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KORT NIEUWS:

Eenzijdig
ongeval

Uithoorn – Maandagavond
jl. heeft er een vreemd éénzijdig ongeval plaatsgevonden op de kruising Zijdelweg/ Aan de Zoom. Een
zwarte Citroen reed zonder
aanwijsbare oorzaak niet gewoon de Aan de Zoom in
maar pardoes tegen een lantaarnpaal van de middenberm. De passagier naast de
bestuurder sloeg met het
hoofd hard tegen de voorruit wat helemaal stuk ging.
Zij is met de ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd. De
politie heeft de zaak in in onderzoek.
Foto Jan Uithol.

!
aangenaam persoonlijk

Uithoorn - In het huidige gemeentewapen komen een aantal aspecten nog onvoldoende tot uiting waar de gemeente veel waarde aan hecht. Zoals het belang van de sierteelt en de rivier de Amstel. Dit en het jubileum van het 200-jarig bestaan is voor de gemeente Uithoorn de aanleiding geweest om een vermeerdering
van het gemeentewapen aan te vragen. Het besluit hiervoor is
unaniem door de gemeenteraad gegeven tijdens de bijzondere
raadsvergadering op 10 februari jl.
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Hoge Raad van Adel akkoord met wapenvermeerdering in gemeentewapen
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Tijdens de bijzondere raadsvergadering op de feestelijke dag 10
februari kreeg de gemeente Uithoorn van loco-commissaris van
de Koning Van Der Hoek van de
provincie Noord-Holland een ingelijst kopie van het Koninklijke
besluit dat de gemeente 200 jaar
bestaat.

Hoge Raad van Adel
De wapenvermeerdering is aangevraagd bij de Hoge Raad van
Adel en door haar goedgekeurd.
De Hoge Raad van Adel adviseert
de regering op het gebied van
adeldom en heraldiek (wapenuitrusting), waaronder wapens
van Rijk, provincies, gemeenten

Uithoorn: Omgeving Meerwijk-West

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

INFO@VERSPREIDNET.NL

en waterschappen. De samenstelling en bevoegdheid van de
Raad zijn geregeld in de Wet op
de adeldom van 1994. Zijne Majesteit de Koning heeft het nieuwe wapen ook vastgesteld.

Win Valentijnsprijzen
bij Amstelplein

Uithoorn, De Kwakel en
Thamen, 200 jaar samen
Op 10 februari 1820 werden de
dorpen De Kwakel, Thamen en
Uithoorn samengevoegd tot de
gemeente die wij nu kennen. Binnen de gemeente Uithoorn is het
dorp De Kwakel bijzonder met
haar sierteelt. De viering van 200
jaar gemeente Uithoorn is mede
ingegeven om de verbinding tussen de Amstel en de twee dorpen
De Kwakel en Uithoorn te verstevigen.

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein staat vrijdag 14 februari
in het teken van de liefde. Val&Tijn
verrassen de bezoekers met dicht
en rijm, vol met harten en rode
rozen laten zij de bezoekers blozen, zij geven tips voor romantiek, vol met passie het is uniek,
met een compliment wordt eenieder verwend, ook een romantisch lied vermijden zij zeker niet,
rustig wandelen zij door en roepen in koor: voor liefde en vriendschap, ga je in winkelcentrum

Huisstijl
Het gemeentewapen wordt op
verschillende manieren geuit, onder andere in de ambtsketen en
de gemeentelijke vlag. De vernieuwing ervan is in gang gezet. Het levert geen veranderingen op van het huidige logo of de
gemeentelijke huisstijl. Maandag
was het de hele dag feest in en
om het gemeentehuis, met diverse activiteiten. Het lukte ons niet
om dit nu nog mee te nemen in
deze krant, maar volgende week
komen wij er uitgebreid op terug.

