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KORT NIEUWS:

Toch geen
explosief

Uithoorn - Een magneetvisser dacht woensdagmiddag
rond vier uur mogelijk een
explosief opgevist te hebben
in Uithoorn. Dit was langs de
Amsteldijk Zuid bij het Fort
aan de Drecht. De gewaarschuwde politie heeft hierop
een afzetting gecreëerd. Een
explosievenverkenner van de
politie heeft het voorwerp
beoordeeld en uit dit onderzoek bleek het niet om een
explosief te gaan. Wat het wel
voor voorwerp was is onbekend. De doorgaande weg is
tot ongeveer kwart over vijf
gedeeltelijk afgesloten geweest.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Auto te water
Uithoorn - Zaterdagavond
rond half acht is aan de Wilhelminakade in Uithoorn een
auto de Amstel ingereden. De
bestuurder kon zelf de auto
verlaten. Tegen de politie verklaarde de bestuurder dat het
gaspedaal bleef hangen. Hierdoor reed de auto de kade af
en belande in het water. Er
hoefde niemand naar het ziekenhuis vervoerd te worden.
De auto is door een berger uit
het water gehaald.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

Ontwerp Michel de Klerk

Bedreigd woonhuis
gered van sloop

Uithoorn - Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijk werkende Eerste ontwerp
monumentenorganisatie, heeft met steun van de BankGiro Lote- Over de bouwgeschiedenis van
het huis in Uithoorn is weinig berij een bijzonder woonhuis weten te redden van de sloop.
kend. Het kleine pand, van amper
Het pand aan de Thamerlaan 14 ontbrak een gebouw in de in- 9 bij 9 meter, werd in 1911 voor
in Uithoorn staat bekend als het vloedrijke Amsterdamse School- diamantslijper Jesaia Hamburger
eerste uitgevoerde woonhuisont- stijl. Deze vroeg 20ste-eeuwse gerealiseerd op een nieuwbouwwerp van de grondlegger van de stroming in de Nederlandse ar- terrein in de weilanden. Het tameAmsterdamse School, architect chitectuur kenmerkt zich door lijk sobere exterieur is niet helemaal
Michel de Klerk. Door leegstand, expressief gebruik van baksteen, uitgevoerd zoals op de bouwtekevandalisme en een brand raak- uitspringende hoeken en er- ningen. Het vertoont al karakteriste het huis recent in steeds slech- kers, decoratieve details en warm tieke trekken van de Amsterdamtere staat. Het werd aangeboden kleurgebruik in het interieur. Mi- se Schoolstijl zoals de vooruitsprinter afbraak, als ‘buitenkans’ voor chel de Klerk (1884-1923), een gende hoek waarop de schoornieuwbouw. Erfgoedvereniging ontwerper met spectaculair ta- steen is gepositioneerd, de expresHeemschut kwam het op het lent voor decoratief detail, was sieve afwerking van de houten kospoor, voerde actie en sprak haar een van de belangrijkste voor- zijnen, en de decoratieve dakgoot.
zorgen uit over het verlies van dit trekkers van deze stijl. Beroemde Het inmiddels honderd jaar oude
karakteristieke pand. De aankoop Amsterdamse voorbeelden, me- huisje behoeft dringend restauradoor ‘Hendrick de Keyser’ heeft de van zijn hand, zijn het Scheep- tie. Directeur Carlo Huijts van ‘Henhet huis gered van de sloop en vaarthuis en de arbeiderswonin- drick de Keyser’: “We hebben dit
een toekomst verzekerd.
gen ‘Het Schip’. Michel de Klerk architectonisch belangwekkende
overleed plotseling op jonge huisje nog net op tijd kunnen redVroeg ontwerp
leeftijd in 1923. De Amsterdamse den van sloop. Dit kon alleen omAmsterdamse School
School verloor hiermee haar be- dat er dankzij de deelnemers van
Vereniging Hendrick de Keyser langrijkste boegbeeld, al zou de de BankGiro Loterij geld was voor
redt, restaureert en verhuurt his- bouwstijl nog meer dan een de- de aankoop. Een zorgvuldige restorische huizen. De Vereniging cennium enorme invloed uitoe- tauratie zal het pand nu terugbrenbezit woonhuizen in vrijwel alle fenen op de bouwkunst in ons gen in oorspronkelijke staat”.
Foto Heemschut
bouwstijlen, maar tot op heden land.
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Ook 50+
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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

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

Mooi bedrag voor
Stichting ParkinsonFonds

ADVERTEREN?
IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Leerlingen Alkwin Kollege
staken mee voorbeter klimaat!
Uithoorn - Spandoeken met de
quotes “Ride dicks, not cars!” en
“Fuck me, not the planet!” verzamelden zich in de ochtend-

spits op het busstation van Uithoorn. Een grote groep leerlingen van het Alkwin Kollege nam
deel aan de klimaatmars in den

Haag, om daar te protesteren
voor een beter klimaat. “De politiek moet nu ingrijpen, want anders zitten wij en onze volgende

Uithoorn - Het Keeztoernooi bij
Legmeervogels leverde dankzij
alle deelnemers, weer een prachtig resultaat op. Op zaterdagochtend 9 februari mocht Peter
Versteeg van Team Samen Sterker namens alle deelnemers aan
het toernooi een cheque van €
6.573,70 overhandigen aan René
Kruijff, voorzitter van de Stichting
ParkinsonFonds. Met het bedrag
wordt het onderzoek van Prof.
Dr. Erik Scherder ondersteunt. Hij
onderzoekt de mogelijkheden

om de pijn die Parkinsonpatiënten ondervinden bij bijvoorbeeld
rugpijn of rugpijn, te verlichten.
Het is bekend dat Parkinsonpatiënten tot wel vier keer meer pijn
ervaren dan mensen zonder deze
ziekte. Tot slot willen de organisatoren van dit toernooi, Team Samen Sterker en de club van 100
van Legmeervogels alle deelnemers en de sponsors van dit toernooi hartelijk bedanken. Zij spelen immers de hoofdrol dat heeft
geleid tot dit mooie resultaat!

generatie straks met de problemen”, is de mening van de leerlingen. Ze waren zeker niet de
enige die het nut van het protest zagen; ruim 10.000 leerlingen uit het hele land verzamelde
zich in de ochtend op het groene
gras van het Malieveld in de politieke hoofdstad. De leerlingen
van de middelbare school in Uithoorn namen zelf initiatief voor
de actie en kregen hiervoor toestemming van de schoolleiding.
“We zijn trots op onze leerlingen
die staan voor hun idealen”, aldus waarnemend rector Nelleke

Pedroli. Al voor de aanvang van
de demonstratie werden de debatten in de Tweede Kamer op
de voet gevolgd en ondernamen
verschillende leerlingen actie. Zo
douchen veel van de stakende
leerlingen nog maar 5 minuten
en eten ze geen of minder vlees.
“Sommige mensen zijn van mening dat we er niets mee bereiken, maar een beter milieu begint
bij jezelf! We hopen dat het kabinet inziet dat er nu echt iets moet
gebeuren. Wij zullen niet stoppen
tot er daadwerkelijk iets gebeurt.
Our oceans are rising, so are we!”
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

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

Een goede lensvloeistof
kan het verschil maken

Regio - Sijbrants & van Olst bestaat 30 jaar en daarom vieren wij
dit met een grandioze lensvloeistofactie. Optifree Pure Moist
Voordeelpakket van €39,50 voor
€30,-! En daarbij geven wij een
lenscontrole cadeau (t.w.v. €25,-)
voor de lensdragers die geen lenzen van ons draagt. Tijdens de
lenscontrole kijkt onze gediplomeerde optometrist of contactlensspecialist niet alleen naar de
sterkte van de lenzen maar ook
naar de pasvorm op het oog. Ook
de gezondheid van het hoornvlies en de traanfilm wordt beoordeeld en als er sprake is van
droge ogen dan zijn er verschillende oplossingen mogelijk zoals speciale lenzen en comfort-

druppels. Opti-Free Puremoist allin-one halfjaar vloeistof is een alles-in-één lenzenvloeistof die ervoor zorgt dat je ogen fris en gezond blijven tot wel 16 uur lang.
Optifree PureMoist Multi-Purpose Disinfecting Solution zorgt
voor een 16 uur durende bevochtiging waardoor lenzen de hele dag door comfortabel aanvoelen. HydraGlyde™ Moisture Matrix
werkt onafhankelijk van de traanfilm om lenzen vochtig te houden en zorgt voor een comfortabel gevoel vanaf het inzetten van
de lenzen tot het moment waarop ze worden uitgedaan.
Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant.

Ben je ook net ZZP’er?
Regio - Hé jij daar als jonge en
frisse ZZP’er! Heb jij ook wel eens
vragen waar je zelf even geen antwoord op weet, of heb je ook behoefte om af en toe eens met andere ZZP’ers te brainstormen over
bepaalde onderwerpen? Sluit
dan aan bij ‘Netwerk De Nieuwe
Ronde!’, een initiatief van Tineke
Vellekoop en Marina Korenwinder. Twee jonge ZZP’ers die vanuit deze behoefte dit netwerk opgezet hebben voor ZZP’ers uit de

gemeente De Ronde Venen en de
gemeente Nieuwkoop.
Ons eerste event staat gepland
op woensdag 27 maart om 20.00
uur in ’T Oude Parochiehuis in
Mijdrecht. Tijdens dit event maken wij graag kennis met alle belangstellende en inventariseren wij graag waar de behoefte ligt zodat we daarop verder
kunnen bouwen. Voor meer info:
mail naar info@ikgahetregelen.nl.
Graag tot 27 maart!

Poëzie ontwaakt!
Uithoorn - Voor vierde keer op rij
wordt er een poëzie-kleinkunstmiddag georganiseerd. Dit jaar
op zondag 17 maart om 15.00
uur. Laat uw zintuigen prikkelen door de klanken van poëzie, en door kleinkunstnummers
en dans. Centraal staat het thema “Alles ontwaakt!” Dichters:
kruip in de pen en laat op 17
maart horen hoe breed dit the-

ma kan worden geïnterpreteerd!
Wilt u zelf iets voordragen, geeft
u zich dan voor 9 maart op door
te mailen naar mandyme1984@
gmail.com. Maar u kunt ook gewoon lekker komen luisteren. Geniet van poëzie en mooie muziek
en dans en ga met een ontwaakt
gevoel weer naar huis! De poëziekleinkunstmiddag vindt plaats bij
Danscentrum Colijn.

Nieuw Nederlands circus viert
première in Uithoorn!
Regio - De afgelopen maanden
is hard gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe Circus
Maximum. Een circus van formaat
en kwaliteit, zowel qua optredens
als comfort en voorzieningen in
de grote theatertent. In Tilburg
beleefde Maximum als Wintercircus haar voorpremière, de landelijke aftrap van het seizoen begint
a.s. donderdag in Uithoorn aan
de Randhoornweg!
Positiviteit ‘Nadat de Nederlandse circuswereld de laatste jaren
een heleboel negatieve berichtgeving over zich heen heeft gekregen, is het ontzettend fijn om
te laten zien dat er ook positieve ontwikkelingen in de branche
zijn’, aldus tourneemanager Kevin
van Geet. Het gloednieuwe circusbedrijf kan qua opzet en organisatie direct als het grootste circus van Nederland worden bestempeld, en heeft als doel om
het publiek de magie van het circus te laten herbeleven.
Beleving
Beleving staat in het circus centraal, en die begint al in de sfeervol aangeklede foyertent met een
groot aanbod aan typische circus-lekkernijen zoals versgebakken popcorn, suikerspinnen en
zuurstokken.
In de voorstelling, die met pauze
ruim 2 uur duurt, worden alle ingrediënten van het klassieke circus gepresenteerd.

Marlon toont zijn optreden met
maar liefst 8 Friese hengsten, en
is de trotste winnaar van het internationale Circusfestival van
Massy. Een erkenning voor humane dressuur en een voorbeeldige verzorging van zijn vierbenige vrienden. Exotischer wordt
het wanneer 6 reusachtige, Siberische kamelen de piste betreden
en een vlotte vrijheidsdressuur
afwerken, met oriëntaalse danseressen en passende muziek. Speciaal voor de kinderen een optreden met 5 vrolijke hondjes, en
een unieke combinatie van Friese hengsten en kleine pony’s. Gewaagde acrobatiek zowel in de
nok van de tent aan de tissue en
ringtrapeze, als ook – op bijna
aanraakbare afstand – in de piste lichtshow. Tijdens de koude winmet jongleurs en koorddansers.
terdagen is de circustent natuurlijk heerlijk verwarmd.
Humor
Na de voorstelling een meet
Humor Voor de nodige dosis & greet met de circusartiesten
humor zorgt de getalenteerde waarbij gelegenheid is tot het
Clown Marco, die zich met ver- maken van foto’s en verzameschillende korte optredens tot len van handtekeningen! De aanpubliekslieveling zal ontwikke- vangstijden zijn van donderdag
len. Hoogtepunt van de voorstel- 14 tot en met zondag 24 februaling is ongetwijfeld de Hongaarse ri: - elke donderdag om 19.00 uur
familie Donnert, met hun jockey- – elke vrijdag om 16.15 en 19.00
rijden en een bijbehorende ‘salto uur – elke zaterdag om 15.00 en
mortale’ van paard naar paard!
19.00 uur – elke zondag om 14.00
De luxe theatertent beschikt over uur. Donderdag is familiedag, voleen eigentijdse zitinrichting met wassenen betalen kinderprijzen!
plaats voor bijna 1000 personen Tickets zijn verkrijgbaar vanaf
op comfortabele kuipstoelen, de €14,00 aan de circuskassa (uur
voorstelling wordt ondersteund voor aanvang) of vanaf nu online
door een computergestuurde via www.circus-maximum.nl

COLOFON

Nieuwe Meerbode
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
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Nel van der Pol
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Correspondent
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voor www.meerbode.nl/
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Bedrijfswagendagen bij
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Tot en met 8 maart
vinden de Renault Bedrijfswagendagen plaats bij Renault Nieuwendijk. Tijdens de actieperiode kunnen klanten bij aanschaf
van een Renault Kangoo, Trafic of
Master profiteren van een voordeel tot wel 6.000 euro, inclusief
een laadruimtepakket ter waarde
van 1.000 euro. Renault ontzorgt
de ondernemer met het Flex Fi-

nancial Lease-aanbod. Bij aanschaf van een nieuwe Renault bedrijfswagen in combinatie met
een onderhoudscontract en verlengde garantie, is de auto met
Flex Financial Lease te financieren tegen een aantrekkelijk rentetarief van slechts 0,9%. Dit kan al
voor een maandbedrag vanaf 125
euro. Er is al een Renault bedrijfswagen voor 100 euro per maand.

Meer dan 500 uitvoeringen
“De Renault Bedrijfswagendagen zijn de ideale gelegenheid
voor ondernemers om nieuwe
bedrijfswagens uit te zoeken. Er
zijn maar liefst vijfhonderd uitvoeringen met de kenmerkende
Renault-eigenschappen comfort,
veiligheid en praktische bruikbaarheid”, aldus Nieuwendijk.
Ook zo nieuwsgierig naar de bedrijfswagens van Renault én wilt
u profiteren van hoge kortingen?
Bezoek dan deze week één van
de vestigingen of kijk voor meer
informatie op www.renault-nieuwendijk.nl

De Bandbrouwerij gaat weer van start!
Regio - De Bandbrouwerij gaat
weer van start op vrijdagavond
15 februari 2019 om 20.00 uur in
‘t Oude Parochiehuis in Mijdrecht.
Woon je in de buurt, speel je een
instrument en lijkt het je leuk om
met andere muzikanten bandjes te vormen en nummertjes te
spelen?
Dan is de Bandbrouwerij echt iets
voor jou. Het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt en welke
muziekstijl je het liefst speelt: Onder begeleiding van verschillende ervaren muzikanten, bandcoaches en muziekdocenten wordt
er flink op los gejamd, gespeeld
en geoefend, net zo lang tot er
wie weet wat voor prachtige dingen uit voortkomen. Er kan toegewerkt worden naar een aantal
live-optredens om het resultaat
voor publiek ten gehore te brengen. Er kan in twee ruimtes gejamd worden en er is een complete backline aanwezig dus je hoeft
alleen je instrument maar mee te

nemen. Als je eerst een keertje
wil komen kijken is dat ook prima, er is niets verplicht. De bar is
altijd open dus als je alleen een
drankje wilt komen doen ben je
ook welkom! De Bandbrouwerij is er om de week, op vrijdag-

avonden om 20.00 uur in Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis aan
de Bozenhoven 152 in Mijdrecht;
entree is gratis.
Veel info, foto’s en filmpjes zijn
te vinden op de Facebookpagina
van De Bandbrouwerij.

