrum Groenhof in Amstel-
veen is iedere maandagochtend 
van 10.30 tot 12.30 uur een mee-
zingochtend. Dit koor, genaamd 
“Het Bolderkoor”, zingt bekende 
Nederlandstalige en Amsterdam-
se liedjes. Iedereen die zin heeft 
om te zingen is welkom. Inmid-
dels heeft zich een vaste kern van 
ca. 50 enthousiaste deelnemers 
gevormd. Het Bolderkoor treedt 
regelmatig op in woonzorgcen-
tra, festivals en op particulieren 
feesten en heeft o.a. meegedaan 
aan meezingconcerten voor seni-
oren in de Noorderkerk en Wes-
terkerk in Amsterdam en een mu-
zikale vaartocht voor bewoners 
van Amsterdamse woonzorgcen-
tra op het cruiseschip The River 
Dream. Het koor staat o.l.v. Loui-
se Prins en wordt muzikaal bege-
leid door de accordeonisten Loui-
se Prins en Wim Holla.





10 5 februari 2020

Regio - De stijlvolle damesmode-
zaak in de Zijdstraat met alleen 
zwart, wit en grijze kleding in ál-
le maten, dus niet alleen groot 
(!) gaat na twee jaar uitbreiden. 
Eigenaresse Emmy greep haar 
kans, nadat de Ibiza-boetiek van 
haar buurvrouw Jill ging verhui-
zen naar het oude pand van BigL 
“Dit is namelijk zo’n heerlijke stek 
hier bij de molen. En zonder dat 
ik veel meer kleding krijg, wordt 
het wel twee keer zo groot.” Be-
gint Emmy Huis. Haar gezin en fa-
milie hebben de verbouwing op 
zich genomen en tijdens het in-
terview zijn ze druk bezig met 
de laatste loodjes. “Maar het gaat 
lukken hoor, 8 februari is de gran-
de opening!” Het wordt allemaal 
wat ruimer opgezet. De kleding 
komt meer tot zijn recht. Er komt 
een gezellige ko�ecorner en een 
extra tafel met kleding. Ook komt 
er een nieuwe toonbank, er zijn 
extra paspoppen en de sieraden-
lijn wordt uitgebreid. Vooral die 
van Annet Bartels, een kunste-
nares die van gerecycled en ge-
bruikt rubber prachtige ringen en 
kettingen maakt. “En ik krijg ein-
delijk mijn eigen kantoortje!” 

Exclusieve kleding
De collectie van diEMode krijgt 
er naast onder andere de merken 
Alembika, NÜ Denmark, NÖR, El-

sewhere, Black by KenM, Aim-
mea, Xenia Design, Crea Concept 
en Qúe nog twee nieuwe merken 
bij, namelijk Amma en Luukaa. 
Emmy: “Dit is met name luchtige 
en makkelijke damesmode. diE-
Mode verkoopt van alle kleding-
stukken slechts één maat (van 36 
tot en met 54) dus het blijft exclu-
sief. Ook voor schoenen, bijzon-
dere laarsjes, tassen, riemen en 
overige accessoires kun je bij ons 
terecht. ‘Dare to be di�erent’ is en 
blijft ons motto.” Emmy is trots 
en blij met haar trouwe klanten-
kring die uit heel Nederland spe-
ciaal naar hier komt. diEMode is 
inmiddels een gevestigde naam. 
“Zelfs leveranciers beginnen mij 
te benaderen.” Het is ook zo’n leuk 
straatje. De voordeur blijft tegen-
over de molen, maar dat wijst bij 
de heropening voor zich. Van-
af 10.00 uur aanstaande zater-
dag is iedereen van harte welkom 
om de verbouwing te komen be-
wonderen. Dian, Janneke en Em-
my staan klaar met een hapje en 
een drankje en hebben enorm zin 
om te werken vanuit de nieuwe 
situatie. “Graag tot ziens!” Overi-
ge openingstijden zijn maandag 
van 13.00 tot 17.30 uur, van dins-
dag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur en op afspraak.  
www.diemode.nl

Zaterdag feestelijke 
heropening bij diEMode!

Regio - Opel dealer Janssen Van 
Kouwen in Aalsmeer maakt de 
aanschaf van een nieuwe Opel 
wel heel aantrekkelijk. Tijdens 
de spectaculaire show The Big E-
vent, die van 3 tot en met 8 fe-
bruari bij Janssen Van Kouwen 
plaatsvindt, krijgt de klant tot 
€ 2.000,- extra inruilwaarde bo-
venop de Autotelex-inruilwaarde 
van zijn huidige auto (€ 500,- eu-
ro voor de Opel Corsa-e en Ampe-
ra-e). Behalve de extra inruilwaar-
de krijgen kopers van een nieu-
we Opel personen- of bedrijfs-

auto een gratis tank- of laadpas 
t.w.v. € 500.

Opel Bedrijfswagenavond 
op donderdag 6 februari 
Speciaal voor ondernemers orga-
niseert Janssen Van Kouwen op 
donderdagavond 6 februari een 
bedrijfswagenavond in de Flag-
shipstore in Amsterdam Zuid-
oost. Van 16.00 tot 21.00 uur is er 
een Foodtruck aanwezig, zijn alle 
nieuwe modellen te bekijken én 
kan er gepro�teerd worden van 
de Big E-vent voordelen.

The Big E-vent bij Opel 
dealer Janssen Van Kouwen

Regio - Een gezellige avond 
met 60er jaren muziek, Cats 
liedjes,Rock en Roll en Neder-
landstalig. Kortom een zeer ge-
varieerde muziekavond met: Kees 
Plat(zanger van The tribute to the 
Catsband) Mark van Veen, Eric Ba-
ghuis en Sonja Onderstal. Kaarten 

zijn verkrijgbaar bij Boekhandel 
Mondria in Mijdrecht en De Boei 
in Vinkeveen. In de voorverkoop 
€12,50 p.p. Aan de deur €15,00. 
Zaal open 20.30. Aanvang 21.00 
uur. Komt u van ver dan kunt u 
kaarten reserveren op info@de-
boeivinkeveen of tel 0297-261734

Kees Plat & Friends in 
De Boei

Regio - Buurthuis Ponderosa or-
ganiseert in verband met het ver-
trek van Cor Floor en Stef Veer-
huis een grote receptie op 8 fe-
bruari a.s. Zij waren 48 jaar gele-
den de oprichters van het buurt-
huis. Per 1 januari j.l. hebben zij 
hun functies neergelegd. In 48 
jaar hebben zij een stempel ge-
drukt op de Uithoornse samenle-
ving en buurthuis Ponderosa tot 
een begrip gemaakt in Uithoorn. 
Zo organiseerden ze o.a. een gro-
te zeskamp in de Boerlagelaan 
in Uithoorn, de Polenacties en 
de deelname van Uithoorn aan 
het NCRV programma Zeskamp. 

Momenteel staan de deuren van 
Ponderosa open voor de Weight 
Watchers, biljarten, kaarten, sur-
prisekienen, Yoga en vergaderin-
gen. Tijdens de receptie op 8 fe-
bruari kunt u Cor en Stef de hand 
schudden, krijgt u een terugblik 
op het verleden van Ponderosa 
en herleven oude verhalen. Te-
vens kunt u kennis maken met 
het nieuwe bestuur. De receptie 
is tussen half 3 en 5 uur en be-
doeld voor (oud) vrijwilligers, ge-
nodigden, kennissen en andere 
belangstellenden. De lokatie is 
buurthuis Ponderosa, Plesman-
laan 27 in Uithoorn.

Speciale receptie voor 
Cor Floor en Stef Veerhuis

Regio – Op zondag 16 februari a.s. 
spelen cellist Alexander Waren-
berg en pianist Nikola Meeuwsen 
cellosonates van Brahms, Debus-
sy en Proko�ev. Als eerbetoon aan 
Beethoven, die dit jaar 250 jaar ge-
leden geboren is, beginnen ze hun 
optreden met de Twaalf Variaties 
die deze componist maakte op 
‘Ein Mädchen oder Weibchen’ uit 
‘Die Zauber�öte’ van Mozart. Met 
recht een afwisselend programma. 
De SCAU (Stichting Culturele Acti-
viteiten Uithoorn) is er trots op de-
ze twee ‘jonge honden’ een podi-
um te kunnen bieden: Alexander is 
21 jaar, zijn neef Nikola is 17 jaar… 
Het concert in De Schutse begint 
om 14.30 uur. 

Alexander Warenberg
Cellist Alexander Warenberg 
(1998) veroverde een imposante 
reeks prijzen en won o.a. het Prin-
ses Christina Concours, het Natio-
naal Celloconcours en het Grach-
tenfestival in Amsterdam. Hij stu-
deert in Berlijn, maar is ook zeer 
actief op de internationale podia. 
Op 20 maart a.s. staat hij in de serie 
‘Jonge Nederlanders’ in het Con-
certgebouw te Amsterdam. Hij is 
geboren in Voorburg en komt uit 
een muzikale familie. Sinds zijn 
vijfde jaar speelt hij cello en krijgt 
hij de eerste lessen van zijn oom. 
Vanaf zijn achtste tot zijn achttien-
de jaar krijgt hij les van Monique 
Bartels aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Sinds 2017 speelt 
Alexander in Het Amsterdam Pi-
ano Trio samen met Yang Yang 
Cai (piano) and Shin Sihan (viool). 
Hij ontvangt een studiebeurs van 

de Van den Ende-Foundation en 
speelt op een Jean Baptiste Vuil-
laume uit 1845 die ter beschikking 
is gesteld door het Nationaal Mu-
ziekinstrumenten Fonds.

Nikola Meeuwsen 
Nikola Meeuwsen (2002) pro�leert 
zich als één van de opvallend-
ste jonge pianotalenten in Neder-
land. Het Concertgebouw heeft 
hem de Concertgebouw Young 
Talent Award 2019 toegekend. In 
2014 won hij het Koninklijk Con-
certgebouw Concours en in 2012 
het Steinway Concours. Een pia-
noduo vormde hij met Igor Roma, 
Anna Fedorova en Thomas Beijer. 
Hij studeert bij Marlies van Gent 
en Enrico Pace aan de prestigieu-
ze Accademia Pianistica di Imola. 
Horowitz, Schnabel, Rubinstein, Li-
patti, Sokolov, Pogorelich, Volodos 
en Gould zijn de pianisten waar hij 
het liefst naar luistert. Nadat hij het 
derde pianoconcert van Rachma-
ninov met Vladimir Horowitz hoor-
de, wist Nikola zeker dat hij pianist 
wilde worden.