Weinig stormschade

Gemeente gaat rood asfalt ’opruwen’
Uithoorn – Er is al heel wat te
doen geweest over het rode asfalt in Uithoorn en de Kwakel.
Veel kritiek kreeg de gemeente
over zich heen. Er waren ellendige ongevallen met als oorzaak,
glad rood asfalt. De gemeente
trok het zich aan en deed er iets
aan. Ook nu gaan er weer stukken
rood asfalt ‘opgeruwd’ worden
zoals dat heet. In een persbericht
legt de gemeente het hoe en
waarom: “In Nederland gebruiken we gekleurd asfalt om extra
aandacht te geven aan bijvoorbeeld fietspaden, wegkruisingen
en (school)zones. Dit wordt met
name gebruikt voor de zichtbaarheid van fietspaden of wegen
waar zowel fietsers als automobilisten rijden. Dit asfalt kan minder stroef worden, bijvoorbeeld
als het wegdek vochtig is. Op verschillende locaties hebben wij in
het najaar van 2019 het rode asfalt ruwer gemaakt. Daarnaast
hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de stroefheid en de

Amstelplein op stap. Zij wensen
u namens alle ondernemers van
Winkelcentrum Amstelplein: Vrolijke Valentijn. Maar... winkelcentrum Amstelplein is geen winkelcentrum Amstelplein als er geen
mooie prijzen te winnen zijn.
Maak tevens kans op een dinerbon voor twee in het Spoorhuis,
een lunchbon voor twee personen bij Plein 578 of een van de
andere mooie prijzen. Dus vrijdag
tussen 12.00 en 16.00 naar Amstelplein in Uithoorn.

Uithoorn – De toch heftige storm
van de afgelopen dagen heeft in
Uithoorn en De Kwakel, voor zover
bij ons bekend, niet echt veel schade aangericht. Hier en daar een
boom die de kracht van de rukwinden niet aan kon, maar we hebben
geen berichten gehoord van rondvliegende dakpannen, auto’s die

van de wegwaaiden enz. Wel werden enkjele auto’s beschadigd door
een omgevallen bouwhek, maar
ook hier bleef gelukkig de schade
beperkt. Alleen de brandweer en
mensen van de gemeente moesten nu en dan de storm trotseren
om wat takken of een boom van de
weg of een fietspad te verwijderen.

mogelijke oorzaken van de verminderde stroefheid van het rode asfalt.

het sportpark) (zie bijgaande foto); Op de Klucht en de Laan van
Meerwijk (de schoolzone).
Met opruwen is de gemeente gisteravond (dinsdag) gestart (als
het weer het heeft toegelaten.
Deze krant lag al bij de drukker
dus we konden het niet natrekken) en ze gaan vanavond verder.
Het vindt plaats tussen 19.00 en
23.00 uur
De werkzaamheden geven geluidsoverlast. Doordat de werkzaamheden in de avond plaatsvinden is de verkeershinder beperkt. Om geluidsoverlast voor
bewoners te beperken, is gisteravond om 19:00 uur begonnen
met de schoolzone aan de Laan
van Meerwijk. De locaties met
minder woningen worden later
op de avond opgeruwd.

Waar en wanneer
Eind vorig is jaar gebleken dat
sommige delen rood asfalt glad
kunnen worden bij vochtig wegdek. De gemeente heeft toen een
aantal maatregelen getroffen en
ging verder onderzoek doen naar
het rode asfalt verspreid over
meerdere locaties in de gemeente. Dit onderzoek heeft inmiddels
plaatsgevonden. Onderdeel van
de aanbevelingen vanuit het rapport is dat we het rode asfalt op
enkele locaties ruwer laten maken. De volgende weggedeelten
worden ruwer gemaakt: Vuurlijn
(diverse locaties); Randhoornweg
(in de bocht nabij de ingang van
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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

Sociaal werker Susan de
Graaff komt op bezoek
Uithoorn - Bij de sociaal werker ouderenadvies van Uithoorn
voor Elkaar kan men terecht voor
adviezen die betrekking hebben
op activiteiten, dagbesteding,
eenzaamheid, vrijwilligerswerk,
zorg en huisvesting. Ook kunnen
zij ondersteuning bieden bij rouw
en levensvragen. Naast de wekelijkse koffieochtend waar we over
van alles en nog wat praten is een
bezoek van een professional of ie-

mand met een mooi verhaal ook
welkom. Susan de Graaff ,sociaal
werker in Uithoorn komt 20 februari tijdens de koffieochtend
langs om te vertellen over haar
werk en geeft antwoord op vragen van bezoekers van de buurtkamer. U bent van harte welkom in Buurtkamer Meerwijk, Elke donderdag van 10 tot 12 uur,
Locatie KDV Borus Eendracht 17
Meerwijk