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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Brandweer Uithoorn
gericht op de toekomst

Uithoorn - In het kader van de regelmatige werkbezoeken die de
fractieleden van Gemeentebelangen afleggen was het nu de beurt
aan het nieuwe fractielid Rolf Polak om samen met fractielid Herman Bezuijen, een bezoek af te
leggen aan de Brandweerkazerne
van Uithoorn en De Kwakel.
Beiden gingen in gesprek met Nico Theuns, een van de beroepskrachten die op werkdagen de
bezetting van de eerste uitruk garandeert. De brandweer organisatie in Nederland is ingedeeld
in regio’s. Uithoorn valt onder de
regio
Amsterdam-Amstelland.
Dat wil niet zeggen dat de grenzen van de gemeentes die in deze regio liggen ook de keiharde
grenzen van het werkgebied van
de brandweer zijn. Steeds vaker
worden regio en zelfs provinciale grenzen overschreden i.v.m. de
samenwerking tussen de diverse
korpsen. Binnen het werkgebied
is het Uithoorns korps aangewezen als “pilot”.
Dit houdt in dat een aantal vernieuwende aspecten eerst uitgeprobeerd worden binnen een “pilot” korps. Dit kan organisatorisch
van aard zijn, maar ook qua materieel vinden er momenteel flinke
vernieuwingen plaats.

derland 3 van dergelijke voortuigen, waarvan er één in Uithoorn
is gestationeerd om ervaringen
mee op te doen.
Experiment
Een ander experiment dat in Uithoorn getest is en ook verder uitgerold wordt is het project TAS4.
De afkorting staat voor tankautospuit met 4 in plaats van 6 brandweerlieden. Dit zorgt ervoor dat
al bij 4 aanwezigen in de kazerne een eerste auto uit kan rukken.
Hierdoor ontstaat een snellere
aanrijtijd en in de meeste gevallen is dit voldoende om de brand
al in een vroeg stadium succesvol
te blussen. De aanrijdtijden voldoen in Uithoorn aan de norm
sinds op de kazerne op werkdagen steeds 4 brandweerlieden
aanwezig zijn die buiten het uitrukken ook onderhoud plegen en
voor preventie in de gemeente
zorgdragen.

Cobra Gold-Cut
Nog een novum dat in Uithoorn
uitgetest wordt is het Cobra ColdCut systeem. Dat is een hogedruk spuitpistool waarmee de
waterdruk opgevoerd kan worden tot 300 Bar. Aan deze harde
waterstraal kan grit (kleine gemalen ijzerdeeltjes) worden toegeBlusrobot
voegd waardoor met deze waterAl snel maken Rolf en Herman lans niet alleen dwars door hout
kennis met de blusrobot. Een en staalplaat “geboord” kan worklein rupsvoertuig dat aangeslo- den, maar ook in steen en zelfs
ten wordt op een toevoerslang gewapend beton kan zo een gat
en voorzien is van een waterka- worden gesneden waardoor de
non en camera.
lans in de brandende ruimte kan
Via een bedieningsconsole met komen zonder dat er personen de
beeldscherm kan zo in moei- ruimte hoeven te betreden. Eenlijk bereikbare plaatsen toch ge- maal binnen wordt het grit afgeblust worden. Te denken valt aan schakeld en de brand in de ruimondergrondse ruimtes (b.v. par- te met een sproeinevel te lijf gekeergarages) of grotten. Dergelij- gaan.
ke (beperkte) ruimtes dagen niet
echt uit om met mensen naar bin- Ontsmetten
nen te gaan. Dit kan met dit ge- Tenslotte werd er nog een kijkavanceerde stuk uitrusting voor- je genomen in de ontsmettingskomen worden. Er zijn in heel Ne- unit. Deze wordt regionaal inge-

zet wanneer er gered of geblust
moet worden in een omgeving
met giftige gassen of dampen.
De unit bevat volledig gasdichte
pakken en uitgebreide spoel- en
schoonmaakruimtes (douches)
om mensen veilig uit een besmette omgeving te halen nadat
ze gered zijn c.q. nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Met
twee chemische bedrijven in de
gemeente waarvan er één bedrijf
onder het Besluit Risico’s Zware
Ongevallen (BRZO) valt is dit een
juiste keuze.
De vraag van beide raadsleden
was natuurlijk waarom juist Uithoorn is uitverkozen binnen de
regio Amsterdam – Amstelland.
Naast het feit dat het opleidingsniveau van de Uithoornse vrijwilligers drastisch is opgekrikt blijkt
ook de mentaliteit van onze vrijwilligers een belangrijke factor
bij de keuze geweest te zijn. Het
zijn dan wel “vrijwilligers”, maar
zeker geen amateurs. Ze hebben
precies dezelfde opleiding als beroepsbrandweerlieden genoten
en zijn daarnaast enorm enthousiast. De brandweer is hun passie
en dat geeft juist een beetje extra. De korpsleiding heeft dit ingezien en o.a. om deze redenen

voor het korps in onze gemeente gekozen.
Wensen
Aan het einde van het gesprek
werd Nico Theuns gevraagd welke wensen hij nog heeft waar het
een beter functioneren van het
korps in onze gemeente betreft.
Hij noemt daarbij een drietal zaken:
1. Ontsluiting van wijken aan minimaal twee zijden is belangrijk in
geval van evacuatie. 2. Het minder toepassen van verkeersdrempels, waarbij hij zich realiseert dat
de verkeersveiligheid belangrijk
is, maar het bevordert het uitrukken, waarbij brandweerlieden
zich in de wagen moeten voorzien van persluchtcylinders, zeker
niet en gaat ten koste van de aanrijdtijd.
3. Tenslotte wordt de brandweer
graag in een vroegtijdig stadium
(bij het ontwerpen) betrokken bij
woningbouwontwikkelingen. Dit
is belangrijk omdat vaak in een
laat stadium ook nog even stilgestaan moet worden bij de bluswatervoorziening. Het aankoppelen van de brandweer aan het
drinkwaternet is niet altijd vanzelfsprekend en ook het steeds
verder aaneenkoppelen van deze systemen, gaat soms ten koste van de watercapaciteit.
Het blijkt dat Nico nog vele uren
kan praten over zijn beroep dat
ook tevens zijn hobby is.
Onze gemeente kan zich gelukkig prijzen met zo een professionele aanpak van onze veiligheid.

Brug fort bij De Kwakel
offi ieel eo en
De Kwakel - Op maandag 4 februari is de nieuwe brug bij het
Fort De Kwakel op informele wijze officieel geopend door wethouder Bouma. De brug zelf was
al geruime tijd klaar maar qua afwerking was het wachten op het
hek. De brug is in 2018 volledig
opnieuw gebouwd waarbij participatie van de inwoners van De
Kwakel een belangrijke rol heeft
gespeeld. De brug die toegang
biedt tot het fort bij De Kwakel, is
-net als het fort- van belangrijke
historische waarde. Om deze historische waarde zoveel mogelijk
terug te laten komen in het nieuwe ontwerp, is vanaf het begin af
aan de stichting De Kwakel Toen
en Nu en Buurtbeheer De Kwakel
betrokken geweest. Deze betrokkenheid uitte zich onder andere in het feit dat de stichting De
Kwakel Toen en Nu een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan
het uiteindelijke ontwerp van de
brug. Zo heeft men meegedacht
over en meegetekend aan onder
andere de brug en het hek en zijn
er diverse (historische) foto’s aangereikt die als inspiratie hebben
gediend voor de brug in zijn huidige vorm. De oude Ringvaartbrug is hier een voorbeeld van.
Ook is gehoor gegeven aan de
suggestie om een lokale leverancier te kiezen voor het hekwerk.
De Kwakel dankt naam aan brug
Dat bruggen belangrijk zijn voor
De Kwakel, moge duidelijk zijn.
Het dorp ontleent zijn naam immers aan de oude Quackelbrug
of in iets moderne spelling: een
kwakelbrug. Een kwakelbrug is
van oudsher een hoge, smalle
(houten) trapjesbrug, die hoog
genoeg is om schuiten -in het geval van De Kwakel de boten van

de boeren en tuinders- onderdoor te laten varen. Een kwakel
was van oudsher een voetgangersbrug. Daarmee was tegelijk
het nadeel dat paard en wagen
er niet overheen konden. Daarom werden op drukke punten de
kwakelbruggen vervangen door
ophaalbruggen.
De bouw van het fortwachterswoning en de loods bij de Kwakel
ging in 1896 van start. Het stortte
van het zand voor het fort begon
in 1897 en het fort werd voltooid
in 1906. Het is bekend dat de eerste stalen brug, in december 1902
is gebouwd, een demontabele
brug was die bij onraad snel weggehaald kon worden. Rond 1953
– 1955 is de stalen brug vervangen door een houten brug, die afkomstig was uit Uithoorn. De Uithoornse brug -die op voorspraak
van toenmalig burgemeester
Koot verplaatst werd en wat een
mooi voorbeeld van de circulaire economie is- lag in Uithoorn
bij de sluis naast Café de Herbergh 1883. Op de nieuwe locatie
hield de brug het vervolgens vol
tot 1985. Daarna werd deze te gevaarlijk en is hij gesloopt en herbouwd. Die vervallen brug is in
2018 gesloopt en een soort een
replica gemaakt met het idee van
de Ringvaartbrug, wat meespeelde in het ontwerp. Dit is de nieuwe Fortbrug die nu in 2018 is vervangen en jl. maandag 4 februari is geopend. De Kwakel is weer
trots op dit mooie exemplaar, die
gebouwd is door de Firma Griekspoor en het hek door Kwakelse
ondernemer Norbert van Scheppingen. Verlichting moet de brug
uiteindelijk helemaal afmaken.
(foto Dirk Plasmeijer)

Feestelijke opening
vijfde vestiging Raggers
Uithoorn - Gitta van der VeldtRaggers en Peter van Amerongen
sr van schoonmaakbedrijf
G.Raggers & Zn bv zijn er trots
op de vijfde vestiging te hebben
geopend. De feestelijke opening
waarbij de vijfde generatie het
pand officieel mochten openen
was zeer geslaagd! Vanaf nu hebben zij ook een vestiging aan de
Hyperonenweg 6B in Utrecht. Po-

tentiele klanten die meer over het
bedrijf willen weten en een brochure aanvragen die persoonlijk
mag worden afgegeven, ontvangen los van een heerlijke appeltaart ook een uitnodiging voor
een speciaal evenement “Proeven aan de Amstel” welke op 12
april gehouden gaat worden op
het hoofdkantoor aan de Amsteldijk Noord 32 in Uithoorn.

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf,
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen
van Uithoorn en De Kwakel.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,
In memoriam Cees Zandvliet
Op 28 januari jl. bereikte ons het droevige bericht van het
overlijden van Cees Zandvliet, voorzitter van het Ondernemersfonds Uithoorn en De Kwakel en bestuurslid van de
Stichting Uithoorn in Bedrijf.
Zijn gezondheid was vanaf 2016 in een neergaande spiraal
terecht gekomen, maar met ingrijpende behandelingen
wist hij goed op de been te blijven. Voor de buitenstaander
was hij altijd zeer optimistisch. Hij toonde een enorme inzet
ten behoeve van anderen en was ook in het verleden actief
in meerdere bestuursfuncties in Uithoorn. Hij was vriendelijk, bescheiden, loyaal, ongelofelijk betrokken en met een
duidelijke mening was hij een sturende kracht. Een van zijn
laatste successen was het ondertekenen van een convenant
tussen het gemeentebestuur en het Ondernemersfonds
voor een volgende periode van zes jaar. Een artikel met foto
van de ondertekening verscheen in deze krant op 23 januari jl. Hij had zich daarvoor enorm ingezet, onder meer met
een intensieve lobby bij alle politieke partijen en hij sprak in
tijdens een vergadering van de Commissie Wonen & Werken
van de gemeenteraad. In januari bereikte hij nog een ander
succes. In het project glasvezel op het bedrijventerrein heeft
hij de helpende hand geboden. Samen met de projectleiding heeft hij menigmaal de cijfers doorgerekend om een
sluitende begroting te kunnen neerleggen en de financiering rond te krijgen. Dat zag hij als een uitdaging en het was
zijn eer te na om het niet te laten slagen. Het project is nu
dan ook in uitvoering. In de week voorafgaand aan zijn overlijden heeft hij nog contact gehad met diverse belanghebbenden om de laatste zaken te regelen.
Cees is in het weekend van 25 januari met spoed in het ziekenhuis opgenomen en in de nacht van 27 januari op zesenzestig jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart heeft op 4 februari onder grote publieke belangstelling plaatsgevonden.
Wij gedenken Cees met dankbaarheid en respect en wensen
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden
veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.
Laatste column
Medio januari heb ik vervelend nieuws gekregen over mijn
gezondheid. Ik zal de komende periode veel energie moeten steken in het beperken van verdere schade aan mijn
gezondheid en heb besloten hier prioriteit aan te geven.
Daarin is helaas geen ruimte om het voorzitterschap bij de
Stichting Uithoorn in Bedrijf en bij de winkeliersvereniging
in het Oude Dorp voort te zetten. Jammer, want ik heb dit de
afgelopen twee jaar met veel plezier gedaan. En ik bedank
iedereen voor de fijne en goede samenwerking. Voor mij was
het ook een leerzame periode. Waardevol bleek het motto,
de visie die we hebben ontwikkeld bij de formulering van de
strategie en lange termijn doelstellingen voor de Stichting
Uithoorn in Bedrijf: “scherp zijn op elkaar én elkaar helpen”.
Dit geldt zowel in de relatie van ondernemers onder elkaar
en van de verschillende winkeliers- en ondernemersverenigingen in Uithoorn en De Kwakel. Maar ook, en misschien
wel juist, in de relatie met de gemeente. Ondernemers hebben de gemeente nodig, met name in haar faciliterende rol.
En de gemeente heeft ondernemers en inwoners nodig, in
het nemen van initiatieven en het beschikbaar stellen van
aanwezige, schaarse expertise. Alleen ga je sneller, samen
kom je verder!
Ik bedank ook de lezers van deze column; het was een voorrecht om deze columns te mogen schrijven. We leven in een
interessante en uitdagende tijd.
Ik wens alle inwoners en ondernemers een mooie toekomst toe!