Kaartverkoop en informatie
De deuren van de zaal gaan om 
14.00 uur open. Losse kaarten à € 
15 zijn online te bestellen via www.
scau.nl . Op zaterdag 8 februari a.s. 
begint de losse kaartverkoop in de 
boekwinkels The Read Shop Ex-
press (Zijdelwaardplein) en Bruna 
(Amstelplein). Jongeren tot en met 
16 jaar betalen slechts € 7,50. Uit-
gebreide informatie over het pro-
gramma en over de musici is te vin-
den op de website van de SCAU:  
www.scau.nl

Aanstormende talenten 
spelen cellosonates in 
De Schutse

Regio - Op zondag 9 februari is er 
weer Schans open podium in het 
proe�okaal. Heb je een bandje, of 
speel je in een bandje, kan je zin-
gen of een instrument bespelen, 
kom dan zondag 9 februari van 
15 tot 18 uur naar het proe�okaal 
van brouwerij de Schans. Wan-
neer jij je kunsten wil vertonen op 
gitaar, drums, piano of willekeurig 
ander instrument of een mooi lied 
zingen en dat graag eens voor pu-
bliek wil doen dan ben je van har-

te welkom. Als het mogelijk is 
neem je eigen instrument mee. 
Geef je op via de facebook pagi-
na en hou deze in de gate voor 
verdere informatie. Wil je niet zelf 
wil zingen of meespelen maar ge-
woon gezellig kijken en luisteren, 
dat kan natuurlijk ook. De toe-
gang is gratis. De Schans vind je 
op: Schans 21 in Uithoorn. De in-
gang van het proe�okaal bevind 
zich aan de achterzijde van het 
gebouw tussen nummer 15 en 17

Open podium bij de Schans

Uithoorn - Donderdag 30 janu-
ari heeft Hettie Drost haar eer-
ste educatieve kinderboek gepre-
senteerd. De titel van het boek is 
‘In de achtertuin van Plokje’ en 
de boekpresentatie vond plaats 
op een feestelijk aangeklede lo-
catie aan de Boterdijk in de Kwa-
kel. Drost, bekend van freelance 
bloem- en groenstyling op loca-
tie met haar bedrijf ‘Plokje’ geeft 
met dit boek op vernieuwende 
wijze uiting aan haar creativiteit. 
Het educatieve kinderboek is ge-
baseerd op bloemennamen en 
het verhaal en de betekenis ach-
ter de bloem. Hoofdpersonage, 
kip ‘Plokje’, is een onderzoeken-
de, avontuurlijke en sociale kip 

die houdt van heerlijk buiten zijn 
en graag op ontdekking gaat in 
de natuur. In de achtertuin heeft 
hij allemaal mooie, pure ont-
moetingen met de eerste bloe-
men die aan het einde van de 
winter en het begin van de len-
te de grond uitkomen. Allemaal 
met hun eigen verhaal en met 
prachtige illustraties van Anne-
moon van Steen. De boekpresen-
tatie was dan ook een groot suc-
ces met ruim honderd aanwezi-
gen die in de rij stonden voor een 
gesigneerd exemplaar. Voor meer 
informatie en bestellingen ga je 
naar Plokje.nl. Het boek is ook 
verkrijgbaar bij The Read Shop in 
Uithoorn. 

Plokje lanceert 
educatief kinderboek

Uithoorn - Op maandag 27 janu-
ari hield de gemeente een work-
shop ‘Toeristische arrangemen-
ten’ voor ondernemers uit de ge-
meenten Uithoorn, Amstelveen, 
Ouder-Amstel en De Ronde Ve-
nen. Wethouder Jan Hazen (eco-
nomische zaken): “Voor de sector 
is het belangrijk dat Uithoorn sa-
menwerkt met haar buurgemeen-
ten. Ik roep alle ondernemers op 
hun aanbod samen te brengen in 
toeristische arrangementen voor 
gemeente en regio.” De workshop, 
in Sjiek aan de Amstel, werd gege-
ven door Amsterdam & Partners, 
het marketingbureau van Amster-
dam. Het bureau was uitgenodigd 
door de gemeente Uithoorn, sa-
men met de gemeenten Amstel-
veen, Ouder-Amstel en De Ron-
de Venen. In zijn welkom bena-
drukte wethouder Hazen dat Am-
sterdam & Partners een belangrij-
ke partner is bij het trekken van 
nieuw publiek, maar daarin geen 
leidende rol zal spelen. “Voor de 
toeristische sector is het belang-
rijk dat Uithoorn samenwerkt met 
haar buurgemeenten. Ik roep alle 
ondernemers op hun aanbod sa-
men te brengen in toeristische ar-
rangementen voor gemeente en 
regio.”

Inspirerende en 
originele ideeën
Boudewijn Bokdam van Amster-
dam & Partners gaf een presen-
tatie over het maken van arran-
gementen. Daarna gingen de en-
thousiaste ondernemers in ver-
schillende themagroepen aan de 
slag, ondersteund door specialis-
ten van de gemeenten. Ze presen-
teerden een aantal inspirerende 
en originele ideeën voor toeristi-
sche arrangementen.

Oproep aan alle ondernemers
Aan het eind van de workshop 
kregen de ondernemers als op-
dracht mee hun arrangemen-
ten verder uit te denken en in de 
markt te zetten. Zoals wethou-
der Hazen in zijn inleiding aangaf, 
zijn andere ondernemers van har-
te uitgenodigd zich hierbij aan te 
sluiten, of om samen te werken 
aan eigen arrangementen. 

Meer weten? 
Organisaties en ondernemers die 
benieuwd zijn naar de mogelijkhe-
den van toeristische arrangemen-
ten, kunnen mailen met de con-
tactpersoon binnen de gemeente 
Uithoorn, Bastiaan Stelling: basti-
aan.stelling@uithoorn.nl.

Toeristische arrangementen 
voor de regio
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Regio - De open avonden van 
het VeenLanden College waren 
op dinsdag 28 januari in Vinke-
veen en op donderdag 30 janua-
ri 2020 in Mijdrecht. De leerlingen 
uit groep 8 en hun ouders/verzor-
gers kwamen op deze avonden 
meer te weten over het Veen-
Landen College. Aan elke talent 
wordt gedacht op het VeenLan-
den College: de sportklas, het on-
dernemende onderwijs, talenten-
jacht, de musicalgroep, de taal-
programma’s: Goethe, Anglia en 
Delf en MakeX & Maker Education 

met hun NLT club op de vrijdag-
middag. Nieuw komend school-
jaar is de Kunstklas, waarvoor 
brugklasleerlingen zich op kun-
nen geven. In Vinkeveen was veel 
belangstelling voor het geperso-
naliseerde onderwijs GO. Een per-
soonlijke coach en leren op je ei-
gen manier, op je eigen niveau 
en in je eigen tempo: het is van-
zelfsprekend op deze locatie. Dat 
leerlingen er redzaam van wor-
den, blijkt wel uit de rondleidin-
gen die zij geven. Het is moei-
lijk om niet heel enthousiast te 

worden over deze vorm van on-
derwijs wanneer je naar de leer-
lingen luistert. Het VeenLanden 
College kijkt terug op geslaag-
de open avonden in goede sfeer. 
Via de website www.veenlanden-
college.nl kun je je nog inschrij-
ven voor de lesmiddag op locatie 
Mijdrecht op woensdag 19 febru-
ari 2020. Leerlingen uit Noord-
Holland voor wie deze datum in 
hun voorjaarsvakantie valt, kun-
nen telefonisch of per e-mail con-
tact opnemen met de administra-
tie van het VeenLanden College. 

OPEN AVOND
VeenLanden College
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Uithoorn - Het team van Bou-
le Union Thamen moest voor 
de tiende speeldag naar Roelo-
farendsveen voor de return te-
gen Boel de Boule. De vaste kern 
van het team werd aangevuld 
met twee invallers wegens win-
tersport en werk. Met het oog op 
het resultaat van de thuiswed-
strijd werd rekening gehouden 
met een zware kluif.
Het team van Boel de Boule be-
stond uit ervaren spelers en 
speelsters met enkele gerenom-
meerde tireurs, waaronder een 
ex-kampioen precisieschieten bij 
de jeugd Maarten Stoop. De eer-
ste speelronde, de doubletten-
ronde, ging naar de thuisclub 
met 2-1. Vooral de derde partij in 
deze ronde was zeer spannend 
en werd een 13-12 overwinning 
voor de equipe Ina Hoekstra/
Henk v Rekum. De triplettenron-
de ging met twee overwinnin-
gen naar Boel de Boule. Hierdoor 
was voor Boule Union Thamen al-
leen nog een gelijkspel mogelijk. 

Daarvoor moesten de drie dou-
blettenpartijen in de afsluitende 
speelronde gewonnen worden. 
Helaas lukte dat niet. Alleen de 
equipe Ina Hoekstra/Marja de Ru 
wisten hun partij te winnen. Het 
werd een partij van ruim ander-
half uur, waar in de laatste veertig 
minuten maar een punt gescoord 
hoefde te worden. Gelukkig had-
den ze een ruime voorspring en 
het dertiende punt kwam precies 
op tijd (13-11). Daarmee bracht 
de equipe de eindstand op 2-6. 
Daarmee blijft het team van Boel 
de Boule de aansluiting bij de 
kopgroep houden.
Speeldag 11 is op 15 februari. In 
Bodegraven speelt het team dan 
de thuiswedstrijd tegen Gouda 6.
Een week eerder, zondag 9 febru-
ari, vindt op de accommodatie 
aan de Vuurlijn het Valentijntoer-
nooi voor clubleden plaats. Dit is 
het enige clubtoernooi dat met 
vaste doubletten gespeeld wordt. 
Aanvang van de eerste speelron-
de is 11.00 uur.