Uithoorn e.o nam afscheid van
Cor Floor en Stef Veerhuis
Regio - Zaterdag jl.was in buurthuis Ponderosa een speciale receptie rond het afscheid van
twee vrijwilligers, Cor Floor en
Stef Veerhuis. Cor is die hele periode van het 48 jarige bestaan van
Ponderosa voorzitter geweest.
Leeftijd en gezondheid zijn nu
wat redenen om de voorzittershamer neer te leggen. Stef Veerhuis is die hele periode de rechterhand of stille kracht achter Cor
geweest. Hij was de organisator van o.a. de straatvoetbaltoernooien en de zeskamp in de Boerlagelaan in Uithoorn.
Tijdens de receptie kwamen veel
kennissen en oud bekenden van
Cor en Stef, maar ook oud vrijwilligers waren aanwezig. Onder de
oud vrijwilligers waren mensen,
die zelfs ouder zijn dan 90 jaar.

Oud burgemeester
Namens burgermeester en wethouders was wethouder Ria Zijlstra aanwezig. Zij loofde het vele
werk en inzet van Cor en Stef in
de loop der tijd.
Verder was Harry Groen aanwezig, die in september 1982 de eerste of laatste steen van het huidige stenen gebouw gelegd heeft
en mensen van een bedrijf, dat direct betrokken was met de sloop
van het houten gebouw en de
bouw van het stenen gebouw.
Ook oud burgermeester Castenmiller, die o.a. de laatste reis naar
Polen heeft meegemaakt, was
onder de aanwezigen. Alle aanwezigen werden hartelijk welkom
geheten door Cor en Stef en zij Cor en Stef
namen uitgebreid de tijd om met
hen oude verhalen op te halen.
Tijdens de receptie waren oude foto’s en krantenknipsels te
zien van al die activiteiten, die
zij in die 48 jaar hebben georganiseerd. Zo konden de aanwezigen naar de bouw van het huidige gebouw, de activiteiten, zoals
straatvoetbaltoernooien, de Zeskamp in de Boerlagelaan, Koninginnedagvieringen, Zeskamp van
de NCRV, Polenacties en nog heel
veel meer.
Bedankt
Voor de microfoon van Rick FM
benadrukte zij, dat zij blij zijn, dat
ze deze mooie tijd hebben meegemaakt. “Alles lukte toen, wat
je ook organiseerde”, aldus Cor
Floor. Stef vult nog daarbij aan,
dat in die tijd de mensen veel
meer betrokken waren bij de activiteiten in hun buurt.
De taken van Cor en Stef worden
nu overgenomen door een nieuw
bestuur, bestaande uit Paula Nicolai, voorzitter, Jan Zeldenthuis,
secretaris en Ton Keek, penningmeester. Zij willen Ponderosa
meer op de kaart zetten. Naast de
huidige activiteiten, als o.a. kaarten, biljarten en surprisekienen,
wil het nieuwe bestuur ook nieuwe activiteiten organiseren, zeker
ook voor de jeugd.
“We zullen dit doen in de lijn van
Cor en Stef”, aldus voorzitter Paula Nicolai.
Het nieuwe bestuur bedankt Cor
Floor en Stef Veerhuis voor hun
tomeloze inzet in die 48 jaar.

Het nieuwe bestuur

Gezellige drukte

Alexander Warenberg en Nikola
Meeuwsen in de Schutse
Verkoop Allure aan de
Amstel gestart
Regio - Woensdag jongstleden
is onder grote belangstelling de
verkoop gestart van fase 1 van
het mooie nieuwbouwplan Allure aan de Amstel in Uithoorn gelegen in de nieuw te realiseren
wijk ‘Vinckebuurt’ aan de Amstel
en nabij het centrum.
Maar liefst ca. 500 mensen kwamen naar de Thamerkerk om de
woningen in fase 1 te bekijken.
Er was een mooie maquette aanwezig alsmede diverse banners
met de verschillende woningtypes. De makelaars en medewerkers van EKZ Makelaars en Koop
Lenstra Makelaars gaven zoveel
mogelijk aanwezigen tekst en
uitleg over de verschillende type woningen en de inschrijfprocedure. In totaal zullen in Allure aan de Amstel 137 wonin-