Jos Holla
Voorzitter
Stichting Uithoorn
in Bedrijf

Surinaamse avond bij de
Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 20 februari wordt er weer een Wereldkeuken gehouden, met deze keer Surinaamse gerechten op
het menu. Voor €5,50 kunt u aanschuiven en een hapje mee-eten,
drankjes kunt u los kopen aan de
bar. De avond zal gehouden worden in sporthal de Scheg, vanaf 18.00 uur bent u welkom en
om 18.30 uur wordt het buffet
geopend. Vanwege een beperkt
aantal plaatsen vragen zij om u
van tevoren aan te melden, dan

weten zij ook zeker dat er voor iedereen een plekje is. Aanmelden
kan totdat wzj vol zitten, of uiterlijk tot maandag 18/2, via Facebook (Wereldkeuken Europarei)
of mail (wereldkeukeneuroparei@gmail.com).
Ook voor eventuele vragen kunt
u ons mailen. Het belooft weer
een gezellige avond te worden,
dus heeft u zin om gezellig mee
te eten en te genieten van Surinaamse gerechten, neem contact op .
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Initiatievenfonds wil meer lokale
initiatieven steunen
Uithoorn - Het Initiatievenfonds
Uithoorn bestaat anderhalf jaar.
Steeds meer Uithoornaars weten
de weg naar het fonds te vinden.
,,Toch willen we extra bekendheid genereren, want hoe meer
mensen we bereiken, hoe meer
goede initiatieven we financieel
kunnen steunen,” aldus bestuurslid Peter Pit.
Het initiatievenfonds is in het leven geroepen om initiatieven van
inwoners financieel mogelijk te
maken. Pit: ,,Wij bieden daarvoor
een startbudget uit eigen middelen of zoeken sponsors die het
initiatief mede mogelijk maken.
Onze ambitie is om in Uithoorn
en De Kwakel inwoners en bedrijven met elkaar te verbinden
bij het realiseren van hun initiatieven om een prettiger woonklimaat te realiseren.” De gemeente Uithoorn heeft het verstrekken
van subsidies en donaties anderhalf jaar geleden overgedragen

aan het Initiatievenfonds. ,,We
zijn nu dus ruim anderhalf jaar
actief. Steeds meer mensen weten ons te vinden. En daar zijn we
erg blij mee. Toch hopen we, door
meer bekendheid te genereren,
dat we nog meer leuke initiatieven financieel kunnen ondersteunen. Nieuwe aanvragen zijn
dus van harte welkom,” vertelt Pit.
Initiatieven
Sinds de oprichting heeft het
fonds al aardig wat initiatieven in
Uithoorn financieel ondersteund.
Denk aan Culinair Uithoorn, AmstelProms, het najaarsconcert
van Amacitia, het speciale jongerencafé, het huiskamerproject
Meerwijk en de Veteranendag.
Inwoonster Ria Tammer heeft al
een paar keer gebruik gemaakt
van het fonds om leuke activiteiten te organiseren. Zo diende ze
een aanvraag in voor het organiseren van de ouderenmiddag in

de Karel van de Manderhof, een
barbecue voor senioren en een
samenzijn voor de Uithoornse
Veterenanen. ,,Voor Veteranendag heb ik vorig jaar op 27 september de aanvraag ingediend
en nog geen maand later was al
een groot deel gestort op de rekening als voorschot. Heel fijn.
Houd er wel rekening mee dat
als je een aanvraag doet wel bonnen met het liefst BTW kan overleggen,” aldus Tammer. Ook de
Uithoornse Carolien van Lit, initiatiefneemster van het speciale
(jongeren)café, is enthousiast. Zij
kwam met het idee om twee keer
in de maand een avond te organiseren in café De Biertuin (onderdeel van brouwerij De Schans)
voor mensen die zich normaal gesproken niet thuis voelen in een
café. Denk aan mensen met autisme of (visueel) gehandicapten.
Mede door de financiële ondersteuning van het fonds is dit idee
realiteit geworden. Van Lit: ,,Mijn
ervaring is alleen maar positief
met het Initiatievenfonds. Ook
heel fijn dat ze met je meedenken
om van het initiatief een nog groter succes te maken.”

menteel in de Raad van Toezicht
van het Initiatievenfonds maar
wil zijn plek afstaan. ,,Ik ben van
mening dat het goed is als een inwoner uit de gemeente nu mijn
plek gaat innemen in de Raad van
Toezicht.” Momenteel zijn er twee
plekken beschikbaar in de Raad
van Toezicht en het fonds is ook
op zoek naar bestuursleden. Met
name een penningmeester. Belangstellenden die meer informatie hierover willen, kunnen het
profiel raadplegen op initiatie- Uithoorn - Ieder jaar rond Valentijnsdag zet de VVD vrijwilligers
venfondsuithoorn.nl.
in het zonnetje die zich inzetten
voor onze gemeente. Met het uitSponsors
Het Initiatievenfonds krijgt jaar- delen van taarten spreken zij hun
lijks een financiële bijdrage van grote waardering uit voor vrijwilde gemeente. Naast deze jaarlijk- ligers.
se bijdrage werft het bestuur ac- Dit jaar ging de taart naar de vrijtief geld bij bedrijven of instellin- willigers bij Rick FM. Petra Kirchgen en particulieren. Uiteraard Voors, Statenlid van de provincie
kan het fonds nog meer sponsors Noord-Holland, reikte samen met
gebruiken. Belangstellenden die gemeenteraadsleden en de wethet fonds willen steunen kunnen houder de taart uit aan Trudy Hoeen mail sturen naar info@initia- genboom, lid van het bestuur van
Radio Rick FM.
tievenfondsuithoorn.nl.
Rick FM is de lokale omroep voor
Uithoorn en De Kwakel. Met rond
Aanvraag indienen
Meer informatie over het fonds de 50 enthousiaste vrijwilligers
en hoe je een aanvraag kan in- zenden zij 24/7 uit in de ether,
dienen voor een donatie is te vin- op de kabel en internet. Er is veel
Bestuursleden
den op www.initiatievenfonds- aandacht voor lokaal nieuws,
Wethouder Hans Bouma (porte- uithoorn.nl onder het kopje ‘Initi- sport, cultuur, lokale politiek en
feuillehouder): ,,Ik ben blij dat het atief indienen’. Ben je als initiatieffonds zo goed loopt. Veel inwo- nemer nog niet zo ver om een forners hebben leuke ideeën die een mulier in te vullen en wil je eerst
toegevoegde waarde hebben informatie inwinnen bij het fonds,
voor Uithoorn. Maar leuke ideeën neem dan via het contactformukosten meestal geld. Vaak meer lier contact op met de secretaris.
dan wat men zelf kan betalen. Snel zal zich één van de bestuursIn dat geval kan een bijdrage uit leden zich melden om een geUithoorn - In Uithoorn is sinds jahet fonds helpen.” Bouma zit mo- sprek aan te gaan.
nuari 2012 de Stichting AED Uithoorn actief en in De Kwakel de
Stichting AED De Kwakel. Als een
reanimatiemelding bij 1-1-2 binnenkomt, worden de vrijwilligers
van beide stichtingen opgeroepen per pager (pieper) of via een
sms van HartslagNU. Zij krijgen
op hun pager of sms het adres te
zien en als ze in de gelegenheid
zijn gaan ze erheen om te helpen
bij de reanimatie.
De AED stichtingen hebben met
Ambulance Amsterdam een convenant afgesloten, waarin o.a.
staat dat zij instaan voor een goede reanimatie. De vrijwilligers van
de stichtingen worden 3 keer per
jaar getraind en elk jaar moeten
ze een competentietest afleggen. Ook houdt de stichting jaarlijks een oefening met Ambulance Amsterdam en de Brandweer
V.l.n.r. 1e rij: Anneke, Kirsten, Mariska, Marijke (instructeur), Finn, An- Uithoorn. Dit jaar zal deze plaatsvinden op 5 juni a.s.
neloes. 2e rij: Nicole, Ellen, Marlette, Cynthia

Valentijnstaart voor
Trudy Hogenboom
kerkelijke gebeurtenissen. Daarnaast bieden zij een variëteit aan
muziekprogramma’s.
Geschiedenis
Tijdens deze gezellige middag is
veel gesproken over de geschiedenis van Rick FM en hoe veelzijdig de zender is en wat een werk
er allemaal bij komt kijken.
De VVD vindt het ontzettend
mooi om te zien dat deze zender
door de grote inzet van al hun
vrijwilligers dit jaar een mijlpaal
bereikt. Dit jaar gaan ze namelijk
hun 40- jarig bestaan vieren!
Rick FM is momenteel nog op
zoek naar vrijwilligers . Dus lijkt
het u nu leuk om als vrijwilliger
bij Rick FM mee te helpen, neemt
u dan contact op via de website
van Rick FM.

Reanimatieoefening bij
Stichting AED Uithoorn

Iedereen geslaagd voor
het EHBO examen!
Uithoorn - Dinsdag 5 februari sloten de cursisten van EHBO
vereniging Uithoorn de cursus
EHBO af met het officiële Oranje
Kruis examen. Op 9 oktober startten onze cursisten met de cursus
en 11 lessen later mocht iedereen
laten zien of zij de vaardigheden
voldoende beheersten om het
felbegeerde Oranje Kruis Diploma binnen te halen. Instructeur
Marijke van Geem gaf de cursus,
bijgestaan door bestuurslid Willem van Eck en Lotusslachtoffer
Brigitta Koppenol. Zoals altijd begint zo’n examenavond al vroeg:
om 18.30 uur was iedereen aanwezig en gingen de eerste twee
kandidaten niet lang daarna van
start met het examen. Een groot
deel van ons bestuur was aanwezig voor de morele steun bij

het wachten. Nadat iedereen het
examen had afgelegd, gingen de
examinatoren in beraad. Gelukkig konden ze al snel melden dat
iedereen geslaagd is! Een fantastisch resultaat waardoor Uithoorn
e.o. weer een aantal EHBO’ers rijker is. De geslaagden zijn: Nicole Bul, Anneke Bus-Olie, Marlette
da Costa-Hazenkamp, Ellen van
Eijk, Kirsten Kooijman, Finn Meeder, Anneloes Mulder, Cynthia Offringa en Mariska Punt - Bezuijen.
Van harte gefeliciteerd allemaal!
Ook?
Ook benieuwd naar deze vereniging en de cursussen die zij geven? In april gaan zowel de cursus EHBO Kind als de cursus reanimatie weer van start. Kijk
op hun website www.ehbo-uit-

hoorn.nl voor de datums en geef
je snel op. Begin oktober zal de
reguliere EHBO cursus weer starten. Ook hier kun je nu al voor op-

geven. Indien je aanvullend verzekerd bent, vergoeden zorgverzekeraars (een deel van) deze cursussen.

be Vrijhof, Pepijn van der Sande
en Willem de Beer. Zingend in de
koorklas merkten ze dat het ook
leuk is om in kleiner verband een
mix van jazz en pop te gaan zingen. Zo ontstond hun groep “The
Stichting Culturele Activiteiten New Amsterdam Voices”. Creatief
Uithoorn (SCAU) horen dat de Af- als ze zijn, bewerkten de pas afdeling Jazz-zang van het Amster- gestudeerde jonge vocalisten en
dams Conservatorium voortreffe- hun huisarrangeur Maartje Melijke vocale professionals opleidt. ijer songs uit het bestaande reWant daar komen ze vandaan: pertoire voor hun ensemble, zoJune Fermie, Vera Buijink, Marie- als songs van Stevie Wonder of
ke Smit, Minka Bodemann, He- John Mitchell. Glaszuiver, fraai

genuanceerd van toon, ritmisch
scherp en met een fantastische
balans tussen de zeven stemmen
klonken songs als Lately”, ”Little
Green” of “Blame it on the Boogie”.
Ramses Shaffy werd geëerd met
een originele en stijlvolle bewerking door Tijn Wybenga van het
bekende “Zing, Vecht, Huil, Lach,
Werk en Bewonder”. Maar ook
kon het SCAU-publiek genieten
van eigen composities van de
ensembleleden, ook met eigen
tekst, zoals het fijnzinnige en gevoelige “Vogelvlucht” van Hebe
Vrijhof.
Aan het slot van deze onderhoudende middag werden speciaal
de dames in de zaal toegezongen met “Señorita”. Met als toegift
een fraaie bewerking van de song
“Ol’ man River” uit de musical
“The Showboat” werden de bezoekers bedankt voor hun stevige applaus. Het volgende SCAUconcert is op zondag 10 maart.
Al succesvol op weg naar de grote podia concerteren dan violiste
Noa Wildschut en pianiste Elisabeth Brauss op het SCAU-podium
in De Schutse. Informatie daarover en over de kaartverkoop
biedt de website van de SCAU,
www.scau.nl.

Close harmony van de
bovenste plank
Uithoorn - In de goed gevulde
Schutse presenteerde “The New
Amsterdam Voices” zondagmiddag een afwisselend en fraai uitgebalanceerd close harmony programma. De zeven zangers en
zangeressen van dit a capella ensemble lieten het publiek van de

om zo snel mogelijk ter plaatse te
zijn. De Stichting AED Uithoorn
probeert in elke wijk in Uithoorn
voldoende mensen te hebben
die kunnen reanimeren. Niet heel
Uithoorn is volledig “ingedekt”.
Daarom zoeken we nog vrijwilligers in Meerwijk-West (het vroegere IBM terrein) en in LegmeerWest (omgeving Vogellaan). Ook
het Thamerdal kan een betere
dekking gebruiken. Heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij
de Stichting AED Uithoorn? Meld
u dan aan bij het secretariaat van
de stichting via aed-uithoorn@
live.nl of bel met onze secretaris
Ria van Geem 06-24612335.

In de Nieuwe Meerbode van 23
januari jl. stond een stukje over
het Initiatievenfonds, dat budget beschikbaar stelt voor AED’s.
Dat is een mooi gebaar, maar er
wordt voorbijgegaan aan een
aantal zaken:
- Men weet waarschijnlijk niet
Competentietest
dat je altijd moet kunnen reOp maandagavond 28 januaanimeren. Een AED komt niet
ri was het weer zover: De vrijwilin de plaats van de reanimatie.
ligers van de Stichting AED Uit- - De techniek van de reanimahoorn legden hun jaarlijkse comtie moet regelmatig geoefend
petentietest af. Op basis hiervan
worden. Het volgen van herbeoordelen instructeurs of ze
halingslessen is noodzakelijk.
nog opgeroepen mogen worden - De AED’s moeten in een verbij reanimaties. Omdat de 2 AED
warmde kast worden opgeStichtingen tegenwoordig veel
hangen.
samenwerken, was De Kwakel - De elektrodes van de AED
ook uitgenodigd om aan de commoeten regelmatig vervanpetentietest deel te nemen. De
gen worden, want er zit een
test werd gehouden in de brandhoudbaarheidsdatum aan.
weerkazerne Uithoorn. Naast - De batterij moet ook af en toe
het afleggen van de test, kon ievervangen worden.
dereen trainen op de reanimatie
van baby’s en kinderen. Hierbij is In de Nieuwe Meerbode van 30
een andere volgorde van hande- januari jl. staat een stuk over de
len belangrijk. Gelukkig komt dit BuurtAED-actie in de Boutenniet vaak voor. Ook lagen er twee slaan. Wat men echter niet weet is
reanimatiepoppen op de grond, dat er op 2 en 3 minuten afstand
waarop iedereen in groepjes de 2 AED’s aanwezig zijn bij vrijwilreanimatie met gebruik van de ligers van de Stichting AED UitAED kon oefenen. Samenwerking hoorn.
is in dit geval heel belangrijk, niet Bovendien zijn de politiewagens
alleen met de vrijwilligers van de en de brandweerauto’s voorzien
Stichting onderling, maar ook van een AED. Binnen een paar mimet de brandweer en politie die nuten zijn dus altijd diverse AED’s
ook opgeroepen worden bij re- op het betreffende adres aangeanimaties. Bij reanimaties in Uit- komen.
hoorn en De Kwakel zijn ook coordinatoren aanwezig die aanwij- Er is dus in alle buurten van Uitzingen geven wie er moet gaan hoorn en De Kwakel al een gereanimeren en er wordt op ge- oliede keten van snelle reanimalet of de handelingen juist uitge- tiehulp, inclusief snelle beschikvoerd worden.
baarheid van diverse AED’s.
Wil je voor jouw straat een AED
Dekking
aanschaffen, neem dan eerst conHet is letterlijk van levensbelang tact op Stichting AED Uithoorn.
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Buurt-AED: goed idee?