Boel de Boule te sterkt 
voor Boule Union Thamen

Uithoorn - Dankzij een duidelij-
ke 4-1 overwinning op LSVV heeft 
Legmeervogels weer eens 3 pun-
ten kunnen toevoegen aan het 
puntentotaal. Eerder deze week 
is Legmeervogels 3 punten kwijt-
geraakt door de terugtrekking 
van De Meern. Legmeervogels 
hebben thuis gewonnen van De 
Meern met 5-0. Die drie punten 
zijn dus ingeleverd. Dan is er in de 
1ste klasse nog steeds geen dui-
delijkheid met betrekking tot Pa-
pendorp. Papendorp voor de laat-
ste keer in actie geweest op zon-
dag 27 oktober en daarna is de 
hele vereniging door de KNVB stil 
gelegd. Het is onbegrijpelijk dat 
de KNVB er maar niet in slaagt om 
de overige verenigingen, en Pa-
pendorp zelf uiteraard, in de 1ste 
klasse duidelijk te verscha�en. 
Tot op heden heeft Papendorp 
slechts 6 wedstrijden gespeeld in 
deze competitie. 
Wel is zeker dat er nu geen en-
kele vereniging uit de 1ste klasse 
rechtstreeks kan degraderen door 
het wegvallen van De Meern. Als 
de KNVB mocht besluiten om ook 
Papendorp uit de 1ste klasse te 
verwijderen dan zal alleen nog 
de nummer 12 in de eerste klas-
se gedoemd zijn om nacompeti-
tiewedstrijden te spelen voor be-
houd van een plaats in de 1ste 
klasse of degradatie naar de 2e 
klasse. Maar laat de KNVB eerst 
maar eens, na ruim twee maan-
den, duidelijkheid geven over de 
positie van Papendorp. Legmeer-
vogels hebben nog niet tegen Pa-
pendorp gespeeld. Kunnen dus 
ook geen punten verliezen als Pa-
pendorp wordt verwijderd uit de-
ze competitie. Papendorp is het 
oude Magreb. 

Achterstand
In het duel tegen LSVV kijkt Leg-
meervogels al nu vier minu-
ten spelen tegen een 0-1 achter-
stand aan. Een grote dekkings-
fout ging aan deze tre�er vooraf. 
Het is Remco Reinhard welke Fol-
ke Maenhout het nakijken geeft. 
Het had zomaar 3 minuten later 
0-2 kunnen zijn uit een identieke 
situatie Maar nu weet Folke Mae-
nhout met zijn voeten een twee-
de tre�er voor LSVV te voorko-
men. Dan is het net of Legmeer-
vogels wakker is geschut en be-
gint steeds beter in het spel te 
komen en wordt er ook meer in-
zet vertoond. Deze meer inzet en 
wat feller in de duels levert als 
snel een kans op voor Mitch Ver-
nooij, schot recht op de doelman 
af en een voorzet van Jasper Bur-
gers wordt maar net over gekopt 
door Yorick v d Deijl. Legmeervo-
gels klopt duidelijk aan de deur. In 
de 38ste minuut gaat de deur dan 
eindelijk open. Een voorzet van 
Sven van Beek, opgerukt naar de 
achterlijn, wordt door Regilio Kra-
nenburg in het doel gewerkt en is 
de stand weer gelijk 1-1. Dit wordt 
dan gelijk de ruststand.

Gelijke kansen
Na de rust begint Legmeervogels 
goed aan het tweede bedrijf en 
zijn er gelijk al kansen voor Jasper 
Burgers en Yorick v d Deijl. Leg-
meervogels zijn in het tweede be-
drijf goed bij de les en de vele toe-
schouwers zien LSVV nog maar 
nauwelijks in de buurt van Fol-
ke Maenhout . En mocht LSVV er 
eens door te komen dan verdwij-
nen de schoten hoog over of ver 
naast het doel verdedigd door 
Maenhout. In deze fase van de 
strijd krijgen de Vogels 3, 4 cor-
ners te nemen die wel gevaarlijk 
zijn maar nog niet in tre�ers lei-
den. Ver in de tweede helft gaat 
Mitchell Verschut het duel aan 
met een middenvelder van LS-
VV. Verschut komt daar als over-
winnaar uit de strijd en dan ligt 
plotseling een grote ruimte open. 
Gebruik makend van deze ruim-
te kan Mitchell verschut nog 10 
tal meters oprukken om vervol-
gens verwoestend uit te halen. De 
doelman van LSVV heeft tegen dit 
vliegend schot geen verweer en 
staat Legmeervogels op den 2-1 
voorsprong. Na de 2-1 gelijk een 
2-tal wissels aan de kant van LS-
VV om op deze manier er moge-
lijk nog een gelijkspel uit te halen. 
In de 82ste minuut krijgt de net in 
de ploeg gekomen Quint Piris een 
pas van Othman Lechkar en kan 
alleen op de LSVV doelman af-
gaan. Dan volgt er in het 16 me-
ter gebied een overtreding van 
William v d Leeden op Quint Piris 
en wijst scheidsrechter Jesse Ver-
duijn, zeer terecht naar de straf-
schopstip. Het is dan aan Othman 
Lechkar om deze strafschop om 
te zetten in een doelpunt. Hij doet 
dit onberispelijk en leidt Leg-
meervogels met 3-1. In de slot fa-
se van dit duel wordt het zelfs nog 
4-1. Op aangeven van Yorich v d 
Deijl is het Quint Piris die de eind-
stand bepaalt op 4-1. Een nuttige 
overwinning van het weer als een 
collectief opererende Legmeer-
vogels. Voor aanstaande zondag 
staat de loodzware uitwedstrijd 
op het programma tegen De Zou-
aven. De thuiswedstrijd werd 
maar nipt verloren door Legmeer-
vogels. Een tre�er van De Zoua-
ven in de allerlaatste seconden 
van de blessure tijd werd Leg-
meervogels toen fataal. Moge-
lijk zorgt Legmeervogels wel voor 
een formidabele stunt?

Nuttige overwinning 
voor Legmeervogels

Uithoorn - Zondag 2 februa-
ri was de laatste speeldag in de 
zaal voor JA12. Vorig weekend 
was het kampioenschap al een 
feit maar hoefde het team niet te 
spelen. Deze laatste wedstrijden 
telden daardoor misschien niet 
meer zo zwaar mee, maar toch 
....... een 100% score van 30 pun-
ten uit 10 wedstrijden werd het 
nieuwe doel. Gedreven begon-
nen de heren om 17:35 uur aan de 
eerste wedstrijd. De meegereisde 
toeschouwers zijn door de man-
nen gefêteerd op echt zaalhoc-

key; snel en fantastisch samen-
spel, een blindelings vertrouwen 
in elkaar mooie variaties van de 
strafcorner (elke keer een andere 
variatie) en vele doelpunten. On-
ze keeper die in het hele zaalsei-
zoen slechts 11 tegengoals heeft 
gehad, een zeer goede prestatie. 
Het plezier in het spelletje straal-
de van de mannen af. Een feestje 
om naar te kijken. Volgende week 
het veld weer op. Met behoud van 
het spel van de afgelopen weken 
wordt de tweede helft van het 
veldseizoen vast ook een feestje.

Qui Vive JA12 zaalkampioen 
subtopklasse

De Kwakel - Met nog 1 speel-
avond voor de boeg is zowel in de 
A- als de B lijn de spanning te snij-
den waar het de onderste plaat-
sen betreft in de totaalstand. In 
alle lijnen lijkt de strijd om pro-
motie wel gestreden, want in de 
B lijn is het gat tussen nummer 3 
en nummer 4 meer dan 2,5% ge-
middeld en in de C lijn is dat zelfs 
3,5%. Het moet dus wel raar lopen 
willen de huidige nummers 1,2 en 
3 hun voorsprong nog uit handen 
geven. In de A lijn staat de peri-
odekampioen vast. Nelly vork en 
André Verhoef staan met 56,82% 
gemiddeld meer dan 4% voor op 
de huidige nummer 2, dus als die 
dat nog weg geven. Die 2e plaats 
wordt verrassend ingenomen 
door Paula Kniep en An van der 
Poel, die op donderdag 30 janua-
ri ook 2e werden in de daguitslag 
met 59,38%. De 3e plaats ‘over all’ 
is voor Adriaan Koeleman en Jaap 
Verhoef, die dit mede te danken 
hebben aan hun 1e plaats deze 
avond met 62,08%. Francis Ter-
ra en Gerda Bosboom scoorden 
als combipaar een fraaie 56,98%, 
goed voor ‘brons’. Kathy en Annet 
kunnen het nog niet bolwerken 
in hun eerste cyclus in de A lijn. Zij 
werden laatste en kunnen degra-
datie niet meer ontlopen. Voor de 
2 andere paren die nu nog op de 
2 andere ongewenste plekken in 
de eindstand staan lijkt lijfsbe-
houd ook een utopie.

Topscore
In de B lijn zegevierden Riet en 
Wim Beijer afgetekend met de 

topscore van de dag: 64,48%. Riet 
Doeswijk en Joop den Blanken 
werden met 58,82% 2e en daar-
door behouden zij uitzicht op 
handhaving. Bep Verleun en Ria 
van Zuylen eindigden als 3e met 
58,09%. Ton en Wim waren het 
spoor enigszins bijster vandaag, 
maar zij staan ogenschijnlijk re-
delijk veilig. Zoals hierboven al 
is aangegeven zal het nagenoeg 
onmogelijk worden de huidige 
top 3 in de totaalstand nog in te 
halen. Spannender is het onderin, 
waar het verschil tussen de hui-
dige nummers 10 en 15 slechts 
1,6% gemiddeld is. 3 van die 6 pa-
ren gaan het niet redden, maar 
er zal spanning zijn tot de laat-
ste kaart.

Succes
In de C lijn was er succes voor 
Marjo en Gerrit van ZIjtveld, die 
met 57,36% 1e werden en hun 
ko�ers kunnen pakken richting 
B lijn. Jacqueline Beukers en Atie 
Doeswijk verrasten met hun 2e 
plaats met 53,35%. Als zij iets 
minder ‘springerig’ zouden sco-
ren gloort voor dit paar op korte 
termijn wellicht een hogere klas-
sering in de totaalstand in de ko-
mende cyclussen. Ria Wezenberg 
en Janny Snabel vielen als combi-
paar in en zij deden dit zeer naar 
behoren meet 53,22%, goed voor 
de 3e plaats. 3 echtparen vormen 
de top 3 in de totaalstand met 
een forse voorsprong op nummer 
4, dus ook daar weinig twijfel over 
de aanstaande promovendi. Vol-
gende week de ontknoping.