gen en appartementen gerealiseerd gaan worden. In Fase 1 betreft het 24 beneden- en bovenwoningen met tuin of balkon en
een prijs vanaf € 205.000,- vrij op
naam, alsmede 31 grondgebonden woningen met tuin en een
prijs vanaf € 342.500,- von.
De architectuur is een mooie mix
van modern en jaren 30 stijl.
Inschrijving
Op de website www.allureaandeamstel.nl treft u alle informatie digitaal aan, inclusief het inschrijfformulier.
Op beide makelaarskantoren zijn
inmiddels weer nieuwe magazines van fase 1 voorradig.
De inschrijving sluit aanstaande
maandag 17 februari o 12.00 uur.
Later die week zal door middel
van notariele loting de toewijzing
van de 55 woningen gaan plaatsvinden en worden de gelukkigen
uitgenodigd voor een optiegesprek.
Fase 2 (grotere woningtypen en
luxe appartementen aan de Amstel met parkeerkelder) zal naar
verwachting eind dit jaar in verkoop gaan.

Regio - Op zondag 16 februari a.s. om 14.30 uur zullen cellist
Alexander Warenberg en pianist
Nikola Meeuwsen een recital verzorgen in De Schutse. Alexander
(1998) veroverde een imposante
reeks prijzen en won o.a. het Nationaal Celloconcours 2016. Hij studeert in Berlijn, maar is ook zeer
actief op de internationale podia. Op 20 maart a.s. staat hij in de
serie Jonge Nederlanders in het
Concertgebouw te Amsterdam.
In 2020 is het 250 jaar geleden
dat Beethoven geboren werd.
Alexander en zijn jonge, muzikale
neef Nikola (2002!) – Concertgebouw Young Talent Award 2019
– spelen daarom een variatiewerk
van deze componist. Ook Brahms

is van de partij, hij had een grote
bewondering voor Beethoven. En
verder Debussy en Prokofjev: een
heerlijk afwisselend programma.
Programma
Alexander en Nikola openen met
de Twaalf variaties in F.gr.t. opus
66 (1797-98) op ‘Ein Mädchen
oder Weibchen’ (uit ‘Die Zauberflöte’ van Mozart) van Beethoven. Vervolgens de eerste sonate
voor cello en piano van Brahms
uit 1865. Na de pauze twee werken uit de 20ste eeuw: de cellosonate van Debussy uit 1915 en als
spetterende afsluiting de cellosonate van Prokofjev uit 1949. Op
de website van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uit-

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag

EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
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worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
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hoorn) is uitgebreide informatie
te vinden over deze twee ‘jonge
honden’ en over het programma.
Informatie en kaartverkoop
Het belooft een bijzonder concert te worden: grijp deze kans
om twee ‘Rising Stars’ te zien en
te horen. De datum is zondag 16
februari a.s., aanvang 14.30 uur;
de locatie is De Schutse, vlakbij winkelcentrum Zijdelwaard.
De deuren van de zaal gaan om
14.00 uur open. Losse kaarten à
€ 15 zijn online te bestellen via
www.scau.nl . Losse kaarten zijn
ook verkrijgbaar in de boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Jongeren tot en met 16
jaar betalen € 7,50.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSCMix papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Bewoners Informatie Avond van Buurtbeheer
Uithoorn Centrum ook dít keer groot succes
Uithoorn – Dinsdag 4 februari
stonden de deuren van de Thamerkerk open voor de bewoners
van het Centrum van Uithoorn.
Er stonden ook nu weer interessante onderwerpen op de agenda, waaronder de ontwikkelingen
in het Centrum, geplande evenementen, waaronder die van Uithoorn 200 jaar, (ver)bouwprojecten, veiligheid & leefbaarheid, de
Amsteltram (inclusief de te verwachten parkeeroverlast ) en de
rol van Buurtbeheer Centrum,
opgericht door Stichting Oranjebuurt, zelf.