Bij hartstilstand langer dan zes minuten op de ambulance wachten
en de kansen voor de getroffene
zijn nog maar minimaal als niet
ijlings een AED (Automatische
Externe Defibrillator) wordt gebracht. De oplossing lijkt zo eenvoudig. Geef André van Duijn in
een praatprogramma op TV een
AED in handen en de kijker ziet
het meteen: niks aan, iedereen
kan op de levensreddende knop
drukken. Als in elke buurt maar
een AED hangt, kunnen vele levens worden gered. Dat beeld rijst
op uit informatie van de Nederlandse Hartstichting en AED-leverancier Philips in de media over
het “Buurt-AED-project”. Dat beeld
wekt bij kijkers en lezers emotie
en verontrusting op. Blijkens persberichten ook in Uithoorn. Immers wachten op de ambulance
kan langer dan zes minuten duren. Klopt. Dat kan. En ook in Uithoorn kunnen zes minuten van
hulploze hartstilstand voor de getroffene kansloze minuten worden. Inderdaad. Maar klopt het
angstwekkende beeld over de zes
verloren minuten in Uithoorn wel
met de werkelijkheid? Neen.
Geolied systeem:
de praktijk van jaren
Wat gebeurt er als bijvoorbeeld
een bewoner van pakweg de Boutenslaan (laten we hopen dat het
nooit gebeurt) zijn of haar partner
’s avonds bij het kijken aan de TV
bewusteloos en raar of niet meer

ademend op de bank opzij ziet
vallen? De partner zal direct 112
bellen en een ambulance vragen.
De centralist vraagt eerst of de getroffene nog reageert, met het
verzoek de telefoon zo mogelijk
op de luidspreker te zetten. Hij zal
direct het adres vragen, verzoeken de buitendeur alvast open te
(laten) zetten, verder doorvragen,
verzoeken zo mogelijk de getroffene op de (harde) grond te leggen en vragen of de beller kan reanimeren. Zo ja, dan begint daarmee de levensreddende hulp. Kan
de beller niet reanimeren of weet
deze niet (meer) precies hoe dat
moet, dan zal de centralist per telefoon instructie en begeleiding
bij de eerste reanimatiepogingen geven. Intussen alarmeerde
de centralist behalve de ambulanceposten aan de Spinnerij in Amstelveen en/of de Zwarteweg in
Aalsmeer, al onmiddellijk het Uithoornse of Kwakelse Reanimatieteam, de Uithoorns Brandweer en
de politie.
Geoefende burgerhulpverleners en AED’s
snel ter plaatse
Dus binnen zes minuten na de
112-melding is al een geolied systeem van reanimatiehulp op
gang. Verspreid over de Uithoornse wijken en De Kwakel wonen
en/of werken rond vijftig vrijwilligers van de Stichtingen AED Uithoorn en De Kwakel. Onder supervisie en deskundige begelei-

ding van Ambulance Amsterdam
zijn de vrijwilligers getraind in het
uitvoeren van reanimatiehandelingen: beademing en borstcompressies (uitwendige hartmassage). Op een, door de vrijwilligers
gedragen of op het nachtkastje
gelegde, meldontvanger en via
een SMS-bericht per telefoon ontvangen de teamleden in een ruime straal om het adres van de
getroffene een oproep met het
adres. De teamleden kunnen ook
een AED bedienen en verschillende teamleden brengen er zelf een
mee. Drie keer per jaar oefenen
zij, onder leiding van ambulancemedewerkers, ook samen met
onze brandweerlieden, om hun
competenties op peil te houden.
Dat in inmiddels al zeven jaar gesmeerde samenwerking bij tientallen oproepen per jaar. De teamleden beschikken over een felgekleurd hesje, met de aanduiding
van hun reanimatieteam, en over
een etui met hulpmiddelen zoals een beademingsmasker en
een schaar om zo nodig kleding
weg te knippen en een AED op de
borstkas van de getroffene te kunnen aansluiten.
Terug naar de Boutensbuurt
Wat gebeurt er intussen rond
de reanimatiepatiënt in de Boutensbuurt? Hopelijk is de partner,
een andere huisgenoot of misschien een geoefende buurman–
of vrouw al met hartmassage en
beademing begonnen. Leden van
het Reanimatieteam Uithoorn die
in de buurt wonen, zoals in de
Van Schendellaan, de Herman de
Manlaan en de Antoon Coolenlaan, snellen fietsend of autorijdend na ontvangst van de oproep
naar de Boutensbuurt. Dat is (blijkt
uit een proef met de stopwatch)
een rit van nog geen twee a drie
minuten. De toegesnelde vrijwilligers zijn nog nauwelijks in de woning, of daar stappen politieagenten uit hun surveillanceauto, ook
met een AED. Ook staat dan de
brandweer, eveneens voorzien
van een AED, in de straat. De hulpverleners beginnen onmiddellijk
met de reanimatie of nemen deze over van de al aanwezige helper. Ze sluiten een der AED’s aan.
De elektronische AED-stem kan
vragen een schok toe te dienen,

maar ook bevelen om door te laat zien:
gaan met reanimeren. De bedie- 1. Dat in Uithoorn en De Kwakel
ners moeten daarom wel de baal een stevige keten van snelsale reanimatievaardigheden bele, geoefende, reanimatieheersen. Intussen zullen één of,
hulp, inclusief vlotte beschikin reanimatiegevallen bij beschikbaarheid van diverse AED’s,
baarheid twee, ambulanceteams
functioneert.
binnenkomen. De ambulancever- 2. Dat een AED geen apparaat is
pleegkundigen nemen dan, in sadat effectief kan worden gemenwerking en met meestal nog
bruikt als mensen rond de
voortgezette hulp van vrijwilligers
patiënt en de brenger van de
en brandweermensen, de leiding
AED niet (ook) de basale revan de reanimatie over.
animatievaardigheden beheersen.
AED niet zonder meer
3. Dat, alvorens een Buurt-AEDlevensreddend
actie te starten, moet worDit alledaagse voorbeeld van de
den nagedacht over vragen
al jaren bestaande, telkens geoezoals: welke meerwaarde qua
fende en geëvalueerde praktijk
snelheid en bereikbaarheid
rond harthulp in onze gemeente
heeft beschikbaarheid van

Gemeente snoeihard tegen ‘de vogeltjes’

Een bericht uit de
K(aalslag)-buurt
Op het moment dat ik dit schrijf
wordt voor mijn huis het struikgewas ‘gesnoeid’, pardon, wordt een
compleet plantsoen geruimd.
Deze kaalslag is al enige weken
gaande in de K-buurt in de Legmeer, een buurt die juist door
het hier en daar rijkelijk aanwezige openbare groen zo aantrekkelijk is, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de vele vogels die er een schuil- en
nestplaats vinden. Vanzelfsprekend moet dit groen onderhouden worden, maar de gemeente Uithoorn lijkt het onderscheid
tussen kaalslag en intelligent, vogelvriendelijk onderhoud niet te

Qui Vive MC3 kampioen
in de zaal!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
kon Qui Vive meiden C3 kampioen worden in de zaal. Het hele zaalseizoen waren ze al goed
bezig met slechts verloren wedstrijd en 1 gelijkspel. Om kampioen te worden hadden ze nog 1
punt uit twee wedstrijden nodig, 1 gelijkspel zou dus genoeg
zijn. De eerste wedstrijd moesten
de meiden nog even op gang komen. De tegenstander was al wel
heel fanatiek en maakte het Qui
Vive niet makkelijk. Deze wedstrijd werd daarom helaas met
1-2 verloren. Daarna een wed-

kennen. Complete percelen met
struiken worden tot op de wortels
afgekapt en vervolgens bedekt
met snippers van de voormalige
begroeiing. Waar een dag eerder
het groen op uitbotten wachtte
en vogels al voorzichtig broedmogelijkheden aan het verkennen waren, rest nu een kale vlakte. Je zou denken dat het besef
om zuinig te zijn op de vogels die
we nog hebben intussen wel bij
iedereen is doorgedrongen, voor
de gemeenteafdeling die verantwoordelijk is voor het groenbeheer lijkt dit niet op te gaan. Mede
omdat verschillende buurtgenoten hierover hun afschuw uitspraken, heb ik een klacht ingediend
bij de gemeente. Die antwoordde
dat er inderdaad rigoureus werd
‘gesnoeid’ omdat de groenstroken

‘als onveilig worden beschouwd’.
Dat mag zo wezen, op de meeste plekken is dit argument tot in
het absurde vergezocht en nergens rechtvaardigt het de botte bijl die nu wordt gehanteerd,
hoe lekker goedkoop en efficiënt
die wellicht ook mag zijn. ‘Op de
geluidswal wordt niet gesnoeid,
dus kunnen de vogeltjes daar
naartoe uitwijken.’ Deze zinsnede
toont pijnlijk aan dat ze gewoon
geen benul hebben waarmee ze
bezig zijn, want helaas werkt het
niet zo bij de ‘vogeltjes’. Die hebben in het voorjaar territoria waarbinnen ze geen soortgenoten tolereren. Minder struiken betekent
doodeenvoudig minder vogels.
‘Binnen één jaar zal de beplanting
weer hersteld zijn,’ meldt de gemeente tenslotte. Als dit al zo snel
zou gaan, is dat een heel schrale
troost, want volgens de eigen logica worden de groenstroken dan
weer als onveilig beschouwd en
komen de snoeimannen het zaakje weer kaal slaan. Overigens vertrouwde één van die snoeimannen me toe dat de Uithoornse
aanpak in Amstelveen absoluut
niet is toegestaan. Als dat klopt is
Uithoorn werkelijk gekke Henkie
naast een verstandige buurman.
Heel jammer, deze kaalslag, voor
de bewoners en het groen, maar
bovenal voor de ‘vogeltjes’, zo pal
voor het broedseizoen. Terwijl het
echt anders kan.
Jaap Kranenborg

Bridgeclub De Legmeer

strijd wachten en na een peptalk
van coaches Marieke en Robbert
het veld weer in voor de tweede
wedstrijd. Deze wedstrijd begon
goed, de meiden kwamen goed
op dreef en binnen een paar minuten stond Qui Vive 3-0 voor. De
tegenstander maakte 3-1, maar
Qui Vive wist opnieuw te scoren waardoor er 4-1 op het scorebord stond. Met een stand van
4-2 werd het nog even spannend
maar uiteindelijk wist Qui Vive de
wedstrijd met 5-2 te winnen en
was Qui Vive MC3 kampioen in
de zaal!

De kampioenen (links naar rechts, boven naar beneden): Coach Marieke,
Esmee, Senna, Mandy, Elize, Fieke, coach Robbert, Lieve, Lara, Hannah,
Laura en Julia.

deze AED binnen het functionerende systeem? Waar of bij
wie wordt het apparaat geplaatst? Wie onderhoudt het
apparaat? Komt de AED in
een niet bevriesbare kast buiten? Is dat in een door ieder
te openen kast (met kans of
diefstal helaas), of is opening
alleen mogelijk met een code, en zo ja hoe komt de ophaler die zonder tijdverlies te
weten?
Acties voor aanschaf van een
“Buurt AED”moeten dus worden
gebaseerd op volledige informatie, met zinvolle inbedding in ons
geoliede systeem van snelle reanimatiehulp.
Bob Berkemeier

Thamen beeballers
spelen indoortoernooi
De Kwakel - Zondag 10 februari gingen de beeballers naar Onze Gezellen in Haarlem voor een
indoortoernooi. De eerste test
sinds de kinderen weer in training zijn gegaan. De eerste wedstrijd was tegen Kinheim en door
beide teams werd er zeer leuk gespeeld. Mooie acties werden er
door spelers van beide teams gemaakt. Goed veldwerk en zelfs
een homerun voor Thamen. De
wedstrijd werd met een mooie
20-14 overwinning afgesloten.
De tweede wedstrijd was tegen
Terrasvogels uit Santpoort. De
Thamen beeballers speelden een

sterke wedstrijd tegen een goede
tegenstander. Er was goed slagwerk van beide teams, maar ook
nu waren er weer mooie acties
in het veld. Ook deze wedstrijd
werd gewonnen door de beeballers van Thamen.
Ben jij 5 jaar of ouder en wil je een
keer komen meetrainen? Je bent
van harte welkom op zaterdag 2
en/of zaterdag 9 maart van 10.00
t/m 11.30 uur in de gymzaal van
de Brede School in Uithoorn.
Geef alleen wel even door dat je
komt via e-mail naar nieuweleden@thamen.info of via WhatsApp naar 06-51679394.

Regio - Met de beslissende avond
voor de boeg lijkt in veel lijnen
nog niets zeker omtrent degradatie en promotie. In de A-lijn zijn er
nog vijf kandidaten om zich voor
deze ronde als beste paar te laten kronen en de overige negen
zijn zeker nog niet veilig voor degradatie. Deze avond deden Cora de Vroom & André van Herel
goede zaken door met 60,76% de
winst te pakken. Joop van Delft &
Frans Kaandorp en Johan Le Febre & Wim Slijkoord gaven bijna
niets toe aan elkaar en kwamen
als tweede en derde door met
respectievelijk 57,99 en 57,64%.
Ankie Bots & Agnes Kroes werden vierde met 56,60% en Gerda
Schavemaker & Jaap Kenter vijfde met broodnodige 53,82 procenten. In de B- lijn lijken de bovenste drie wel vrij zeker van promotie en gaat het onderin nog
om vier paren in de gevaren zone. Lijnie Timmer & Marcel Dekker maakten de blits met een torenhoge 72,50%! Hannie & Hein
van der Aat werden best van de
rest als tweede met 60,42% en
ook Sandra Raadschelders & Marja van Holst Pellekaan scoorden
als derde een keurige 58,75%.
Op vier volgden Tom de Jonge &
Herman Vermunicht met 55,83%
en Geke Ludwig & Margo Zuidema deelden de laatste score in de
vijftig met Tonny & Otto Steegstra
met 52,92% voor allen.
C-lijn
In de C-lijn zijn de promovendi
ook wel bekend, maar in de onderste regio gaat het nog zeker

om zes potentiële degradanten.
Cora de Vor & Bep de Jong trokken knap aan het langste eind
met een eerste plaats van 64,58%.
Ook Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers hadden een zeer gewenste opsteker als tweede met
57,99%. Het zelfde geldt voor Marijke & Ger van Praag, die zich met
55,21% ook weer wat comfortabeler kunnen voelen. Froukje Kraaij
& Rini Tromp werden vierde met
52,78% en Jeanet Vermeij wist
zich gesteund door Wim Röling
met 52,43% ook bij de beste vijf te
plaatsen. De D- lijn tenslotte laat
één zekere bevordering zien, terwijl voor de overige twee plaatsen
nog vier kandidaten in de strijd
zijn. Anja Brugman & André Langendonk trokken hier de meeste
aandacht door met 59,38% eerste te worden. Op twee eindigden
Greetje van den Bovenkamp & Tina Wagemaar met 57,81% en ruim
vier procent daar achter werden
Joke van Hove & Rie Bezuijen derde met 53,65%. Adrie & Ko Bijlsma
volgden als vierde met 52,08% en
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt
pakten met 51,56% de laatste score boven de vijftig in deze lijn. Volgende keer dus boven de euforie
en valt onderin de bijl! Wilt u ook
getuige worden van zo’n spektakel, kom dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 06-83371540.
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Zondag PK Sport Bosdijkloop Vinkeveen
Regio - Jij doet toch ook mee?
Toer Trimclub De Merel organiseert a.s. zondag de eenenveertigste PK Sport Bosdijkloop.
Hoofdsponsor Peter Kinkel uit
Vinkeveen geeft het startschot
op de Roerdompstraat.

creanten zijn van harte welkom.
Voor kinderen tot en met 12 jaar
is er een jeugdloop van 1 kilometer. De start en finish zijn beide
op de brug voor sporthal De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen. In de
sporthal zijn kleedruimten, douches, foyer met horecafaciliteiAfstanden
ten, tasseninname en EHBO aanLopers kunnen kiezen uit een hal- wezig.
ve marathon, het hoofdnummer
van de Bosdijkloop (deelname Verkeersplan en parkeren
vanaf 16 jaar) en een 10-kmloop, Het doorgaande verkeer zal op
beide door het buitengebied zondag 17 februari verkeershinvan Vinkeveen, en een 5-kmloop der kunnen ondervinden tussen
door de kern van Vinkeveen (rou- 10.00 en 14.30 uur op de Kerklaantekaarten op www.ttcdemerel. Roerdompstraat-Plevierenlaan en
nl). Zowel wedstrijdlopers als re- tussen 12.00 en 14.00 uur op de

Demmerik. De Roerdompstraat
(start- en finishlocatie) is vanaf
10.00 tot 14.30 uur voor alle verkeer afgesloten. De buslijnen 126
en 130 zullen tot 14.30 uur rijden
via de N212, de N201, afrit Vinkeveen nemen en dan via de bushalte bij het viaduct de route verder vervolgen. Parkeermogelijkheden zijn er vanaf de N201 op
het Kloosterplein (Herenweg) en
achter sporthal De Boei (Tuinderslaantje) en vanaf de N212 bij het
winkelcentrum Zuiderwaard (Plevierenlaan).
Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De

Boei vanaf 10:00 uur tot uiterlijk
een kwartier voor de start. Het inschrijfgeld bedraagt voor de 5 kilometer €6,- en voor de 10 km en
de halve marathon €8,-. Er kan
alleen contant worden betaald,
pinnen is niet mogelijk. Deelname aan de jeugdloop is GRATIS!
De start van de 1 km jeugdloop is
om 11.30 uur, de halve marathon
om 12.00 uur, de 10 km om 12.10
uur en de 5 km om 12.20 uur op
de brug voor De Boei. De kilometerpunten bij alle afstanden worden met grote km-borden aangegeven, per afstand een andere kleur. Elke deelnemer ontvangt
een tijdregistratiechip, welke na
de finish door vrijwilligers wordt
ingenomen.
Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 km
jeugdloop is om 11.50 uur op
de brug voor sporthal De Boei.
De overige prijsuitreikingen vinden plaats in De Boei, volgens het
schema: 5 kmom 13.00 uur, 10 km
om 13.30 uur en de halve marathon om 14.00 uur. Op de 10 km
en halve marathon zijn er geldprijzen, welke alleen bij de huldiging op de dag van de loop worden uitgereikt.
De uitslagen staan vanaf 17.00
uur op www.uitslagen.nl. En vervolgens ook op www.ttcdemerel.
nl. Hier vindt je ook nadere informatie over de PK Sport Bosdijkloop.