Degradatie stress bij BVK
Uithoorn - Donderdag 30 janua-
ri werd in de Schutse weer de we-
kelijkse klaverjasavond gehou-
den. Dit keer werd hieraan door 
39 liefhebbers deelgenomen. Na 
een zeer spannende strijd wist 
Gerrit Vink met de hakken over de 
sloot beslag te leggen op de eer-
ste plaats. Met een verschil van 
slechts 2 punten en een totaal 
van 7102 bleef hij namelijk Her-
man de Jong, die met 7100 pun-
ten tweede werd, nipt voor. De 
derde plaats was met 7086 pun-
ten deze avond voor Tinus Smit. 
Tineke de Munk had deze keer 
haar avond niet. Wat zij ook pro-
beerde niets lukte haar. Met 4928 
punten eindigde zij tenslotte dan 
ook als laatste en werd zij de ei-
genaresse van de poedelprijs De 
hieraan verbonden troostprijs, 
een �es overheerlijke wijn , zal 

haar op de eerstvolgende klaver-
jasavond worden uitgereikt.

De marsenprijzen 
De door DUOplant prachtig ver-
zorgde boeketten bloemen gin-
gen deze week naar Joke Riet-
broek, Jaap den Butter, Dora van 
der Steen, en Gerard Compier. 
terwijl de cadeaubonnen, even-
eens te besteden bij DUOplant, 
gewonnen werden door. Gijs Bro-
zius, Tinus Smit, Gerrit Vink en Eg-
bert Verkerk. Flessen wijn gingen 
deze avond als marsenprijs naar 
Tineke de Munk en Maus de Vries. 
Alle winnaars van harte gefelici-
teerd. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 6 februarii 2020 in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur. 

Klaverjasnomaden

Uithoorn - Na 6 weken winter-
stop was het eindelijk weer zo-
ver, de jonge honden mochten 
de wei weer in. Tegenstander was 
OG, oftewel Onze Gezellen uit 
Haarlem. LMV liet meteen na het 
�uitsignaal blijken aanvallende 
plannen te hebben en zette OG 
direct vast op eigen helft. De eer-
ste aanvallen lieten veel moois 
zien, echter de voorhoede stond 
nog niet op scherp. Linksback Le-
wis nam daarom maar het heft 
in eigen handen en schoot van-
af 20 meter met een fraaie curve 
naar de rechterbovenhoek de 1-0 
binnen. Niet veel later leverde hij 
een prima voorzet af, die uitein-
delijk door Mick werd benut. Zo 
stond LMV na een kwartier al op 
rozen. Een corner van OG leidde 
helaas tot een tegentre�er, een 
van richting veranderde bal was 
Dimitri te machtig. Tot de thee 
bleef deze score op het bord. 
Na rust zocht LMV weer de aan-
val. Lewis liet zien dat zijn tre�er 
geen gelukje was en produceer-
de een identiek schot op doel, 
dat de keeper van OG niet kon 
keren. Het verschil was weer 2, en 
LMV controleerde de wedstrijd. 
Coach Je�rey bracht de jongens 
van de onder-17 als verse krach-

ten in. Duo B&B (Bram & Ben-
jamin) hield de zaken achterin 
dicht en LMV ging op jacht naar 
meer doelpunten. Een vloeiende 
aanval op rechts, via de schakels 
Lourencao en Ian eindigde voor 
de voeten van Amar die beheerst 
afrondde voor de 4-1. Nog was 
de koek niet op, Amar bleek een 
gouden wissel en wist in de slot-
minuut nogmaals te scoren. Een 
prachtige overwinning en daar-
mee een fraaie start in de voor-
jaarspoule! Man of the match 
Laurens, die op een voor hem on-
gebruikelijke plek als rechtsback, 
zijn directe tegenstander uit de 
wedstrijd speelde en ook aanval-
lend de nodige impulsen gaf, pri-
ma pot gespeeld! 

LMV onder 19 maakt 
goede start

Uitslag open 
klaverjaswedstrijd KDO 
De Kwakel - Er is voor de eerste 
avond van deze open klaverjaswed-
strijden niet hoog gekaart. Maar 
aan de gezelligheid ontbrak het 
niet hierdoor. Met de ronde prijzen 
waren planten te scoren beschik-
baar gesteld door : Crista Snoek. 
De eerste ronde : Lydia Verkerk & 
Tom Brozius 2118 punten, twee-
de ronde: Mia Kenters & Co plas-
meijer 1789 punten, derde ronde : 
Aart van Veen & Cor Ambchtsheer 
1741 punten, vierde ronde : Theo 
Steen & Jaap Zuidervliet 1833 pun-

ten. De eerste plaats een boeket 
van Crita Snoek gewonnen door Ly-
dia Verkerk. 6990 punten. De twee-
de Plaats slagersbon van : Eijk en 
Veld gewonnen door Aart v Veen 
6646 punten. De derde prijs felbe-
geerde �es Bokmagewonnen door: 
Mia Kenters 6560 punten. De prik-
prijs : een plant is deze keer gewon-
nen door Thea Semp 5605 punten. 
Na de loterij is er nog gezellig na-
gekaart. Volgende open klaverjas-
avond ,,Gezelligheid is troef” 18 fe-
bruari in de KDO kantine.

Op 26 jan is karateschool Budo-
kai Maurya naar het NK Karate ge-
weest. Hier zijn 4 deelnemers Ne-
derlands Kampioen Kata gewor-
den. Koen Boschers en Dominque 
Meeuwisen, die pas een half jaar 
karate beoefenen en zich nu al bij 
de besten van Nederland mogen 

scharen. Jagjit Singh en Umesh Jo-
re die al vaker meededen met wed-
strijden en wederom in de prij-
zen vallen. De school heeft in twee 
poules meegedaan waarvan zij in 1 
poule alle mogelijke podiumplek-
ken hebben bemachtigd en in de 
andere poule de eerste plaats.

Vier Uithoornse Nederlandse 
Kampioenen Karate

Uithoorn - Vrijdag 31 januari stond 
de eerste thuiswedstrijd op het pro-
gramma voor het eerste team van 
V.D.O. Tafeltennis. Een week na de 
nipte en verdienstelijke 6-4 neder-
laag in Amsterdam volgde er een 
5-5 gelijkspel tegen Stede Broec. 
Door de blessures van Asam Mian 

en Paul Bakker viel de selectie op 
de drie spelers die een jaar geleden 
nog op landelijk niveau acteerden in 
de jeugd. Martijn van Dijk, Victor van 
der Most en Leon Braacx moesten 
het gaan doen. Het begin was verre 
van bemoedigend. Martijn won nog 
wel zijn openingswedstrijd, maar de 

Gelijkspel voor V.D.O. 
Tafeltennis

drie enkels en het dubbel die volg-
den gingen verloren. Halverwe-
ge keek VDO tegen een 1-4 achter-
stand aan. Martijn maakte het met 
zijn tweede overwinning 2-4. Na het 
verlies van Victor was een winst te-
gen Stede Broec niet meer mogelijk: 
2-5. Gelukkig wist het team zich te 

herpakken en werden de resterende 
enkelwedstrijden gewonnen voor 
een 5-5 eindstand. Vrijdag speelt de 
het team om 20:00 in de zaal van de 
Springschans/Kajuit thuis tegen de 
koploper Disnierats uit Hoorn. En-
tree is gratis en het team hoopt op 
uw steun!
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Regio - Zondag 2 februari vond 
de derde rankingwedstrijd plaats 
van WeKnowYouCanDance in Be-
verwijk. In de vroege ochtend 
mocht Sanne Zijlstra beginnen 
met haar solo, net als de vori-
ge wedstrijd was er veel en ster-
ke concurrentie. Zij draaide haar 
choreo heel netjes en beheerst, 
geen foutjes te bekennen. He-
laas deze keer net niet bij de bes-
te drie, maar na gisteren heeft zij 
waarschijnlijk wel genoeg pun-
ten voor het Nederlands Kampi-
oenschap. Zij was de vorige wed-
strijd namelijk als 3e geëindigd 
en dat moet samen met het aan-
tal punten van gister voldoende 
zijn voor plaatsing. 

X-treme
X-treme Motion had deze wed-
strijd eindelijk wat meer con-
currentie in hun categorie, wat 
de spanning maar ook de drive 
en het plezier om hun dans ex-
tra goed te laten opvallen tussen 
al de andere groepen behoor-
lijk verhoogden. Dat zij deze ex-

tra adrenaline goed wisten te ge-
bruiken bleek al snel toen zij op 
het podium stonden, iedereen 
stond op de juiste plek, alle bewe-
gingen gingen gelijk en met de 
juiste uitstraling dansten ze zich-
zelf naar een tweede plaats.Ro-
byn en Sanne moesten zich direct 
omkleden in de coulissen omdat 
hun duo dans er direct achteraan 
kwam. Voor Robyn was dit extra 
spannend, omdat zij inviel voor 
Melanie en de dans had aange-
leerd binnen een week. Dat was 
niet terug te zien op het podium, 
het zag er mooi en goed uit. Voor 
de jury niet genoeg voor een plek 
bij de top drie, maar in ieder geval 
een leuke ervaring rijker.

Mixed
Mixed Sensation mocht als een 
van de laatste teams aantreden 
in show 1. Dat dat wat extra krie-
bels gaf voor de meisjes was wel 
te merken. Warming up gedaan 
met diverse tiktokdansjes en ach-
ter de schermen de dans her-
haald, giechelend en druk wer-

Topprestaties dancecrews 
JuudsDanceCentre

wel even heel spannend, want 
nadat de nummers 3 en 2 waren 
opgenoemd dachten ze dat ze 
er niet meer bij zouden zitten….
maar de jury vond Mixed Sensa-
tion de beste! Wat een verrassing, 
wat een blijdschap, maar zo ver-
diend lieve meiden van Dance-
studioShannaElleswijk en Juuds-
DanceCentre!