Petanque
Valentijnstoernooi
Regio - Op zondag 10 februari
vond voor de vijfde keer het Valentijnstoernooi als clubtoernooi
plaats. In het verleden was het
altijd een clubontmoeting tussen vier verenigingen, maar door
competities en toernooien in de
overdekte accommodatie in Lisse
kwam daar een eind aan.
Voor Boule Union Thamen de
aanleiding om er een intern clubtoernooi van te maken.
De weersvoorspellingen gaven
geen aanleiding voor vreugde,
maar toch namen acht doubletten de gok en schreven in.
De wedstrijdleiding besloot om
op tijd te spelen in plaatst van tot
de dertien punten.
Achteraf een goede beslissing,
want op een enkel spatje na bij
de start van de tweede speelronde bleef het droog.
Van de twaalf gespeelde partijen waren er maar twee, die binnen de 45 minuten niet tot dertien punten kwamen.
Er werd dus ook snel gespeeld.
Om drie uur vond de prijsuitreiking plaats en dat was ook het

moment dat de hemelsluizen
opentrokken. Voor de top vier
was er prijs in de Valentijnssfeer.
Slechts twee equipes bleven ongeslagen en dus moest het puntensaldo de beslissing brengen.
Dat gold trouwens ook voor de
derde en vierde plaats.
De aanmoedigingsprijs ging naar
Rinus en Gerty Meijers.
De prijswinnaars waren:
• nt er aco s
Alfonso Atanes
• arr an den un en
Marja de Ru
• aul amstra
Ton Boersma
• eroen Stie ema
Ans Bouwmeester

3 +19
3 +15
2 +10
2 + 2.

De volgende activiteit op de accommodatie aan de Vuurlijn is op
zondag 17 maart.
Dan vindt het traditionele Openingstoernooi plaats, waarbij de
spelvormen tête-à-tête (enkelspel), doubletten en tripletten
aan bod komen. De start van dit
toernooi is om 11.00 uur.

Natuurmonumenten
zoekt beheervrijwilligers
op de forten
Regio - Steek jij graag de handen uit de mouwen? Ben jij een
echt buitenmens met hart voor
cultureel erfgoed? En woon jij in
de Vechtplassen? Dan is de functie van beheervrijwilliger op de
forten iets voor jou! liggen maar
liefst zeven forten, behorend tot
de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en de Stelling van Amsterdam.
Dit voorjaar start Natuurmonumenten een nieuwe vrijwilligersploeg, die gaat helpen bij het
groenonderhoud op de forten.
Wat ga je doen?
Samen met de andere vrijwilligers draag je bij aan de instandhouding en beleving van onze zeven forten en beide waterlinies. Dat doe je onder ander
door te maaien, maaisel van de
hellingen te harken, te snoeien
en onkruid te verwijderen. Maar
je houdt je ook bezig met kleine
onderhoudsklusjes als scharnieren smeren, schilderen, hekje maken, etc.
Wie zoeken ze?
Natuurmonumenten zoekt men-

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 5 februari speelden we de derde zitting van de in totaal zes zittingen
in deze ronde van de parencompetitie. De nummers één in de Aen in de B-lijn ontliepen elkaar
niet veel, maar de hoogste score
was echt voor Willie Woerden &
Ellen Boeringa in de B-lijn, namelijk 62,50%. Op de tweede plaats
eindigden Eugenie Rasquin & Riet

Willemse met 56,25%. Een gedeelde derde plaats was er voor
Annet Roosendaal & Rini Tromp
en Ria Bulters & Arna Kroon met
53,13% en Atie de Jong & Hans
Warmenhoven eindigden op vijf
met 51,25%.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Elly van Nieuwkoop & Jessie
Piekaar met 62,23%. Cobie Bruine

de Bruin & Ada van Maarsseveen
werden tweede met 59,38%. Op
drie Tini Geling & Paula Kniep
met 56,37%, de vierde plaats ging
naar Guus Pielage & Renske Visser
met 54,85% en de top-vijf werd
volgemaakt door Janny Streng &
Sonja Reeders met 53,90%.
Het is nog te vroeg in de strijd om
al prognoses los te laten op het
verdere verloop ervan. Tenslotte zijn we pas op de helft van deze ronde en zo veel lopen de percentages nu ook niet uiteen. Volgende week gaan we er met z’n
allen weer voor!

sen die op woensdag van 10:00
tot 16:00 uur aan de slag willen
op één van onze forten. Je kunt
met een bosmaaier en/of andere machines omgaan of vindt het
leuk om dit te leren. Je gaat deel
uitmaken van een leuk team (ca.
7-10 personen). Natuurmonumenten zorgt voor geschikte kleding en je kunt jouw reiskosten
declareren. Indien nodig verzorgen wij een cursus, waarin je leert
om veilig om te gaan met machines en gereedschap. Daarnaast
organiseert Natuurmonumenten
elk jaar een vrijwilligersuitje. Om
de forten van Natuurmonumenten beter te leren kennen, nodigen we je bovendien uit om mee
te lopen met één van onze rondleidingen.
Aanmelden
Heb je interesse voor de functie
van beheervrijwilliger op de forten? Of heb je nog vragen hierover? Neem contact op met Fokke de Vries, beheerder forten,
f.devries@natuurmonumenten.nl
of telefoonnummer].

Klaverjasmarathon
Regio - Op zaterdag 23 februari
staat een Klaverjas-Marathon op
het programma. De kosten voor
deelname is €10,. Het kaarten
duurt van 10.00 tot 18.00 uur.
De zaal gaat open om 9.00 uur.
In verband met de organisatie is
vóóraf aanmelden noodzakelijk.
Dit is mogelijk tot 20 februari bij
Aad Hogerwerf (0297-567526)
of Joke Valentijn (0297-560050).
U vindt het dorpshuis aan de
Kerklaan 16 in De Kwakel.

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

Haat en liefde in de polder

Soms zijn ganzen
gezellig
Een tijdje terug was de nationale tuinvogeltelling. Ik was
niet helemaal tevreden met de
tien soorten die ik geteld had.
Dus ik was benieuwd of anderen in de buurt het er beter afgebracht hadden.
Op de site van vogelbescherming kan je een kaartje aanklikken met de tellingen dicht
bij je huis. Ik klikte op wat rode stipjes en bij één telplek zag
ik dat de teller vijftig grauwe
ganzen had geteld in de tuin.
Ik benijdde die teller niet: 50
grauwe ganzen in je tuin betekent iedere paar seconden
een klodder ganzenpoep. Toen
ik net woonde in mijn huidige
huis kreeg ik veel bezoek van
ganzen. Het gras in de tuin lokte ze. En er zijn allerlei heerlijke
plekken om met je vaste partner in de zon te zitten en een
beetje te dutten voor het paren
en nestbouwen begint. Het
was sneu voor ze, maar ik vond
het toch geen goed idee dat
ze bij mij kwamen wonen. Dus
het eerste jaar ben ik vele malen naar buiten gelopen, klappend in mijn handen. Eerst re-

ageerden ze traag. Heel langzaam liepen ze naar het water
en plonsden er traag en onwillig in. Maar het ging steeds beter. Na een jaar hoefde ik alleen nog maar naar buiten te
stappen en één klap in mijn
handen te doen en daar gingen ze al. En nu ben ik helemaal tevreden over ze: ik zie
ze veel, ook in heel grote aantallen. Maar ze zitten aan de
overkant. Of ze laten zich in het
water glijden en zwemmen een
rondje. Maar ze blijven op ‘hun’
terrein. En dan zijn ganzen opeens gezellig. Ze gakken knus
in hun groepje. Graag luister ik
daarnaar. Waarom ze het doen
weet ik niet. Als ze in V-vorm
vliegen gakken ze om de voorsten aan te moedigen. Maar
waar ze over praten als ze rustig op de kant zitten? In elk geval kan ik me nu weer verheugen op kleine pluizige bolletjes die in het voorjaar aan de
overkant te zien zijn en met
hun kleine snaveltjes proberen
gras te eten.
Catherine

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

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 7 februari
2019 was de laatste zitting van de
derde ronde en dus zijn de promovenda en degradanten bekend. Er waren nog paren die onder de degradatie lijn stonden die
nog alles uit de kast haalde om
degradatie te voorkomen.
Hierdoor is er een verrassende
uitslag tot stand gekomen.
Er werd op tien tafels gebridged,
geen stilzit deze keer.

lijn. De tweede plaats is voor Lenie en Tina met 54,69%, dit paar
gaat door deze uitslag ook promoveren. De derde plaats is voor
het paar Ciny en Herman 54,17%,
dit paar komt ook naar de A-lijn,
voor Ciny zijn we niet zo bang,
maar Herman is een geduchte tegenspeler. Dit keer werd er maar
een maal 6SA door Ank en Lotte gespeeld, zeer gedurfd, grootte klasse.

De A-lijn.
Hier is er de eerste plaats voor Aja
en John met 66,67%, dit paar ontkwam aan degradatie door deze
mooie uitslag, ik wist wel dat zij
beter konden. De tweede plaats
is voor het paar Madelon en
Arnold met 58,33%, dit paar ontloopt ook de degradatie, het zou
ook zonde zijn als dit jonge talentvolle paar naar de B-lijn zou
gaan. De derde plaats is voor het
paar Greet en Henk met 57,81%,
dit paar stond veilig en konden
het op hun gemak uitspelen.

De degradanten zijn:
Addie en Jeannet, Corry en Netty,
leny en Wil en Corry en Greet, de
A-lijn neemt zeer droef gestemd
van deze paren, want hier vielen
nog wel eens wat puntjes te halen.

De promovenda zijn:
Els en Alice, Greet en Ria, Ciny en
Herman en Lenie en Tina, zoals
gezegd een geduchte versterking
van de A-lijn. Als u interesse heeft
in bridge, kom dan eens langs in
het Buurtnest om kennis te maken met het zo edele maar moeiDe B-lijn
lijke spel. Wij spelen elke donderHier was de eerste plaats voor Els dag van 9.00 tot 12.30 uur, dus u
en Alice 60,42%, dit paar is een heeft de hele middag nog om zelf
geduchte versterking voor de A- in te vullen.
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Peter en de Wolf KNA orkest zeer geslaagd
Uithoorn - Afgelopen zondag
was het zover; twee uitverkochte concerten van het muzikale
sprookje Peter, de Wolf en vele anderen in he Muziekgebouw aan
het Legmeerplein. Het originele werk van Sergej Prokofjev heet
Peter en de Wolf maar voor deze gelegenheid was het sprookje aangevuld met tekst en muziek
uit anderen sprookjes zoals Harry Potter, Roodkapje, Star Wars
en The Pirates. De zaal was prachtig verlicht en gedecoreerd met
bomen, vlinders en een vogeltje. Het publiek bestond uit ouders, grootouders en (klein)kinderen en natuurlijk ook familie en
vrienden van de orkestleden. De
verteller van De Theaterrepubliek
vertelde het verhaal en iedereen
luisterde aandachtig. Spannend
werd het natuurlijk toen de wolf
ten tonele verscheen; de muziek

werd zwaar en mysterieus en de
kinderen kropen wat dichter naar
hun ouders. Maar, gelukkig zoals
met de meeste sprookjes, liep het
verhaal natuurlijk goed af. De jager schoot de wolf en uit de buik
van de wolf kwamen niet alleen
sprookjesfiguren uit het verhaal
maar zelfs ook nog biggetjes,
geitjes etc. Tot grote hilariteit van
de bezoekers. Al met al een zeer
geslaagde middag waar het KnA
Orkest maanden naartoe gewerkt
heeft. Het KnA Orkest gaat zich
nu opmaken voor de volgende
concerten: de voorspeelmiddag
op 14 april en het AmstelProms
concert op 22 juni, samen met
Sursum Corda uit Aalsmeer. Wat
betreft het laatste concert, dit zal
in iets aangepaste vorm gebracht
worden als de afgelopen 2 jaar.
Maar daarover leest u binnenkort
meer in deze krant.
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KDO geeft overwinning
knullig uit handen
De Kwakel - Na het 2-2 gelijkspel
van vorige week in Bodegraven
tegen ESTO, speelde KDO afgelopen zondag thuis tegen RVC’33.
In de heenwedstrijd eerder dit
seizoen verloren de Kwakelaars
ongelukkig met
2-0 in Reeuwijk. Trainer Raymond
de Jong kon tegen de Reeuwijkers niet beschikken over zijn
geschorste back Mitchel Smits.
Daarentegen zaten wintersporters Sven Vlasman en Erik Verbruggen wel weer op de Kwakelse bank. Doordat het grasveld werd afgelast speelde KDO,
net als tegen Altior, op het derde
kunstgrasveld.
Boeiend
Van meet af aan ontspon zich een
boeiende en open wedstrijd in
De Kwakel. KDO was voetballend
duidelijk beter dan RVC’33 en
kwam in de 10e minuut terecht
op voorsprong door een doelpunt van Jesse Stange. Hierna
bleven de Kwakelaars de bovenliggende partij en was met name
Jesse Stange zeer op dreef aan de
linkerkant. Meerdere keren gaf
hij prima voorzetten op zijn medespelers, maar helaas leidde dit
niet tot meerdere Kwakelse treffers. In de 35e minuut was het aan
de andere kant wel raak, zodat er
met een 1-1 stand gerust werd.

doelpunt de aansluitingstreffer te
maken, zodat de spanning in de
wedstrijd alsnog terug kwam, 3-2.
Tien minuten voor tijd moest uitblinker Jesse Stange helaas gewisseld worden, omdat hij last
van zijn lies kreeg. Mede hierdoor durfde RVC’33 meer vooruit voetballen en creëerden de
Reeuwijkers ook vanuit hun corners steeds meer gevaar. In allerlaatste minuut sloeg het noodlot
toe en wist RVC’33 op de gelijke
hoogte te komen, 3-3. Vlak hierna
floot de sterk acterende scheidstrechter Wagner af en trokken vele Kwakelaars de conclusie dat
KDO deze middag twee dure
punten heeft laten liggen.
Gelijk
Door het tweede gelijkspel op rij
kan KDO helaas niet een sprong
naar een subtop in 2C maken.
De Kwakelaars blijven namelijk,
door dit puntenverlies, steken op
de zesde plaats. Volgende week
zondag wacht in Sassenheim de
wedstrijd tegen Teylingen. De
laatste drie ontmoetingen waren
veelal spraakmakend en eindigden allemaal in een gelijkspel.