Show 2
In show 2 waren de oudste twee 
crews aan de beurt De�nition en 
Formation. De concurrentie in de-
ze categorie was heel erg groot, 
veel teams en qua niveau ont-
loopt dat elkaar niet erg veel. Een 
zware taak voor de jury dus. Zo-
wel Formation als De�nition heb-
ben hun choreo strak en goed 
uitgevoerd met de juiste uitstra-
ling, waar ze de vorige wedstrijd 
nog wel bij de beste 3 eindigden, 
is dat helaas dit keer niet gelukt. 
Wel zijn er weer punten gescoord 
voor de NK �nale, dus op naar de 
volgende wedstrijd.

den ze opgehaald door de or-
ganisatie, eindelijk mochten ze. 
Want wat hadden ze zin om dat 
podium op te gaan en te knallen, 
zo hard getraind de laatste drie 
weken, zou het nu voldoende zijn 
om misschien naast het dansple-
zier wat ze steeds al hebben, ook 
nog een plekje bij de beste drie 
opleveren?
Hun nummer start rustig en 
bouwt op naar een spetterend 
einde, en deze opbouw wisten 
ze zo goed te laten zien gisteren. 
Met een grote glimlach en genie-
tend van hun eigen dans brach-
ten ze hun choreo strak, tech-
nisch goed en met de juiste ener-
gie op de goede momenten. Bij 
de prijsuitreiking was het toch 

Regio - De GeZZinsloop voor 
de kinderen tot en met 11 jaar 
en Specials-G-run vormen een 
steeds belangrijker onderdeel 
van Uithoorns Mooiste maar ook 
van het Zorg en Zekerheidscir-
cuit. Zorg en Zekerheid is al 25 
jaar de hoofdsponsor van het 
Z en Z circuit, een circuit van 
8 wedstrijden, waarvan er 6 in 
Zuid-Holland en 1 in Uithoorn en 

Mijdrecht worden gehouden. De 
organisatie van het circuit en de 
deelnemende verenigingen zijn 
natuurlijk heel enthousiast over 
deze trouwe sponsor.

GeZZinsloop
In de afgelopen jaren deden ge-
middeld 125 kinderen mee aan 
de GeZZinsloop over 1 kilometer, 
dit jaar stonden er meer dan 175 

kinderen aan de start. Dit aan-
tal werd mede gehaald door de 
promotie richting de scholen die 
dit jaar extra aandacht heeft ge-
kregen. Daarnaast kon de school 
die percentagegewijs t.o.v. aan-
tal kinderen de meeste kinde-
ren aan de start zou krijgen, re-
kenen op een mooie wisselbeker. 
Dit jaar werd de wisselbeker nipt 
door de Springschans gewonnen. 

Veel belangstelling voor GeZZinsloop 
bij Uithoorns Mooiste

We gaan er vanuit dat de ande-
re scholen zich voor volgend jaar 
uitgedaagd voelen om meer kin-
deren deel te laten nemen.

Uitslag
Jonge AKU-atleten lieten zich 
sterk van voren zien.
Meisjes: 
1. Esmee Krieger; 2. Jacey-Lynn 
Went; 3. Fleur Hofmijster
Jongens: 
1. Twan Goudema; 2. Rolan van 
Montfoort; 3. Mark Westra

Specials/G-run
De eerste jaren waarin de Spe-
cials meededen aan Uithoorns 
Mooiste stonden er 25 lopers aan 
de start. De groep is langzamer-
hand, mede door de trainingen 
die bij AKU worden gevolgd, ge-
groeid en jaar konden we 50 lo-
pers verwelkomen. Het was een 
prachtig gezicht om het oranje 
lint van atleten en begeleiders te 
zien vertrekken en de blije en en-
thousiaste gezichten bij de �nish.

Uitslagen
Dames: 
1. Asmae; 2. Fiona; 3. Fanoes
Heren: 
1. Peter Bek; 2. Samuel; 3. Jack van 
Selderen

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 
8 februari organiseert stichting 

Serviam weer een gezellige bin-
goavond in het KNA gebouw 
Legmeerplein.. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en ze beginnen 
om 20.00 uur. Op deze avond 

kunt u weer vele mooie prijzen 
winnen, of als hoofdprijs een 
van de bekende enveloppen. Of 
in elke ronde een tas met bood-
schappen, ons groente winkeltje 

en nog veel meer leuke prijzen. 
De opbrengst van deze avond is 
bestemd voor kleinschalig ont-
wikkelingswerk in Kameroun en 
Pakistan.

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na het viertallen werd de 
parencompetitie weer ter hand 
genomen met de derde avond 
van de tweede ronde. In de A- lijn 
sprongen Jan Egbers & Ben Rem-
mers er uit met een eerste plaats 
van maar liefst 63,51%. Ook de 
pas gepromoveerden Heleen & 
Mees van der Roest deden het 
uitstekend door 59,32% te verza-
melen en zo de tweede plek op 
te eisen. Op drie kwamen Gerda 
Schavemaker & Jaap Kenter door 
met 55,95%, net voor Nel & Adri-
aan Koeleman die met 54,17% 
de avond als vierde afsloten. Het 
top team Joop van Delft & Ruud 
Lesmeister moest deze keer ge-
noegen nemen 53,78% als vijf-
de, maar staan wel bovenaan in 
de tussenstand. De B- lijn verras-
te met niet minder dan vier zesti-
gers in de top. Onder de vlag van 
Joyce Udema & Monique Veen-
boer namen die het voortouw 
met 63,02%, gevolgd door Sandra 
Raadschelders & Marja van Holst 
Pellekaan die met 60,94% tweede 
werden. Op drie eindigden Ben 
ten Brink & Jan Bronkhorst met 
60,68% en Elly Belderink & Atie de 
Jong sloten zich hier verrassend 

bij aan door 60,42% te scoren. Co-
bie Bruine de Bruin & Trudi Zand-
bergen haalden die limiet net 
niet, maar waren er met 59,38% 
wel heel erg dichtbij. De C- lijn 
verkeerde in wat kalmer bridge-
water, waar Anja Brugman & Joke 
van den Hoven als eerste de �nish 
haalden met 58,33%. Ludy Bon-
hof & Anneke Buskermolen kwa-
men met 54,69% keurig als twee-
de over de lijn en ook Wim Har-
ding, krachtig gesteund door To 
van der Meer, kon met de 53,13% 
met de vlag in top de Amstel over-
steken. André Langendonk & Ni-
colette Posthuma scoorden met 
52,60% als vierde de laatste vijf-
tiger en Anneke Houtkamp & Ma-
rianne Jonkers bleven daar met 
49,48% net onder, maar voeg-
den zich zo wel bij de top van de-
ze lijn. Heeft u nu ook belangstel-
ling voor het parenbridge gekre-
gen, neem dan eens contact op 
met het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl of per te-
lefoon 06-83371540. Bridgeclub 
de Legmeer speelt elke woens-
dagavond vanaf 19.45 uur in Dans 
& Partycentrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn.

Regio - Op de 3e Zondag van fe-
bruari om 13.30 is het mogelijk 
om gezellig te komen bridgen 
in “De Willisstee” in Wilnis. Het is 
een open bridgedrive dus ieder-
een is van harte welkom. U kunt 
zich aanmelden door een email te 
sturen naar: bridge.drv@mail.com 
onder vermelding van uw naam, 

de naam van uw partner en of u 
een ervaren/niet ervaren bridger 
bent. U ontvangt een bevestiging. 
De deelnamekosten zijn 5 euro 
per persoon te voldoen bij bin-
nenkomst. Er worden 6 rondes ge-
speeld van 4 spellen. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 16 februari. brid-
gevereniging De Ronde Venen

Bridgen op zondagmiddag

Regio - Donderdag 30 januari 
was de vierde ronde van de derde 
zitting in het jaar 2020. Er werd op 
tien tafels gebridged, helaas een 
stilzit in de B-lijn deze keer.
De A-lijn: Hier was de eerste 
plaats voor het paar Henk en Mar-
ja 64,06%, een gelegenheid kop-
pel, maar als je twee zo goede 
spelers laat samen spelen, is de 
uitslag geen verrassing. De twee-
de plaats was voor het paar Els 
en Alice met 57,81% ondanks het 
gokken op zes SA, net als vorige 
week, toch zo’n hoge score. De 
derde plaats was voor het paar 
Ria en Joop met 56,25%, dit paar 
heeft een keer een slechte dag 
gehad, maar is normaal in de bo-
venste regionen te vinden.

De B-lijn: De eerste plaats was 
voor het paar Ank en Lotte met 
maar liefst 70,63%, waar halen zij 
het vandaan. De tweede plaats 
was voor het paar Madelon en 
Arnold met 63,16%, van dit paar 
mag men zo’n score verwacht. De 
derde plaats was voor het paar 
Leny en Phini met 56,25%, dit 
paar is deze ronde wel zeer goed 
op dreef. Het is wel frappant dat 
de drie eerste paren allen een stil-
zit ronde hadden

Klein Slem
In deze ronde werd er slechts drie 

keer klein slem geboden, allen 
in de A-lijn. Een keer zelfs zeven 
ruiten, helaas een down en een 
keer zes ruiten gehaald, in spel 
19 en een keer zes SA, helaas een 
down, in spel 20. Maar ik vind het 
toch knap dat men het weet uit 
te bieden.

De competitie stand
De A-lijn: De eerste plaats is voor 
Jany en Marja met een gemiddel-
de score van 55,68%. De tweede 
plaats is voor Els en Alice met een 
gemiddelde score van 55,10%. 
De derde plaats is voor Ada en 
Roelie met een gemiddelde sco-
re van 52,37%.
De B-lijn: De eerste plaats is voor 
Ank en Lotte met een gemiddel-
de score van 57,02%. De twee-
de plaats is voor Lenie en Tina 
met een gemiddelde score van 
57,01%. De derde plaats is voor 
Madelon en Arnold met een sco-
re van 56,69%.

Zoals u ziet is zowel in de A-lijn 
als de B-lijn nog van alles moge-
lijk, de laatste twee weken wordt 
het nog spannend. Als U inte-
resse heeft in bridge, kom dan 
eens langs in de Scheg om ken-
nis te maken met het zo edele 
maar moeilijke spel, dan kan U 
een aanmeldingsformulier mee-
nemen.

Bridgeclub ABC

Regio - Op dinsdagmiddag 28 
januari vond de tweede zitting 
plaats van de parencompetitie 
en tegen één uur vulde de speel-
zaal van Sporthal De Scheg zich 
weer met enthousiaste bridgers. 
Helaas een oneven aantal: 39 pa-
ren verdeeld over twee lijnen, dus 
een stilzit ronde voor een aantal 
paren in de B-lijn deze keer.
In de B-lijn viel wel de hoogste 
score van de week want Ploon 
Roelofsma & Marja Slinger wis-
ten 63,47% te behalen, goed voor 
de eerste plaats. Op twee en drie 
met een minimaal verschil Tiny 
Rijpkema & Kees Overwater met 
59,48% en Rineke van Pesch & 
Marianne Schniedt met 59,06%. 
Ook paar vier en vijf eindigden 

deze week dicht bij elkaar. Wil-
ly Woerden & Ellen Boeringa be-
haalden 57,53% en Marianne Jon-
kers & Joke Morren 57,22%.