Prima actie
In het eerste kwartier na rust
trok KDO de wedstrijd volledig
naar zich toe. In de 52e minuut
wist Jesse Stange allereerst, na
een prima actie, zijn tweede treffer van de middag te maken, 2-1.
Toen Roy Verkaik vier minuten later, vanuit een strakke corner van
invaller Jim Klijn, de 3-1 aantekende, leek er geen vuiltje aan de
lucht voor de Kwakelaars. Zeker
omdat KDO ook kansen kreeg om
de voorsprong verder uit te breiden. In de 70e minuut wisten de
gasten uit Reeuwijk met een fraai

Druk Programma voor
G-voetbal bij KDO
De Kwakel - Afgelopen zaterdagmiddag was er een druk programma voor KDO G-voetbal. 2 seniorenteams speelde thuis en er was
ook nog een Friends League toernooi voor de JG2. Voor alle teams
van KDO en hun tegenstanders
was er een handicap extra. Er
stond een harde wind over het
veld wat het spel niet ten goede kwam. KDO G1 mocht in de
2e klasse KNVB aantreden tegen
WMC G4. Een lastige tegenstander met een goede keeper op
doel. Uiteindelijk werden de punten gedeeld. Eindstand 3-3. Doelpunten werden gemaakt door
Jeffrey en Mark Zwetsloot. KDO
G2 speelde in de 3e klasse KNVB
tegen DVSU en haalde wel de volle buit binnen. 4-2 in het voordeel
van KDO door doelpunten van
Thomas en Niels.
Junioren
Daarna was het veld van 14:00 tot

16:00 uur voor de Friends League
Junioren. Een keer in de maand
wordt er bij een van de 5 verenigingen een toernooi gespeeld.
Dit keer was KDO de gastheer
voor s.v. Schagen, FC Uitgeest,
Amstelveen Heemraad en Zuid
Oost United.
Elke ploeg komt alle tegenstanders een keer tegen. KDO was
voor deze keer aangevuld met
Kelly en Manisha. Uiteindelijk
werden er 3 duels verloren met
maar 1 of 2 doelpunten verschil.
Het laatste duel ging uiteindelijk om plaats 4 of 5 deze maand.
Door winst van KDO met ruime
cijfers van werd het uiteindelijk plaats 4 in de ranglijst. Na afloop bleek FC Uitgeest 12 punten
te hebben, Amstelveen Heemraad 7, Zuid Oost United 4, KDO
3 (doelsaldo -1) en s.v. Schagen 3
(doelsaldo -7). Dus elk team heeft
een keer gewonnen en dat zorgt
voor veel vrolijke gezichten.

SAS Smash maakt
debuut in het zand
Uithoorn - Zaterdag 9 februari
was het zover. De jongste jeugd
van volleybalvereniging SAS’70
speelden de eerste echte wedstrijdjes in de Beach in Aalsmeer.
Met gezonde spanning stonden Mara, Orzela, Fay, Badesu en
Maartje op tijd klaar om 3 wedstrijden te spelen. En wat ging dat
goed! De meiden spelen CMV niveau 3. Dat betekent dat er geserveerd mag worden vanaf de plek
waar je staat en dat de 2e bal gevangen mag worden. Door de diverse niveau’s binnen het CMV
(Cool Moves Volleybal) is het spel
al geschikt voor kinderen vanaf

6 jaar. Onze toppers hebben alle
wedstrijden gelijk gespeeld. Dat
betekent dat ze prima zijn ingedeeld en de wedstrijden echt al
aan kunnen. Maar het spelplezier
staat natuurlijk voorop en ook dat
was optimaal aanwezig. Komende weken nog even goed trainen en dan staan de meiden op 9
maart weer te spelen in Heemstede, dan wel in de sporthal.
Nieuwsgierig geworden naar volleybal voor (jonge) kinderen. Op
dinsdag traint de jongste jeugd
van 17.30-18.45 uur in de Scheg
in Uithoorn. Kom gerust een keertje mee doen!

Stresskoorts bij BVK

Bol.com wint 33e
Quakeltoernooi!
De Kwakel - De winnaars van diverse voorronden bij de heren
om de felbegeerde wisseltrofee
van het Quakeltoernooi. Sportcafé de Midi’s, Team Netsquare,
Ome Co, Bol.com en ICC Bosnie
gaan met elkaar de strijd aan om
een gooi te doen naar de titel bij
de heren. Sportcafé de Midi’s verdedigen vanavond hun titel. De
avond werd geopend met een
wedstrijd tussen Team Netsquare
tegen Ome Co. Beide hebben zich
geplaatst voor de finale op de 2e
herenavond. Beide teams kennen
elkaar dus goed, maar hebben de
vorige wedstrijd nog niet het achterste van hun tong laten zien. In
het Kwakelse onderonsje werd
de toon meteen gezet door een
prachtige goal van Dennie ten
Hoope. In een gelijk opgaande
wedstrijd kwam Team Netsquare
steeds weer terug. In een spannend slot werd het uiteindelijk
4-2 voor Ome Co. In de volgende
wedstrijd neemt Bol.com het op
tegen De Midi’s. Bol.com neemt
de goal van de Midi’s direct onder
vuur met 2 hele grote kansen. De
Keeper houdt de Midi’s voorlopig
in de wedstrijd. Beide teams creëren daarna niet veel, al verzuimd
Bol.com om de voorsprong te nemen. Uit een vrije trap nemen de
Midi’s ineens de leiding. Bol.com
ging op zoek naar de gelijkmaker,
en die viell 4 minuten voor tijd.
Laatste minuut
In de laatste minuut kregen de
Midi’s een vrije trap mee, die
verdwijnt snoeihard in het dak
van het doel. 2-1 bleef de eindstand voor de Midi’s. In de eerste minuten werd er direct flink
gescoord bij ICC Bosnie tegen
Team Netsquare. Na 3 minuten
is het 2-1 voor ICC Bosnie. Beide
teams tasten elkaar wat af in de
volgende fase, waarin Bosnie de
3-1 maakt. Joost Samsom mist
namens Team Netsquare voor
open doel en verzuimd de aansluitingstreffer te maken. Bosnie
liep daarna uit naar 4-1. Na een
gele kaart kwam Team Netsquare
nog terug tot 4-2, maar daar bleef
het bij. Ome Co speelde daarna tegen Bol.com. Beide teams
tasten elkaar even af in een gelijk opgaande wedstrijd. Ome Co
kwam uit een snelle counter via
Bart Hoving op 1-0. Direct daarna kreeg bol.com 3 goede kansen
op de gelijkmaker. Na 10 minuten
viel dan toch de 1-1, ondanks een
aantal prima reddingen van gelegenheidskeeper Menno Lingeman. Binnen een minuut kwam
bol.com zelfs op 2-1. Bart Hoving
kon daarna zijn 2e van de wedstrijd maken maar miste voor
open doel. Bol.com maakte er na
een droge knal 3-1 van en won

De Kwakel - Zonder de door
koorts gevelde wedstrijdleider
Joop den Blanken werd op donderdag 7 februari een verhitte
strijd in de diverse lijnen gevoerd
om te promoveren dan wel niet
te degraderen. De honneurs werden deze avond bekwaam door
Gerbrand van Nigtevegt waargenomen, met Christa Leuven als side-kick. Er waren slechts 36 paren
aanwezig, waarvan 14 in de A-lijn
en 11 in de 2 andere lijnen.

A-lijn
In de A-lijn waren Christa Leuven
en Rita Ritzen voor de 3e keer in
deze cyclus de sterksten, deze
keer met 57,99%, wat hun gemiddelde op 58,52% bracht, ruim volhun eerste wedstrijd. Sportca- doende voor de hoofdprijs in defé de Midi’s en ICC Bosnie gingen ze cyclus. Gelegenheidspaar Anin hun tweede wedstrijd op zoek neker Karlas-Wim Röling verrasnaar hun tweede winstpartij. Bos- te met een 2e plaats met 56,6%.
nie kwam al snel op voorsprong Nelly Vork en Andre Verhoef werdoor een weergaloze goal. Het den met 56,25% 3e, de plaats die
was een wedstrijd met 2 teams zij ook in het totaalklassement indie graag de aanval zochten, en nemen. De 2e plaats overall was
daarbij veel ruimte lieten om te voor Geke en Jaap Ludwig. Deze
3 paren staken met kop en schoucounteren.
ders boven de rest van het deelnemersveld uit. Het verschil tusKunst en vliegwerk
Met kunst en vliegwerk hield Bos- sen nummer 3 en 4 was bijna 5%,
nië de 0. Na balverlies rond de die tussen 4 en nummer laatst 16
middellijn kwam Bosnie op 2-0 was bijna hetzelfde.
na een mooi uitgespeelde aan- Rina en Gerda werden deze
val. Hiermee nemen ze de lei- avond laatste en daarmee was
ding in het klassement halverwe- hun lot bezegeld. Met hen keren
ge. Team Netsquare kwam er niet Ria en Gerard alsmede Bep en Ria
aan te pas tegen Bol.com en lie- terug naar de B-lijn.
pen tegen een flinke verliespartij aan, 8-0. Bosnie ging op zoek B-lijn
naar de derde overwinning te- In de B-lijn bracht de topscogen Ome CO, die op hun beurt re van de avond met 64,06% Ria
moesten winnen om in de race te en Hans Broers op de 1e plaats
blijven voor de titel. Halverwege in de totaalstand en dus promokwam ICC Bosnie op 1-0, Ome Co tie naar de A lijn met 53,85% gehad nog weinig gecreëerd. Bos- middeld. Corrie en Ruud van der
nie verdubbelde de voorsprong, Peet werden 2e met 56,25% en
maar via Tomas Stevens kwam Mayke Dekker en Trudy Fernhout
Ome Co 5 minuten voor tijd te- 3e met 56,04%. Dat was voor hen
rug in de wedstrijd. Bosnie speel- niet genoeg om degradatie naar
de de wedstrijd gecontroleerd de C-lijn te ontlopen en zij krijgen
uit en won hun derde wedstrijd.
Team Netsquare scoorde binnen
1 minuut tegen de Midi’s. Uit de
rebound maakte de Midi’s gelijk,
even later namen ze zelfs de leiding. Ze wonnen uiteindelijk met Uithoorn - Woensdag 6 februa2-1. De wedstrijd van Bosnie te- ri vond weer de wekelijkse klagen Bol.com gaat uitmaken wie verjasavond in de Schutse plaats.
kans blijft houden op de titel. Ondanks de kou en de regen
Bosnie heeft genoeg aan een ge- wisten toch nog 44 diehards de
lijkspel, Bol.com moet winnen om weg naar de klaverjaslocatie te
vinden. Als glorieuze winnares
Boven ICC Bosnie te eindigen.
In een meer spannende dan goe- kwam deze avond Els Luijten op
de wedstrijd won Bol.com met het hoogste podium. Met een to2-0 van Bosnie, en namen een taal van 7117 punten wist ze al
voorschot op de titel. In de laatste haar rivalen achter zich te houwedstrijd moesten de Midi’s met den. De tweede plaats was demeer dan 10 doelpunten winnen ze keer weggelegd voor Cor de
van Ome Co om nog eerste te Beer die een score van 7028 punworden. Ze kwamen wel op een ten behaalde terwijl Jacqueli2-1 voorsprong, maar met nog 2 ne van den Bergh met een niet
minuten op de klok was er te wei- al te hoog totaal van 6965 punnig tijd om hun titel te prolonge- ten toch nog derde werd. Al met
ren. De laatste wedstrijd eindigde al een laag scorende kaartavond.
in 2-2, waardoor de Midi’s hun ti- De minst scorende was deze keer
echter Anneke Lebesque. Zij wist
tel kwijt raken en derde werden.
Ome Co stond al vierde, en met niet meer dan 5134 punten te behet gelijkspel veranderd daar halen hetgeen goed was voor
niets aan. Bol.com is daarmee de de poedelprijs. Om haar met dit
winnaar van het 33e Quakeltoer- slechte resultaat te troosten krijgt
nooi. De debutanten uit Doetinchem hebben met attractief en
energiek voetbal verdiend gewonnen.

gezelschap van Kathy en Annet
(mede door hun laatste plaats deze avond) en van Rees en Gerard.
Voor de reis omhoog naar de Alijn mogen naast Ria en Hans ook
Ruud Doeswijk en Kees Overwater de koffers pakken en dat geldt
ook voor Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt.
Drama
Een dramatische ontwikkeling
in de C-lijn. Dat Emmy en Gerard
van Beek zouden promoveren
stond al vanaf de 2e speelavond
vast, daaronder was het steeds
stuivertje wisselen voor de plaatsen 2 en 3. Aan het eind van de
avond zou blijken dat de nummer 4 in de totaalstand welgeteld 0,01% (!!) tekort kwam voor
promotie. Dit uitermate droeve
lot viel ten deel aan Hans Elias en
Ben Terra, ondanks hun 3e plaats
deze avond met 53,65%. Addie
de Zwart en Hettie Kesting promoveren wel en dat hadden zij na
de 1e speelavond (33,75%) beslist
niet gedacht. 3 scores van meer
dan 62%, waaronder die van de
slotavond (62,81%) compenseerden dat echter ruimschoots.
Atie Doeswijk en Huub Zandvliet
scoorden de 2e plaats in de daguitslag met 53,65%. Waar Hans
en Ben het strijdtoneel in Dorpshuis de Quakel dus met de staart
tussen de benen moesten verlaten waren er blije gezichten bij
Susan Ambagtsheer en Riet Wesselingh, die de laatste promotieplaats dus met 0,01% voorsprong
voor hun neus weg kaapten. Met
hun gemiddelde van 53,97% zouden Hans en Ben in de B-lijn 1e
zijn geworden!. Het gemiddelde
van Emmy en Gerard was overigens een fraaie 57,89%.
Voor alle inmiddels weer afgekoelde paren geldt ook bij de BVK
vanaf volgende week het eeuwenoude motto: nieuwe ronde,
nieuwe kansen.

Klaverjasnomaden

De einduitslagen
van de avond:
• Bol.com
• ICC Bosnie
• Sportcafé de Midi’s
• Ome Co
• Team Netsquare

zij volgende week een overheerlijk flesje wijn uitgereikt.
De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUO plant verzorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door
Jaap den Butter, Herman de Jong,
Willy van der Hilst en Gaby Abdesselem terwijl de cadeaubonnen in deze categorie, eveneens
te besteden bij DUO plant, in
het bezit kwamen van Corrie van
Bemmelen, Joke Veenhof, Fred
Witsel en Joke Rietbroek. De flessen wijn waren dit keer als marsenprijs voor Cor de Beer, Gerard
Compier, Joke Veenhof, Corrie
Smit, Fred Witsel en Louis Franken. Alle winnaars van harte proficiat.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 14 februari 2019 in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Noël Tan wint goud bij
rayonkampioenschappen!
Uithoorn - Zaterdag 9 februari
werd de 2e voorwedstrijd toestelturnen in het rayon Amsterdam
georganiseerd in de Turnacehal
in Amsterdam-Sloten.
Drie turnsters uit Uithoorn, lid
van SV Omnia 2000, deden mee
aan deze wedstrijden.
In de categorie Jeugd 5e divisie
turnde Esmée Rolden. Esmée behaalde de 3e plaats bij Sprong en
bij Balk. In het eindklassement
eindigde ze op de 4e plaats en
kreeg hiervoor een medaille. In
de categorie Pupil 1 D2 turnden
Amy Egberink en Noël Tan. Allebei scoorden ze een 1e plaats
bij de Brug! Amy eindigde in totaal op de 7e plaats. Noël behaalde behalve bij de Brug ook op de
Balk de 1e plaats en bij de Vloer
de 2e plaats. Met een hele hoge
eindscore van 54.775 punten eindigde Noël op een zeer verdiende 1e plaats en won hiermee de

gouden medaille! Met haar 1e
plaats is Noël verzekerd van deelname aan de halve finale van de
Regiokampioenschappen die op
16 maart in Beverwijk gehouden
zullen worden. Esmée en Amy
moeten nog even in spanning afwachten!
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Eerste wedstrijddag bij
Manege Maria Hoeve
Mijdrecht - Op zondag 10 februari is de 1e wedstrijddag van 2019
bij Manege Maria Hoeve gehouden. De eerste ruiters begonnen
al om 9.00 (F13) in de ochtend
met het rijden van de FNRS-proeven, de laatste ruiter is gestart om
15.00 (F1). Bij deze dressuurwedstrijden moeten de ruiters een
bepaald parcours afleggen waarvoor ze punten krijgen.
Door een deskundige jury worden de ruiters beoordeeld en krijgen ze punten voor bijv. hoe netjes de paarden lopen, hoe strak
de rondjes gelopen worden etc
. In totaal worden de ruiters en
paarden op ca 35 onderdelen beoordeelt.
Door de leiding was er een strakke planning opgesteld waardoor
iedereen op tijd de paarden en
pony’s kon opzadelen, warm rijden en vervolgens de wedstrijd
kon rijden.
Na afloop van het rijden van de
proeven zijn de punten opgeteld en prijzen aan de ruiters uitgedeeld.

je laten toetsen door het rijden
van deze proeven, waarbij je door
een deskundige jury wordt beoordeeld. Je kunt hierbij ook diploma’s behalen. Bij de FNRS
Proeven wordt de ruiter beoordeeld, niet de ruiter en het paard
als combinatie. Als manegeruiter
heb je immers niet de kans om
je als combinatie te ontwikkelen
met een bepaald paard. FNRS Juryleden worden opgeleid om alleen de ruiter te beoordelen. Zo
weet je zeker dat jouw proef op
de juiste manier gejureerd wordt.

GVM’79 in actie bij
turnen en acrogym

Wormer
In Wormer ging het bij de acrogymnasten ook heel lekker. Veel
teams zijn dit jaar voor het eerst
bij elkaar en voor de helft van de

Klaverjassen

Vinkeveen - Vrijdagmiddag 22
februari organiseren Koos & Joop
een gezellige klaverjasmiddag in
dorpshuis “ de Boei” kerklaan 32
in Vinkeveen.
De grote zaal is open om 13.00
uur en het kaarten begint om
13.30 uur precies. Het is een gezellig evenement met heel veel
leuke prijzen, dus voor iedere
kaarter van harte aanbevolen.

De Jong verbaasd zichzelf

Grandioze mini drie en
vierkamp voor Veenland!
Wilnis - Op zaterdag 9 februari
werd in de Willisstee de mini drie
en vierkamp georganiseerd door
Veenland en Beo. Het beloofde
een drukke dag te worden want
er deden maar liefst 67 ploegen
mee. ’s Morgens turnde de jongens van Veenland. Luuk, Cas, Timo en Joey mochten beginnen.
Ze turnde op vier toestellen brug
gelijk, spring, vloer en rek. Ze deden het uitstekend zo goed zelfs
dat ze de gouden medaille wonnen met maar liefst 5 punten verschil met nummer 2. In de tweede ronde Jay, Dave, Maxim en Roan. Ook zij deden mee met de
vierkamp en deze routiniers turnde een prima wedstrijd. Met allemaal scores van boven de 30
punten wonnen ook zij een gouden medaille. Dan alweer de laatste jongens ploeg met Koen, Seppe en Joas. Helaas was Sylvester
ziek. Dus was het even wennen
want nu moest er telkens 1 dubbel draaien maar ze pakten het
goed op en werden keurig 3de ,
dus een mooie bronzen medaille .

Dressuur
Wat houdt dressuurrijden
eigenlijk in?
Er zijn verschillende niveaus als
het om dressuurrijden gaat. De
F Proeven zijn opgebouwd vanaf F1 tot en met F20, waarin de
moeilijkheidsgraad steeds hoger wordt. Je vaardigheden kun

Mijdrecht - Het was een druk
weekend voor de gymnasten
van GVM79. ER waren maar liefst
2 wedstrijden op zaterdag 9 februari. In de Willestee in Wilnis
kwamen de recreanten turnsters
in actie op de mini 3 en 4 kamp.
Zij lieten op 3 of op 4 toestellen
6 verschillende oefeningen zien.
Omdat trainster Esther met de
acrogymnasten mee was naar
Wormer, had trainer Menso de
touwtjes in handen in Wilnis. Het
ging hartstikke goed en in ronde 1, hadden het jongensteam
GVM1 (Pepijn, Jens, Nattapong
en Siem) en het meisjesteam
GVM3 (Yinthe, Sophie, Maud en
Catia), direct een zilveren medaille te pakken.
In de middag deed GVM2 (Entesaar, Caithlin, Jasmijn, Lisa
en Asma) het super op balk en
brug en zij werden heel knap 8e.
GVM4 (Yuna, Ayat, Ayesha, Fenna) deden het erg netjes op vloer
en kwamen op de 9e plek. Voor
GVM5 (Feline, Valerie, Maartje,
Jasmijn, Senna en Rufta) was het
de allereerste wedstrijd en bij hen
was ook de mat het beste onderdeel, zij zijn geëindigd op de 15e
plek.

NK Allround schaatsen

gymnasten was het ook nog eens
de eerste echte wedstrijd. Er werden door geen van de teams grote fouten gemaakt en hierdoor
had iedereen een prima cijfer. Het
verschil moeten we gaan maken
in de dans, die bij veel teams nog
wel wat strakker kan. Van de E-instap teams maakten Ishen en Aysenaz een mooie handstand (5e
plaats) en Abigail en Roos (6e
plaats) werkten de oefeningen
keurig netjes af. Bij de drietallen
in E-jeugd waren het Lisa, Lucie
en Luna-mae die een prima hurksteun deden en bij Amy-jay, Laura
en Gwenn was het de handstand
die er bovenuit sprong. De teams
kwamen op een 9e en 10e plek.
Ook in de D-junioren damesparen twee teams voor GVM79. Nicky en Sanne hadden een heerlijke oefeningen om naar te kijken en het leverde een 10e plek
op. Quinty en Melanie deden een
prachtig vliegtuigje achterover
(11e plek). Als klap op de vuurpijl sloten Zoë, Lynn en Alina het
weekend af in het E-instap niveau
voor groepen. De dans zat goed
in elkaar, elementen strak en lang
genoeg. Deze meiden werden
daarvoor beloond met een bronzen medaille!

Meisjes
In de volgende ronden komen
de meisjes aan de beurt. Maura, Elize, Jolieke, Joëlle en Marit
turnde op 4 toestellen namelijk
sprong, brug , vloer en balk. Met
hoge sprongen op de trampoline,
mooie handstanden en arabieren
op de vloer , strakke balkoefenin-

gen turnden deze groep zich naar
een mooie 4de plaats wat ook
een mooie medaille opleverden.
In de zelfde categorie turnden
ook Dorinthe, Femke, Anna, Jente en Mandy. En hoe ze kregen
veel complimentjes van de jury
dat ze het zo netjes deden en dat
bleek want ze kregen een mooie
gouden medaille. Veenland was
goed vertegenwoordigd in deze categorie want ook Jasmijn,
Malak, Iris, Elena en Dewi turnden hier. Met hier en daar een val
op de balk en hoge sprongen op
de balk kwam deze ploeg op een
6de plaats. Net 1 plaats te weinig
voor de finale.
Jongste
Hierna was het de beurt aan de
jongste leeftijdscategorie. Sophie, Alix, Elin, Loïse, Noa, en Dominique turnden de driekamp.
Op brug, balk en vloer lieten ze
super oefeningen zien en dat
werd beloond met een mooie 5
plaats net geen medaille maar
wel door naar de finale. En dan de
groep van Zoë, Deborah, Lotte,
Helena. Lisa en Yfke. Deze turnsters zitten allemaal nog niet zolang erop en dit werd hun eerste
wedstrijd. Maar ze deden het super met mooie oefeningen turnde ze zich naar een hele mooie 6e
plaats. Een super dag voor Veenland en we gaan op naar de finale
op 13 april in Scherpenzeel.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen
op vrijdag 15 februari 2019 om
fraaie prijzen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562. E-mail thcw@
xs4all.nl. Er worden vier ronden
van zestien giffies gespeeld en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is de winnaar of winnares bekend, aanvang 20.00 uur,
aanwezig zijn voor de inschrijving
19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Hier volgen de
datums voor de nieuwe prijs-

klaverjas competitie 2018/2019.
Voor 2019, 15 februari, 1, 15 en
29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24
mei, 7 en 21 juni en 5 juli. Alle datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1. Martien de Kuijer
7763 pnt
2. Greet Koot
7169 pnt
3. Sjaan Kolenberg
6842 pnt
4. Sonja v.d.Waa
6787 pnt
5. Frans Bierstekers
6712 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Gerry Ruimschoot met 5228
punten.

Wolf en Janmaat kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./Café de Merel 2019 zijn er kwart finalisten bij
gekomen, in het afgelopen weekend speelden zaterdag de kampioen van verleden jaar Ad Wolf,
Jan Eijsker, Cees Duinker en Gerry
Ruimschoot zich naar de kwart finales en zondag Rohan Janmaat,
Bob van Kolck, Robert Daalhuizen en Huib Matthes verder naar
de kwart finales Richard v. Kolck
Ray Kramer, Richard Schreurs,

Cees Rietveld,Gijs Rijneveld, Mees
Brouwer, Bart Hoffmans, Erik
Spiering, Maarten Dulmus en Rijk
van Heeringen.
Het Open Ronde Venen Libre
Kampioenschap wordt gespeeld
op 8, 9 en 10 maart, zie het hele
programma in deze krant.
Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562 en 0297-264159. Email thcw@xs4all.nl.

Wilnis - Romy de Jong, junior A
en lid van IJsclub Nooitgedacht
Wilnis, heeft afgelopen weekend
het NK Allround in Groningen gereden, zij plaatste zich als laatste
voor dit toernooi in het weekend
van 19 en 20 januari in Enschede.
Als eerste stond de 500 meter op
het programma, zij snelde naar
een tijd van 42.65 s, 0.55 s boven
haar PR. Femke Kok won de 500
m in 39.46 s, Romy als 13e. Een
goed resultaat, maar zij was niet
tevreden over de uitvoering. Diezelfde avond stond ook de 1500
m op het programma, ze mocht
al in het 2e kwartet starten. Romy startte binnen en opende
goed en reed, erg netjes door en
had weinig verval,naar tijd van
2.10.45, iets boven haar PR. De
ritten daarna werd er lange tijd
niet sneller gereden, zij werd uiteindelijk 8e en stond na de eerste
dag 11e in het tussenklassement.
Robin Groot won de 1500 m in
2.02.09, Femke Kok, titelkandidaat, reed 2.02.72, maar werd gediskwalificeerd, omdat zij een pylon had aangetikt. De 1e dag was
zeer goed geëindigd.
1000 meter
Op de 2e dag een goede 1000 m
rijden en dan hopelijk een plaats
stijgen om zo de 3 km te mogen rijden en in de top 10 eindigen. Het werd spannend voor
Romy, het stond erg dicht bij elkaar na 2 afstanden rond de tiende plek. Romy startte in de buitenbaan, de eerste 200 m waren
niet zo goed, haar tegenstander
lag al wat voor, het ritme was wat
traag en het rondje daarna moest
zij voorrang verlenen aan haar tegenstander, 1.23.88, bijna een seconde boven haar PR, een 11e
plek op de 1000 m en in het tussenklassement. Zeer ontevreden
over de uitvoering en balen dat
zij niet de 3 km mocht rijden, terwijl in eerste instantie haar doel
was om geen laatste te worden.
Er werd wel gesproken over de
1500 m, die was goed en is een
sleutelafstand in het allrounden,
na een half uur werd duidelijk

dat zij toch de 3 km mocht rijden.
Haar vroegere trainingsmaatje
Emma bij GOBAD was 9e in het
tussenklassement, maar 13e op
de 1500 m, die mocht niet de 3
km rijden. Romy was verrast en
bereidde zich voor op de slotafstand, het NK was al een toetje na
het NK sprint, waar zij 11e was geworden. Zij startte in het 2e kwartet, met rijders die op papier 20
seconden sneller zijn, dus eigen
rit proberen te rijden. Dat lukte
goed, ondanks dat Romy werd ingehaald door een rijder die 200
m achter haar was gestart, reed
zij bijna een PR, 4.43.25, een 8e
plaats, wat resulteerde in een
8e plaats in het eindklassement.
Robin Groot is Nederlands kampioen geworden, maar Romy zeer
verrassend 8e !!!
Als laatste stond de massastart op het programma, het doel
was geen laatste worden, Romy
hield 3 rijders achter zich. Ivar Immerzeel, ook junior A van IJscub
Nooitgedacht Wilnis, mocht ook
de massastart rijden van 10 ronden. Hij reed op zijn manier, heel
aanvallend, meteen hard weg na
de start, pakte 50 meter en kreeg
na een aantal ronden 2 rijders
met zich mee. Hierdoor pakte
Ivar punten in de tussen sprints,
er werd flink gejaagd op het 3-tal,
door verschillende ploegen. Het
drietal kon de voorsprong niet
handhaven werd na ongeveer 7
ronden ingerekend, Merijn Scheperkamp won voor Teun de Wit
en Jordy van Workum, Ivar werd
5e dankzij de tussensprints.

Diverse prijzen voor
Judoschool Blaauw
Wilnis – Zondag 10 februari organiseerde het rayon Zuid-Oost
van de Judo bond Nederland, district Noord Holland het 2e ontwikkelingstoernooi van dit seizoen. Voor judoschool Blaauw
hadden zich 6 deelnemers zich
ingeschreven. Boaz Zuierveld
ging heel goed hij won de partijen overtuigend mooie worpen
en sterke houdgrepen. Hierdoor
werd Boaz 1e in zijn poule. Jens
Lek zat in een spannende poule waarin ze aan elkaar gewaagd
waren. Hij verloor één wedstrijd
met een mooie worp en wist zijn
volgende wedstrijden te winnen
op beslissing van de scheidsrechter en met een mooie worp. Uiteindelijk werd hij 2e in zijn poule.

poule. Emma Zeilstra en Sem
Hoogendoorn zater samen in een
poule en moesten ieder 4 wedstrijden maken. Sem won de onderline wedstrijd met een mooie
o-uchi gari en hij werd uiteindelijk op judopunten 2e in zijn poule. Emma had het zwaar in deze
jongens poule maar kon aan het
eind een prijs voor de 3e plaats in
ontvangst nemen. Sylvie van Eekelen moest ook 4 wedstrijden
draaien. Haar eerste wedstrijd
won ze op een waza-ari met een
mooie o-uchi gari en ook haar
volgende wedstrijden gingen
heel goed. Eén wedstrijd verloor
ze op beslissing van de scheidsrechten en de overige wedstrijden wist ze te winnen. Hierdoor
werd zij knap 2e in haar poule.
De kinderen gingen aan het eind
Wesley
Wesley Daudeij heeft goed zijn van de wedstrijddag tevreden
best gedaan en werd 3e in zijn naar huis met hun medailles.
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Argon Business Club Sponsorcontract voor
Gezondheidscentrum Croonstadt
viert in 2019 het 25-jarig bestaan
en daar zijn ze terecht trots op!
Met ruim 30 betrokken zorgverleners staan ze voor u klaar.
SV Argon is zeer dankbaar voor
deze mooie financiële steun en
zal er alles aan doen om de samenwerking voor beide partijen zeer succesvol te laten verlopen en zorgen dat er een grote-

re naamsbekendheid komt voor
dit fantastische Gezondheidscentrum.
Wilt u ook sponsor worden van SV
Argon en een groot bereik onder
alle leden en bezoekers?, neem
dan voor een geheel vrijblijvend
gesprek contact op met commercielezaken@svargon.nl of bel met
06-51623014.
Jasper Werkhoven haalt uit maar de bal gaat naast, Dennis Lamme en
Aron Klassen van Huizen wachten af. Foto Hans van Gelderen.