In de A-lijn was de eerste plaats 
voor Re�na van Meijgaarden & 
Cathy Troost: 58,33%. Op twee 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar met 57,64% en nummer drie 
werden An van Schaick & Ria Ver-
kerk met 55,90%. Guus Pielage & 
Renske Visser waren goed voor 
de vierde plaats met 54,17% en 
op vijf tenslotte eindigden met 
51,04% Froukje Kraaij & Anne-
ke van der Zeeuw. Voor informa-
tie over deze club kunt u bellen 
met 0297 569957 of mailen naar  
hartenvrouw2015@gmail.com

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
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Mijdrecht - Op bezoek in Bij AFC 
heeft Argon weer niet gekregen 
waar het recht op had, in minuut 
88 werd het na een scrimmage 
als gevolg van een hoekschop 
1-0 voor de Amsterdammers. Een 
strafschop op rand van het straf-
schopgebied was in blessuretijd 
de aanleiding voor de 2-0. Bijzon-
der sneu voor de Mijdrechters, ve-
len constateerden dat het er bui-
ten was, echter de arbiter beslis-
te anders. Halverwege de tweede 
helft werd een inzet van Ilias La-
tif tot twee maal toe uit de doel-
mond gekopt, hierbij werd ge-
constateerd dat de bal achter de 
doellijn werd weggekopt, echter 
ook bij deze situatie reageerde de 
arbiter niet.

Tegenvaller
De eerste helft zagen aan Argon-
zijde weinig doelrijke mogelijk-
heden, alleen een kans was er 
voor Ilias Latif, maar de van links 
gegeven voorzet kon niet rich-
ting doel worden geschoten. Een 
tegenvaller was dat Ritchie Zinga 
zich na een half moest laten ver-
vangen door Sven Beek. Eerder 
kreeg hij van verdediger Mol een 
�inke tik op de enkel maar door-
spelen was geen optie. AFC kreeg 
daarna twee mogelijkheden, een 
omhaal van De Bruijne scheerde 
over de kruising en een poging 

van Dokkum werd door doelman 
Romero Antonioli verijdeld.

Tweede helft levendiger
Het eerste gedeelte van de her-
vatting was Argon de bovenlig-
gende ploeg, op aangeven van 
Sven Beek schot Ilias Latif voor-
langs en daarna kwam dat me-
morabele moment dat tot twee 
maal toe inzetten van Argon door 
de AFC defensie uit de doelmond 
gekopt werden. Toch wel of niet 
een doelpunt, de arbiter liet door-
spelen. Daarna kreeg Argon nog 
wel mogelijkheden, een schot 
van Sven Beek werd door keeper 
Van Zetten uit de kruising getikt 
en een vrije trap van Rachad Ma-
di werd ook een prooi voor Van 
Zetten. Het laatste kwartier werd 
AFC wel gevaarlijker, een vrije 
trap van Dokkum werd door An-
tonioli tot hoekschop verwerkt, 
en ook bij een kopbal van dicht-
bij bracht Romero Antonioli red-
ding. Tot minuut 88 toen na een 
hoekschop van AFC een scrim-
mage ontstond en Max de Bruij-
ne enigszins gelukkig de bal voor 
de voeten kreeg een van dichtbij 
de bal kon intikken 1-0. Dan in mi-
nuut 93 de omstreden strafschop, 
het cadeautje dat Mauritsio Hels-
tone dankbaar uitpakte 2-0.
Zaterdag speelt Argon thuis te-
gen Zuid Oost Beemster. 

Argon weer in slotfase 
onderuit

Mijdrecht - Op 1 februari stond 
de start van de 2e ronde van de 
competitie klaar om te begin-
nen. Vandaag stond Viking 2 op 
het programma. Waar we thuis 
de punten op eigen bodem kon-
den behouden mocht het door 
van Walraven gesponsorde At-
lantis 2 nu naar Wijk bij Duurste-
de. Atlantis 2 startte de wedstrijd 
moeizaam. Aanvallen werden wel 
opgezet maar de doelpunten vie-
len nog niet zoals gewenst. Daar-
naast was Viking fel en wisten ze 
goed bij te blijven. Tot en met de 
6-6 lukte het Atlantis 2 niet om 
een gaatje te slaan. Gelukkig wist 
Atlantis 2 dit voor de rust nog wel 
te doen door mooie doelpun-
ten van Mark, Jeroen, Kevin en 
Sharon. Atlantis ging de rust in 
met een 8-11 voorsprong. 
Na de rust was het de bedoeling 
om snel het gat van drie doel-
punten verder uit te bouwen. He-
laas wist Viking nog steeds doel-
puntjes mee te pakken waardoor 
het gat niet groter werd dan vier. 
Door mooie doelpunten van Me-

lissa, Jeroen en Rick wist Atlantis 
2 wel die voorsprong goed te be-
houden.

Atlantis kwartiertje
Met nog het laatste kwartier 
kwam Atlantis weer op het wel-
bekende Atlantis kwartiertje te-
recht. Atlantis merkte dat Viking 
redelijk op was dus het was tijd 
om nog even gas bij te geven. 
Met nog bijna een geheel vak ge-
wisseld vielen de ballen makkelij-
ker door het mandje. Door doel-
punten van Natasja, Jelmer en 
Amy werd de stand uitgebreid 
naar 13-19. Als afsluiter van de 
wedstrijd kreeg onze Jelmer een 
strafworp mee die invaller Jelle 
mocht afmaken. Ook deze keer 
heeft Atlantis 2 de winst gegre-
pen met een eindstand van 13-
20.
Atlantis 2 doet goede zaken en 
staat na 7 wedstrijden op de 2e 
plek. Volgende week staat Syner-
go 4 op het programma thuis in 
de Phoenix hal om 16:40 uur. At-
lantis 2 hoopt jullie daar te zien. 

Atlantis 2 pakt winst in 
het laatste kwartier

Mijdrecht - In de late avonduren 
van 1 februari moest er gekorf-
bald worden in Wijk bij Duurste-
de. Hier trad het door van Walra-
ven gesponsorde Atlantis aan te-
gen Viking. In de beginfase was 
Atlantis vooral zoekende naar 
kansen, maar werden er te veel 
fouten gemaakt. Daardoor kreeg 
Viking de gelegenheid om op 
voorsprong te komen. Dit ge-
beurde ook vrij snel, en na enke-
le minuten stond Atlantis tegen 
een achterstand van 3-0 aan te 
kijken. De spelers waren even uit 
het veld geslagen maar probeer-
de zich weer terug in de wed-
strijd te knokken. Dit kwam er 
echter niet van. Atlantis liet zich 
nogmaals verassen wat de stand 
bracht op 7-3 in het voordeel van 
Viking. Aan de kant van Atlan-
tis was er al een time-out geno-
men waarbij alle koppen dezelf-
de kant weer werden opgezet. 
Er moest wat gebeuren om de-
ze wedstrijd weer de goede kant 
op te laten gaan. De stand werd 
teruggebracht tot 8-6 en Atlantis 
was weer ‘back in the game.’ Deze 
fase werd doorgezet door Atlan-
tis en de stand vlak voor rust was 
10-8. Viking die stak een stokje 
voor deze stand en schoot er nog 
een bal in en bracht daarmee de 
stand op 11-8. Dit was tevens de 
ruststand.

Harde woorden
In de rust werden er harde woor-
den gesproken door de coach. 
Met onder andere dat Atlan-

tis niet voor niet niets die enor-
me afstand naar Wijk bij Duurste-
de heeft afgelegd, in ieder geval 
niet om met lege handen thuis 
te komen. Met deze woorden in 
het achterhoofd begon Atlan-
tis aan de tweede helft. De wed-
strijd ging geleidelijk op en de 
stand werd in de beginfase van 
de tweede helft naar 10-12 ge-
bracht. Atlantis wist dat er wat 
moest gebeuren en zette aan. De 
stand die hiermee gepaard ging 
was 13-13. Atlantis kon de voor-
sprong van Viking overnemen 
en denderde als een stroom-
trein door. Atlantis was even niet 
te houden en zorgde voor een 
stand van 13-17. Het verschil van 
4 punten bleef staan, maar Vi-
king knokte zich knap terug in 
de wedstrijd. In deze fase van de 
wedstrijd regende het doelpun-
ten, en zo was de stand als snel 
17-19. Dit gaf Viking het gevoel 
dat ze nog kanse maakte, en ze 
gingen er dus gelijk vol in. Atlan-
tis zakte eventjes in wat zorgde 
voor een gelijke stand. Er stond 
20-20 op het scorebord en de 
slotfase was inmiddels aangebro-
ken. Atlantis wist wat het moest 
doen, Goals maken! En dat werd 
luid en duidelijk gehoord. Met 2 
goals van Jelmer werd de eind-
stand bepaald op 20-22. In deze 
wedstrijd waren er verschillende 
ups en downs voor Atlantis, maar 
de 2 punten zijn meegenomen 
naar Mijdrecht. De spelers en de 
gehele bank waren euforisch na 
de winstpartij.