Mijdrecht - Met ingang van 1 januari 2019 heeft Gezondheidscentrum Croonstad uit Mijdrecht
zich voor minimaal 2,5 seizoenen
verbonden als sponsor aan SV
Argon. Henk Boelhouwer (Huisarts), Monique de Bruin (mondhygiënist) van Gezondheidscentrum Croonstadt en Peter Berger,
bestuurslid SV Argon, hebben de
samenwerking bezegeld door de
ondertekening van het sponsorcontract. Gezondheidscentrum

Argon wint op karakter
van Huizen

Croonstadt is gevestigd in het
centrum van Mijdrecht en huisvest dertien zelfstandige praktijken die zich allen bezig houden
met de verbetering van uw gezondheid en welzijn. Waar mogelijk en gewenst werken zij samen
ter bevordering van uw gezondheid. De 13 aangesloten praktijken van Gezondheidscentrum
zijn te vinden op www.croonstadt.nl.
Gezondheidscentrum Croonstadt

Bridgevereniging Vinkeveen

HVM MC2
zaalhockeykampioen!
Mijdrecht - Na een spannende
zaterdagmiddag in de Bloemhof
in Aalsmeer is HVM MC2 zaalhockeykampioen geworden.
Dit team, bestaande uit: Elfi, Norah, Ilaine, Phoenix, Roos, Noortje, Feline, Yelana, Benthe, Jana,
Marit en Saar, stond na 7 overwinningen en één gelijkspel bovenaan in de poule. Er moesten
nog twee wedstijden gespeeld
worden, waarbij één tegen de
nummer 2: Abcoude MC2. Deze

wedstrijd was erg spannend en
eindigde in een 2-2 gelijkstand.
Daarna volgde, na een korte rust
van 5 minuten, de volgende wedstrijd tegen Myra MC4.
Er werd top gespeeld door de
meiden en na een 2-0 overwinning, was voor de meiden van
HVM MC2, na een uitstekende begeleiding door hun trainers Max
en Gijs, het kampioenschap een
feit! Dit werd uiteraard gevierd
met champagne.

Vinkeveen - Geen grote verschuivingen deze week maar wel
enkele uitschieters in ronde 3.
Team Corry en Dorette was goed
op dreef en werd 1e met een score van precies 60%. Bart en Tineke, bezig aan een goede reeks,
kwamen aan de tafel met beide
dames niet aan de bak.
Voorlopig even in de wachtkamer, op naar een “zonniger voorjaar”. Anneke en Ties waren de
schrik van vorige week te boven
en werden verdienstelijk 2e, met
56,67%. Barbara en Tilly, altijd stabiel, op een 3e plaats met 55,83%.
De nieuwe leden verbleven voor
een belangrijk deel in de brede middenmoot, van 44 tot 52
%. Daarnet boven zaten Joke en
Aart, diehards, die wekelijks de
trip naar de Vinkeveense Plassen ondernemen vanuit Het Hil-

versumse. Na afloop, en zo tegen
zonsondergang, bleef het nog
lang gezellig aan de Zuwe.
De Bridgevereniging Vinkeveen,
met het mooiste terras van de
Randstad, kan nog nieuwe leden
gebruiken. Zowel beginnende
bridgers als gevorderde bridgers
zijn welkom. Dit seizoen loopt
door tot eind april. Het nieuwe seizoen begint in september
2019. Ook als u nog geen bridgepartner heeft kunt u zich opgeven. Wij doen dan ons best om
een goed en plezierig koppel
voor u te vormen. U kunt het lopende seizoen nog meedoen.
Er wordt gespeeld op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur. Je hoeft
je alleen maar aan te melden.
Voor meer info kunt u bellen met
Dorette Suppan tel 06-55707038
of mailen naar suppan@hetnet.nl.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 4 februari werd de derde ronde van de
voorjaarscompetitie gespeeld.
In de A-lijn hadden de teams van
Dick Elenbaas en Daniel Aartse
Tuijn een nagenoeg gelijke stand,
60,87% tegen 60,57% met als
derde team Johan Voskamp met
54,79%. Noemenswaard is een
3SA met 3 up-slagen door team
Aartse Tuijn, team Dick Elenbaas
scoorde 1 slag minder.
In de B-lijn gunden de teams van
Carla Euwe en Corine Cooke elkaar geen punt. Hun scores waren
gelijk 58,33%. Derde werd team
Ans Bruggeman met 56,25%.Een
spel was heel duidelijk. Alle paren
6harten contract!. Een mooi 6klaveren contract werd door team
Ans Bruggeman gespeeld.
In de C-lijn sprong team Ria van
bergen er met kop en schouders
boven uit door 69,79% te scoren. Team Ellen van der Toorn
haalde 60,83% en team Piet Homan 55,73%. Team Carla Navest
scoorde een heel mooi 6ruiten
contract. In een ander spel werd
zowel 3SA met 3 up-slagen gespeeld en ook 5ruiten met 2 upslagen.
Donderdag 7 februari was het
bijltjes dag in de zevende en laatste ronde van de wintercompetitie. In de A-lijn knalde team Gerard van der Meer met 69,17%
ieder van zijn stoel. Team Tineke
Schreurs kon met 59,19% aanha-

ken gevolgd door team Jan Bunnik met 53,54%. Met een 6klaveren gedoubleerd spel dat min3
ging, scoorde team Gerard van
der Meer als beste.
In de B-lijn lagen de teams wat
dichter bij elkaar. Team Bram
van Klaveren zette de toon met
57,50% met daar achter team Tineke Venhuizen met 56,83% en
team Greet Lodder met 55,00%.
Een mooi 5klaveren spel werd gedoubleerd door vier teams met
succes gemaakt.
De C-lijn schoot team Diny de
Haas uit zijn slof met 69,92%.
Team Loes Zorge bleef op afstand met 57,08% en daar net
achter team Lies Bosman met
56,67%. Annie Schouten bood
een 4schoppen contract en haalde 3 up-slagen.
De eindstand is:
A-lijn team Henk Buijs 55,66%,
team Jan Bunnik 55,40% en team
Pieter Koopmans 52,42%. B-lijn
team Paula Kooijman 56,41%,
team Hermien de Jong 55,08% en
team Frank van der Laan 54,56%.
C-lijn team Diny de Haas 59,01%,
team Ria Versteeg 54,74% en
team Geri Stappers 53,68%. Promotie- en degradatiebeslissingen
worden door de wedstrijdcommissie genomen.
Speel eens mee. Zie voor informatie de website van Bridgevereniging Mijdrecht.

Mijdrecht - In een spannende
wedstrijd tegen Huizen heeft Argon in blessuretijd de winst naar
zich toegetrokken, na een voorsprong voor Argon maakte Huizen halverwege de eerste helft
weer de gelijkmaker. Tien minuten in de tweede helft kwam Huizen op voorsprong maar acht minuten voor het eindsignaal kwam
Argon op gelijke hoogte. Met een
gelijkspel zou Argon tevreden
zijn geweest maar in minuut 93
kwam dan toch de ontknoping
middels een fraaie treffer van invaller Dennis Bergkamp (3-2). Het
is de tweede zege van Argon op
Huizen, in september werd er
met 1-3 gewonnen. Reactie van
Huizen na afloop: ‘Dylan Bergkamp mocht in de 93e (!) minuut
ongehinderd aanleggen voor de
3-2 en schoot daarmee de Huizer
hoofdklassedroom aan flarden’.
De eerste poging richting doel
was van de gasten, echter het
vizier van Zakaria El Biyar was
nog niet goed afgesteld, de bal
ging naast. In minuut 13 strafte
Epi Kraemer een fout van verdediger Wouter Bonke af, hij ging
daarna richting doel en liet doelman Brian Willemse kansloos 1-0.
In dezelfde minuut redde doelman Romero Antonioli de meubelen door een inzet van Huizen
via de paal tot hoekschop te verwerken. De genomen hoekschop
werd in tweede instantie door
Aron Klaassen over het doel geschoten. Halverwege een unieke kans voor opnieuw Epi Kraemer, weer ging hij alleen op de
doelman Willemse af echter hij
struikelde over de bal en liet die
mogelijkheid lopen. Een minuut
daarna kwam Huizen wel tot een
doelpunt, na een hoekschop kopte de vrijstaande Olivier Blaauw
raak 1-1. Drie minuten later had
Blaauw de hoek weer voor het
uitkiezen maar hij mikte net
naast. Voor rust zagen we daar-

na nog twee kansjes voor Argon,
na een voorzet van Rachad Madi
kopte Lorenzo Zorn in maar doelman Willemse kwam als winnaar
tevoorschijn. Vlak voor rust zagen
we weer zo’n aanval waarbij Tim
Steij en Madi waren betrokken
maar ook die leverde niets op.
Tweede helft
Huizen was in de beginfase sterk
en kreeg mogelijkheden om
op voorsprong te komen, eerst
deed Benning een poging maar
hij mikte te hoog en tien minuten later moest doelman Antonioli ingrijpen bij een poging van El
Biyar en in dezelfde minuut profiteerde Quincy van Waveren van
mistasten in de Argon defensie
en zette hij de 1-2 op het bord.
Met de aanvallende wissels Patrick Lokken en even later Dylan
Bergkamp in het veld probeerde
Argon nog een gelijkspel te forceren. Maar eerst schoot Buitenhuis van Huizen nog over, daarna schoot Bas Boelhouwer op de
doelman, in de rebound schoot
de aanjager van vanmiddag Jasper Werkhoven net naast. Zeven
minuten voor tijd stond Wouter
Winters aan de basis van de gelijkmaker voor Argon, een verre
ingooi met de wind mee nabij de
hoekvlag kwam in de doelmond
bij Bas Boelhouwer en die tikte de
bal tegen het net 2-2. Met Matthijs Coenradi als extra verdediger ging Argon de slotfase in. De
druk van Huizen om in de slotfase alsnog een doelpunt te forceren was groot. Toen Argon menig maal aan de druk ontsnapte
werd in blessuretijd de bal hoog
naar voren geplaatst waarna Patrick Lokken de bal doorkopte op Dylan Bergkamp die direct
uithaalde en de bal onhoudbaar
voor Willemse in hoek plaatste
3-2. Direct daarna floot Arbiter
Post af en werd Argon verrassend
winnaar.

Verdiende zege CSW
Wilnis - CSW moest zaterdag op
bezoek bij Victoria uit Loosdrecht
en boekte daar een ruime overwinning. Na een matige eerste
helft met een 0-0 ruststand stapte de ploeg uit Wilnis na 90 minuten uiteindelijk nog met een ruime 0-4 overwinning van het veld.
Het was moeilijk voetballen zaterdag in Loosdrecht. Met een stevige storm dwars over het veld was
het voor beide ploegen lastig
om tot goed combinatievoetbal
te komen. Er was veel balverlies
aan beide kanten en beide ploegen werden in de beginfase dan
ook nauwelijks gevaarlijk. Een
hoekschop van Victoria leek gevaarlijk te worden door de straffe wind maar eindigde toch in de
handen van doelman Rahim Gok.
Ook een vrije trap van Victoria
centen en nog wat handige vrien- vanaf de zijkant werd door CSW
den van de dansschool terwijl Ni- goed verdedigd. CSW kreeg halcole een weekend niet thuis was. verwege de eerste helft zijn eerLater die week ging ze nietsver- ste goede kans via Mike Cornemoedend naar haar dansschool lissen na een vrije trap van Nick
waar de grote verrassing lag te van Asselen. Cornelissen schoot
wachten.
echter tegen het lichaam van de
Namens Dansschool Nicole wil- keeper. Daarna een rush van eilen wij Karwei Mijdrecht en alle gen helft van Dave Cornelissen
helpers hartelijk bedanken voor richting het doel maar zijn schot
deze mooie vloer en alle hulp. Al- ging naast. Vlak voor rust nog een
le danseressen zijn er super blij klein kansje voor Victoria maar de
mee!!!
inzet was te slap om Gok te kun-

Dansschool Nicole in het
zonnetje gezet!
Mijdrecht - Dansschool Nicole
is, mede door Karwei Mijdrecht
op een bijzondere manier in het
zonnetje gezet. Voor eigenaresse
Nicole zelf was het allemaal een
enorme verrassing.
De dansdocenten hebben voor
haar geregeld dat de kleedkamer een prachtige make over
heeft gekregen. Dankzij Karwei
Mijdrecht is er een mooie nieuwe laminaatvloer in gekomen. De
vloer is gelegd door de dansdo-

nen passeren. Na rust een veel
feller CSW dat uit de kleedkamer
kwam en verbeten op jacht ging
naar een voorsprong. Dat leverde al snel het gewenste resultaat
op. Na 50 minuten spelen kreeg
CSW een vrije trap. Menno v.d.
Leeden vond de vrijstaande Robbert Kompier die de bal doorkopte naar Mike Cornelissen en oog
in oog met de doelman faalde
Cornelissen niet. Nauwelijks 3 minuten later kreeg CSW een strafschop omdat Mike Cornelissen
binnen de zestien werd gevloerd.
Sven van de Horst liet zich niet
gek maken door de doelman van
Victoria en schoot uiterst koelbloeding binnen. Hierna controleerde CSW de wedstrijd en kreeg
mogelijkheden op een ruimere score maar was te slordig bij
de laatste bal. Victoria probeerde
het tij nog te keren maar de ploeg
was niet bij machte om het CSW
echt lastig te maken. Een minuut
of 10 voor tijd werd de wedstrijd
definitief beslist toen Dave Cornelissen helemaal alleen op doel afliep en vervolgens zeer beheerst
afrondde. Vlak voor tijd pakte ook
Justin Blok zijn goaltje nog mee.
Hij werd weggestuurd door Erik
Mulder en alleen voor de keeper
rondde hij ook keurig af.
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42e AK-tiedag vol muziek en zang

Zeer geslaagde AK-tiedag op het Alkwin Kollege
Regio - Zondag 10 februari vond
de jaarlijkse AK-tiedag voor de
42e keer plaats, een feestdag
voor ouderen uit de omgeving
van het Alkwin Kollege.
Ruim 70 dames en heren kregen
op deze zondag een gevarieerd
programma met muziek, zang en
een heerlijke lunch.
55 leerlingen hebben deze dag
voorbereid:
Ze hebben sponsors gezocht, het
programma vastgesteld en mede-leerlingen gevonden om gastvrouw en gastheer te zijn.
En voor de dag zelf: tafelschikking maken, badgets voor de
aanwezigen, de aula in gereed-

heid brengen, de bloemstukken
maken, de lunch voorbereiden.
Om half 11 werden de genodigden verwelkomd met een kopje
koffie of thee en iets lekkers.
Schoolleider Nelleke Pedroli gaf
een openingsspeech. Met aan elke tafel gastvrouwen en –heren,
kon het programma starten.
Optredens
Er waren optredens van Jesse en
Jildau op piano, Vera en Fleur met
harp, piano en gitaar, en van Elise en Daan.
Ook was er een quiz, waarbij 16
gelukkigen een prijsje kregen uitgereikt en er werd een lunch ge-

serveerd. Na de lunch kwam het
ATK, het Alkwin Theater Kollektief
met een voorproefje van de musical die half maart op het Alkwin
te zien is: Across the universe met
beroemde muziek van The Beatles.
Het laatste programma onderdeel was getiteld: Weet je nog
wel, een medley van bekende
meezingers.
Bedankt
Tijdens de afsluiting werd iedereen hartelijk bedankt voor zijn
aanwezigheid: natuurlijk alle genodigden en de leerlingen, maar
ook de aanwezige ehbo’ers, en

de technische commissie. En natuurlijk kon dit evenement niet
slagen, zonder de steun van lokale ondernemers. Dit jaar waren
dat Jumbo Wilnis, Bakkerij Vooges Aalsmeer, Bloemenkiosk Silvio, Deen, Zijdelfleur, Lek Bloemenservice, Kwekerij De Noordpoel, Kwekerij Wijfjes, Inge Quint
flowerart, Otto bloemsierkunst,
Kwekerij Amstelzicht, Kwalitaria Zijdelwaard, Albert Heijn Zijdelwaard, Jamin, Groente handel
De Goudreinet, Coop Uithoorn
en McDonald’s. De prijsjes bij de
quiz werden gesponsord door
de Hema, Xenos, Pixel hobby en
Alexanderhoeve Mijdrecht.