Atlantis boekt zwaar bevochten 
overwinning op Viking

Wilnis - Ter voorbereiding op de 
tweede seizoenshelft is het vlag-
genschip van de vereniging op 
trainingsweekend geweest. CSW 
heren 1 inclusief alle sta�eden 
hebben een zeer geslaagd week-
end achter de rug in het (vaak) 
zonovergoten Barcelona. Het 
weekend stond in het teken van 
teambuilding en voorbereiding 
op de tweede seizoenshelft. Na 
aankomst in het zeer centraal ge-
legen hostel op donderdagoch-
tend volgde een lunch verzorgd 
door enkele spelers van het eer-
ste elftal. Na even wat ontspan-
ning konden de heren aan de bak. 
Na een wandel van ruim 25 mi-
nuten naar het trainingsveld, is er 
bijna twee uur intensief getraind. 
De trainingslocatie was wel even 
wat anders dan aan de bekende 
dijk. Op de locatie van het oude 
olympisch dorp werd er getraind 
met een fantastisch uitzicht over 
de stad Barcelona. Het avond-
programma was gevuld met een 
door de staf verzorgd diner (piz-
za…) en een voetbalquiz georga-
niseerd door Erik. Na vijf rondes 
van spanning waren uiteindelijk 
Justin Both en Oscar de winnaars 

van de Quiz. Op vrijdag moest de 
selectie alweer vroeg uit de ve-
ren, want om 8.30 stond het ont-
bijt klaar. Na een goed sportont-
bijt kon de wandelpas richting 
het trainingsveld weer worden in-
gezet. Ditmaal liet de Spaanse zon 
hen in de steek en kregen ze een 
Hollandse bui over ons heen. We-
derom werd er hard getraind door 
de selectie. Na bijna twee uur was 
de vermoeidheid bij sommige 
spelers onvermijdelijk. Gelukkig 
was dan ook de middag en avond 
vrij gepland en konden eenieder 
zijn gang gaan. De zaterdag stond 
in het teken van ontspanning en 
teambuilding. Ze zijn door de 
prachtige stad geleid middels een 
�etstour georganiseerd in twee 
groepen. Ze hebben onder meer 
kunnen genieten van Placa Cata-
lunya, Las Ramblas en Playa de la 
Barceloneta. Het zeer geslaagde 
weekend is afgesloten met een 
diner met de gehele groep. De-
ze mogelijkheid voor CSW Heren 
1 is hen mede geboden door een 
aantal sponsoren: Match Online, 
Bistrobar ’t Leeuwtje, Progressive 
Recruitment en Schildersbedrijf 
Van Zuylen BV. 

Trainingsweek voor CSW 
heren1

Mijdrecht - Op zaterdag 1 febru-
ari is Dansstudio Sietske met 2 
teams naar de wedstrijd Check 
it Art gegaan in Barneveld. Om-
dat dit een nieuwe wedstrijd was 
voor de dansers, waren ze erg ge-
spannen. Het jongste team, de 
Dss Girls (t/m 10 jaar), en het oud-
ste team, de Dss Ladies (15 en ou-
der) hadden hun eigen kleed-
kamer en konden zich zo rustig 
voorbereiden op de wedstrijd. 
De Dss Girls waren als eerste aan 
de beurt. Met maar liefst 7 tegen-
standers werd dit een moeilijke 
strijd. Maar de kleine meiden lie-
ten zich niet kennen en straal-
den op het podium. Hierna wa-

ren de oudere meiden aan de 
beurt. De dans begon erg strak. 
Floortje wordt halverwege de 
dans in de lucht gegooid en de 
worp ging perfect. Vlak daarna 
zat er een klein schoonheidsfout-
je maar het einde was erg strak 
en gelijk. Bij de uitslag zaten bei-
de teams in spanning op het po-
dium. Elk team kreeg te horen 
hoeveel punten ze hadden en als 
hoeveelste ze geëindigd waren 
De Dss Girls  behaalden de eerste 
prijs met maar liefst 99,5 punten 
van de 100!! De Dss Ladies heb-
ben een prachtige derde prijs be-
haald en ook zij konden hun ge-
luk niet op!

Dubbel prijs voor 
Dansstudio Sietske

Vinkeveen - Vorige week zater-
dag won Hertha MO17-2 een 
avondwedstrijd in de Meern met 
3-0, dankzij twee mooie doelpun-
ten van Jessica en een doelpunt 
van Daisy. 
De meiden van MO17-2 speelde 
afgelopen zaterdag in eigen huis 
tegen Dios. Met een strakke wind 
over de Vinkeveense velden ging 
de bal om 12.00 uur rollen. Twee 
gelijkwaardige ploegen gingen 
vechten voor de bal. Dios scoorde 
als eerste door een inschattings-
fout van de keepster van Hertha. 
Een terugspeelbal werd verkeerd 
geraakt waarna de spits van Di-
os de bal makkelijk kon intikken: 
0-1. Hertha liet het hier niet bij 
zitten en probeerde telkens snel-
le aanvallen op te zetten via de 
middenvelders Giulia, Lynn en Ja-
mie. Zij probeerde de snelle aan-
valsters Lotte, Daisy en Stella weg 
te sturen. De wind zorgde ervoor 

dat de passes niet allemaal goed 
gingen maar vlak voor rust slaag-
de Daisy er in om met een mooi 
schot de stand gelijk te trekken: 
1-1. De verdedigers June, Fenna, 
Billy en Manon hielde het achter 
verder netjes dicht. Noa moest 
helaas na een kleine 10 minuten 
het veld verlaten met een spier-
blessure.
Na de rust had Hertha wind voor-
deel en was spits Jessica inmid-
dels in de ploeg gekomen. Hertha 
gaf achterin niet veel meer weg 
en creëerde aan de andere kant 
enkele kansen. Met hard werken 
en stevige duels werd de over-
winning toch nog gevierd. Dank-
zij mooi voorbereidend werk van 
Jessica kon Daisy de verdien-
de 2-1 op het scorebord zetten. 
Hertha staat nu aan kop met zes 
punten. Volgende week wacht de 
topper tegen CSW in Wilnis om 
15.00 uur. 

Hertha MO17-2 pakt volle 
buit in twee wedstrijden

Hertha nodigt eigen 
teams uit voor ontbijt
Vinkeveen - Niet alleen de selec-
tie geniet elke thuiswedstrijd van 
een lunch/ontbijt, maar ook de 
andere teams worden bij Hertha 
niet vergeten. Afgelopen zater-
dag was het meidenteam MO17-
2 aan de beurt. Voorafgaande aan 
hun thuiswedstrijd om 12.00 uur 
was er een ontbijt verzorgd in de  
sportkantine. Een lange tafel voor 
19 personen werd gedekt en er 
was volop eten en drinken. Brood-
jes, croissant, vlees, kaas, gekook-

te eieren, mandarijnen, zoetbe-
leg, jus d’orange en melk het was 
prima verzorgd. De meiden en de 
trainers/ coaches hebben er vol-
op van genoten. Er werd gezellig 
gekletst en gegeten om de accu 
op te laden voor de eerste thuis-
wedstrijd na de winterstop. Na af-
loop werd alles netjes opgeruimd 
en gingen de meiden zich omkle-
den. De komende weken zijn al-
le andere teams van Hertha aan 
de beurt.
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Open Kwakels 
Kampioenschap Kaarten
De Kwakel - Zaterdagmiddag 
25 januari was het gezellig druk 
in het dorpshuis van de Kwa-
kel. Voor de 6e keer is er gestre-
den om de, inmiddels welbeken-
de, Joop van Diemen wisselbo-
kaal. Maar liefst 56 klaverjassers 
zijn die middag de strijd met el-
kaar aangegaan. Na 5 potjes, en 
het tellen van de punten, kwam 
uiteindelijk Elly Verhoef als bes-
te kaarter uit de bus. Uiteraard 
was Joop van Diemen zelf aan-
wezig om zijn eigen wisselbeker 
uit te reiken. Helaas was er dit jaar 
geen animo om te pandoeren 
waardoor deze wisselbeker niet 
is uitgereikt. De Activiteiten Com-

missie organiseert de komende 
maand nog een tweetal kaartac-
tiviteiten. Op dinsdag 25 februari 
(de laatste dinsdag van de Carna-
val)  bent u welkom in het dorps-
huis om te komen pandoeren en 
klaverjassen. Het is mogelijk om 
vanaf 13:00 uur in te schrijven 
en het kaarten begint om 13:30 
uur. De inschrijfkosten zijn €2,50. 
Op zaterdag 29 februari staat een 
Klaverjas-Marathon op het pro-
gramma. We kaarten van 10:00 
-18:00 uur. De inschrijfkosten zijn 
€10. U kunt zich nog tot 26 febru-
ari aanmelden bij Aad Hogerwerf 
(0297-567526) of Joke Valentijn 
(0297-560050).

Mijdrecht - Op 7 februari is er 
weer de maandelijkse Bingo van 
de Lijnkijkers, de bingo vindt 
plaats in de kantine van voetbal 
vereniging Argon. Deze maand 
staat de Bingoavond in het teken 
van Valentijnsdag de hoofdprijs is 
een diner voor 4 personen bij Ko-
kido, de Strooppot of Het Recht-
huis. Zaal open 19:30 uur aan-
vang Bingo 20:00 uur. Het eerste 
kopje ko�e of thee is gratis. Met 
meedoen steunt u de jeugd van 
Argon, dit kunt u natuurlijk ook 
doen door uw oud papier neer te 
zetten bij de container op het Ar-
gon parkeer terrein.

Bingo bij Argon

Wilnis - Op zaterdag 25 janua-
ri werd door STV Eemsmond het 
Nederlands Pupillen Toernooi 
2020 georganiseerd voor de A, B 
en C pupillen. Dit toernooi is te 
vergelijken met het NK voor pu-
pillen en alleen de beste pupillen 
van het land mogen aan de start 
verschijnen. Mariël Mur, (dames 
pupillen C) van IJsclub Nooit Ge-
dacht was geselecteerd om hier-
aan deel te nemen. Zaterdagoch-
tend al vroeg vertrokken richting 
sportcentrum Kardinge te Gro-
ningen. Om 14 uur begonnen de 
wedstrijden. De pupillen C da-
mes moesten om 14:35 uur eerst 
de 500 m rijden. Mariël wist hier-
bij 4 dames achter zich te laten 
en reed een mooi PR (57.36). Om 
17:17 uur begon de 300 m voor 
de dames pupillen C.  Mariël wist 
hierbij 7 dames achter zich te la-
ten en reed wederom een mooi 
PR (34.53). In het eindklassement 

had Mariël 6 dames achter zich 
gelaten. Het was een prachtige 
wedstrijd en geweldig om te zien 
hoe fanatiek sommige rijders nu al 
zijn! We zien uit naar  de verschil-
lende wedstrijden die nog op het 
programma staan, zowel lange 
baan als marathon. Maar in het bij-
zonder naar het NK marathon op 
zaterdag 8 februari waar 6 van de 
junioren voor geselecteerd zijn!

IJsclub Nooit Gedacht bij 
Nederlands Pupillen toernooi

Regio - Maandag 3 februari 2020 
werd met 37 paren de 4”ziiting 
van de 4”ronde door Bridge ver-
eniging Uithoorn (B.V.U) ge-
speeld in de barzaal van sport-
hal de Scheg. In de A lijn was de 
1”plaats met de hoogste dag sco-
re voor Wies Gloudemans & Mar-
cel Dekker 66,25% op de 2”plaats 
eindigde Carla Dijkman & Ge-
rard v/d Meer met 60,00% op de 
3”plaats werd beslag gelegd door 
Monique Verberkmoes & Jan v 
Beurden met 59.38% In de B lijn 
was de 1”plaats voor Ans Bregge-
man & Henk v Dijke met 60,83% 
op de 2’plaats eindigde Marjan 
& Ben v/d Broek  met 58,75% op 
de 3”plaats eindigde Fons Roe-
lofsma & Ton Ter Linden met 
57,92%. In de C lijn was opnieuw 
de 1”plaats voor Cees Harte & Jos 
v Leeuwen met 65,45% zij kun-
nen zich opmaken voor promo-
tie op de 2”plaats werd beslag 
gelegd met ook een fraaie sco-

re door Desiree v/d Voet & Tom 
Woerde met 62,92% en op de 
3”plaats eindigde Anneke & Wim 
Braam met 57,47%. Met nog 1 
ronde te spelen staan in de A 
lijn Wies & Marcel aan kop met 
57,32% op een teenlengte ge-
volgd door Carla & Gerard met 
57,31% en op de 3”plaats Tineke 
& Henk met 55,69% de degrada-
tie plaatsen worden bezet door 
Theo & Rob met 42,43% en Dieny 
& Mart met 37,79% In de B lijn is 
nog niets beslist daar staan Ans & 
Henk op de 1”plaats met 59,42% 
gevolgd door Ludy & Anneke met 
58,02% en op de 3’plaats Marjan 
& Ben met 54,14% op de degra-
datie plaatsen staan Anja & Marja 
met 46,91% gevolgd door Edith & 
Bert met 46,15% en Nel & Marijke 
met 41,14%. In de C lijn staan op 
de promotie plaatsen Cees & Jos 
met 64,40% op de 2”plaats Desi-
ree& Tom met 55,93% en op de 
3”plaats Lisa & Bertha met 53,37% 

Nieuws van BVU

Regio - Vandaag zijn er twee the-
mata.  Het eerste is op de club be-
kend, en speelt zowel in de A- als 
de B-lijn.  Kun je beter Sans of een 
(lage) kleur spelen.  Velen menen 
dat je bij twijfelgevallen beter 
niets kunt onderzoeken omdat 
dat meteen de zwakten verraadt.   
Men kiest dus Sans op hoop van 
zegen, of toch maar de kleur, die 
grotere kans op een positieve sco-
re biedt, evenwel verliest van de 
Sans als die slaagt.  De een vindt 
op het gevoel beslissen heerlijk.  
De ander gaat de keuzestress te 
lijf met een stortvloed aan regels 
en richtlijnen.  Het eerste werkt 
hier doorgaans beter.  Het ande-
re thema, zo mogelijk nog moei-
lijker, zien we vandaag vooral in 
de A.   Kan ik beter de ander la-
ten spelen of uitnemen.  We zien 
het in een aantal varianten waar 
we een paar opvallende uit zul-
len halen.  Zo zien we scores van 
-1100 voor wie terecht uitneemt, 
maar per ongeluk in de verkeerde 
kleur.  De spookredding, een klei-
ne min, heel aanvaardbaar, tot je 
erachter komt dat in de andere 
lijn iedereen down gegaan is.  De-
ze ramp is onafhankelijk van de 
kwetsbaarheid.  De winnaars van 
de vorige keer stuiten een paar 
keer op een variant.  Ze bieden 
bijvoorbeeld een degelijke twee 
ruiten, mogen die spelen (de te-
genstander neemt niet uit) en no-
teren contract (+90).  Hun blijd-
schap wordt wreed beperkt tot 

die voor het maken van hun con-
tract, als blijkt dat ze daarmee de 
zaalnul te pakken hebben.  Overal 
speelde verder de tegenpartij, die 
daarbij gevoelig down ging.  Een 
andere keer vindt de tegenstan-
der de drie Sans die ze net ma-
ken, dus ware uitnemen beter ge-
weest,  Op dat spel gaat de “veili-
ge” vijf Ruiten twee down (eerste 
thema).  Als men daar vaker voor 
gekozen zou hebben, zou juist 
niet-uitnemen uitnemend zijn...  
Kortom, je bent soms erg afhan-
kelijk van wat de anderen doen.  
Spekkoper zijn degenen, die uit-
nemen, gedoubleerd worden, en 
hun contract vervolgens ijskoud 
maken.  Dubbel uitnemend dus.  
Na het optrekken van de kruit-
dampen zijn Riki en Theo eerste 
met 60%, gevolgd door Gada en 
Fred, die laten zien een goed ge-
voel voor moeilijke beslissingen 
te hebben (58,85%).  Als enigen 
maken ze daarbij ook een slem.
De B-lijn doet een stuk minder 
moeilijk,   Op slechts twee spellen 
speelt de uitneeemproblematiek 
de hoofdrol.  Uitgesproken pech 
hebben op een ander spel de drie 
slembieders.  Door het slechte zit-
sel is zelfs de manche al in gevaar.  
Marja en Ton, die zo constant spe-
len, dat ze als enigen geen enke-
le tafel onder de 50% scoren, win-
nen met in totaal 58,33%.  Op eni-
ge afstand gevolgd door Riet en 
Thijs, al weken goed scorend, nu 
tweede met 54,69%. 

Uitnemend uitnemen bij 
Sans Rancune

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
1 febr. was het weer zover, de 2e 
selectie turnwedstrijd bij Kwiek! 
De 3 onderdelen deze keer waren 
de balk, sprong en brug. De ver-
enigingen die mee deden waren 
Kwiek, Exelsior, Odi en KDO. Van 
KDO waren dat Jaylin Meijer en Li-
se Burggraaf actief bij de Instap-
pers. Bij de Pupil 1 waren dat Mai-
te Hermans, Anouk Zwanenburg 
en Pien de Kuijer. De dametjes wa-
ren erg zenuwachtig, maar had-
den er ook zeker veel zin in en dat 
is het belangrijkste natuurlijk. Jay-
lin haar sprong was zo mooi dat de 
jury zijn mond open viel van ver-
bazing. Ze kreeg een mooie 12,80. 
Een klein talentje hoor die Jaly-
in. Lise Burggraaf was de uitblin-
ker op de brug, gewoon en 15,20 
behalen is zeker iets op trots op 
te zijn. Beide meisjes gingen dan 
ook met een verdiende medail-
le naar huis. Jaylin werd 3e en Li-
se werd 5e. Bij de pupillen hadden 
Maite, Anouk en Pien er ook alle 
vertrouwen in, en deden hun ui-

terste best. Pien haalde voor haar 
brug oefening een 14,60 punten. 
Ook zeker een mooie beoordeling. 
Anouk, haar beste onderdeel van 
die dag was duidelijk ook de brug. 
Ze kreeg  daar 14,10 voor. Maite 
was in topvorm, vooral op de balk, 
zo knap op dat smalle balkje zul-
ke mooie elementen laten zien 
en haalde daar een 14,20 punten 
voor. Dat was duidelijk de hoog-
ste waardering. Alle 3 gingen zij 
ook met een mooie plak naar huis. 
Pien werd 4e, Anouk 3e en Mai-
te 1e!  Na de prijsuitreiking waren 
de oudere meiden aan de beurt. 
Zij mochten zelf hun oefeningen 
bedenken. Dat geeft een hoop 
verschillende mooie oefening in 
beeld. KDO moest starten op de 
balk. Het spannendste onderdeel 
voor de meeste meiden. Nu ston-
den Meike van Duuren en Myrthe 
Hendriks voor de Jeugd 2 en Da-
nique Winter en Luna de Koning 
voor de Junioren klaar. Meike van 
Duuren liet een prachtige sprong 
zien, dat was een half in half uit 

KDO D.A.G. ging met 
6 medailles naar huis!

Gesignaleerde 
gearresteerd

Uithoorn – Op maandag 3 febru-
ari is rond één uur in de middag 
een 31-jarige man uit Utrecht ge-
arresteerd. De man stond gesig-
naleerd wegens gijzeling en ont-
voering van twee jonge dames 
van 17 en 19 jaar in Amsterdam. 
Hiervoor moet hij nog een jaar 
de gevangenis in. De man dacht 
zich in de Monet�at in Uithoorn 
schuil te kunnen houden. De 
schuilplaats is ontdekt en de man 
is door het arrestatieteam uit de 
woning gehaald en achter de tra-
lies gezet om alsnog zijn straf uit 
te gaan zitten.

sprong, deze is erg lastig. Ze werd 
beoordeeld met een 13,30. Ook 
Myrthe deed die zelfde sprong 
en kreeg een 13,10. Dat scheelde 
niet veel dus tussen de meiden. 
Deze groep had maar 2 medail-
les, en mocht Meike, de zilveren 
plak mee naar huis nemen. Myr-
the behaalde ook een mooie 4e 
plek. De junioren werd KDO verte-
genwoordigd door Luna en Dani-
que. Danique haar sterkste onder-
deel van die dag was de brug, Ze 
kreeg daar 12.00 voor. Luna deed 
het super met haar sprong, een 
mooie Yamashita met een waar-
de van 13,40. Deze groep kreeg 
ook 2 medailles. Helaas niet voor 
KDO deze keer. Danique werd 3e 
en Luna werd 6e. Wel super goed 
gedaan meiden. Wel kreeg Dani-
que nog een bronzen medaille na 
een recti�catie voor de 1e selectie 
wedstrijd. Nu volop gaan trainen 
voor het WA Verlaan toernooi van 

Met hartslag 
naar ziekenhuis

Uithoorn – Op vrijdag 31 janu-
ari rond half elf in de avond zijn 
de hulpdiensten gealarmeerd 
voor een reanimatie aan de Rand-
weg. In het migrantenhotel had 
een 52-jarige bewoner een hart-
stilstand gekregen. De politie, 
brandweer en ambulancedienst 
zijn ter plaatse gegaan. Er is direct 
gestart met de reanimatie en met 
succes. De man is met hartslag 
vervoerd naar een ziekenhuis.
 

13 april bij KDO. In mei is dan de 
3e selectie wedstrijd. De trainsters 
Britt en Marianne jullie ook be-
dankt weer voor jullie inzet voor 
deze toppers!!
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