heetten iedereen welkom en stelden zichzelf voor. Ook Marco van
Dam (Prins Hendriklaan) en Arjen
Hogenhout (Burg. Brautichemlaan) werden voorgesteld. Zij
hebben zich recentelijk bij Buurtbeheer aangesloten om een bijdrage te leveren aan activiteiten in het Centrum. Er waren veel
gastsprekers aanwezig, waaronder de Gemeente Uithoorn: Hans
Bouma (Wethouder en 1e locoburgemeester), Marius Reijnen
(Participatie-makelaar sociaal domein), Joan Algra (Uithoorn 200
jaar) en Rob Agterdenbos (Programma Manager Centrum) gaToen Buurtbeheer Centrum in ven elk een presentatie. Allen homei 2019 sinds lange tijd een be- pen zij dat bewoners bereid zijn
wonersavond in Bierbrouwerij een actieve bijdrage te leveren –
de Schans organiseerde, was de al dan niet via Buurtbeheer Cenruimte eigenlijk te krap voor het trum – aan de leefbaarheid van
aantal bezoekers. Daarom weken het Oude Dorp.
we dit keer uit naar een grotere ruimte; de Thamerkerk. Ruim- Een groen, dorps en
te genoeg zou je denken, maar veilig Centrum
ook nu waren alle stoelen be- Er werden vooral veel vragen
zet, want er waren zo’n 120 be- gesteld aan Rob Agterdenbos
zoekers. Het bestuur van Buurt- van de Gemeente, die de bezoebeheer Uithoorn Centrum, op- kers meenam in de ontwikkelingericht door Stichting Oranje- gen van het Centrum. Bijvoorbuurt beet de spits af; Marcel Zet- beeld: “Zijn de nieuwe fietspahoven (voorzitter), Mark Wierda, den wel veilig genoeg, komen
Joke Erdtsieck en Sylvia Zethoven er voldoende parkeerplaatsen in

het Centrum, wanneer wordt de
2e jachthaven (in de richting van
de Thamerkerk) gerealiseerd, wat
zijn de plannen van de kerk aan
de Schans, wat gebeurt er met
het voormalige Cindu International gebouw”? Niet op alle vragen
had Rob een antwoord. De gemeente heeft Buurtbeheer beloofd op een aantal vragen terug
te komen.

Leefbaarheid & Veiligheid
Dion van Tol, Voorzitter Winkeliers Vereniging Uit in Uithoorn
aan de Amstel (Oude Dorp), Osman Çatik (Gemeente Uithoorn,
Regisseur Wijkveiligheid) en Hans
van Lieshout (Dorpsmanager)
praatten de mensen bij over de
initiatieven met betrekking tot
veiligheid & leefbaarheid in het
Centrum. Ook Wijkagent Martin
Verheijen was aanwezig en nam
de gelegenheid om zichzelf voor
te stellen. De Dorpsmanager is
overigens een initiatief dat gefinancierd wordt door de Provincie
Noord-Holland, Gemeente Uithoorn, de Winkeliers-vereniging
Uit in Uithoorn aan de Amstel en
Buurtbeheer Centrum. We zijn
er weliswaar nog niet helemaal,
maar er zijn al flink wat stappen
in de goede richting gezet. Een
aantal bewoners uitten echter
wel hun kritiek op de Gemeente
en de Politie: “Er wordt te weinig
en soms zelfs helemaal geen gehoor gegeven aan onze meldingen. We voelen ons vaak – zeker
’s avonds – niet veilig in het Centrum en zouden het fijn vinden
als we serieus worden genomen.”
De Gemeente en betrokken gastsprekers hadden hiertoe aan een
half woord genoeg en zullen alles op alles zetten dat toekomstige meldingen adequater opgevolgd worden. Heb je (minder)
goed nieuws over de leefbaarheid en veiligheid van het Centrum? Stuur dan een Whats App
bericht naar Hans van Lieshout
(06-55741896).

Nieuwbouw, Uithoorntram
en parkeren
Marcel Zethoven neemt het publiek op hoofdlijnen mee in de
plannen met betrekking tot de
Amsteltram, die als het goed is in
de loop van 2024 getest wordt.
Ook vertelt Marcel over de nieuwbouwplannen in de Prins Bernhardlaan en Prinses Beatrixlaan,
die deze zomer gerealiseerd cq
opgeleverd worden.
Buurtbeheer is een Whats App
groep gestart om omwonende bewoners op de hoogte te
houden. Wil je je bij deze groep
aansluiten? Stuur dan een bericht naar Joke Erdtsieck (0650555995).
Gratis mezenkastje
Toen de presentaties waren afgerond, werd iedereen uitgenodigd
om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar door te
praten over de onderwerpen en
kennis met buurtgenoten of met
de gastsprekers te maken. Daaraan werd uitgebreid gehoor gegeven. Voordat iedereen naar
huis ging, kregen alle bezoekers
een gratis mezenkastje mee naar
huis, zodat we met z’n allen op
een natuurlijke manier de strijd
tegen de processierups en de
buxusmot aan kunnen gaan; met
dank aan de Gemeente Uithoorn
en Van Tol Dier XL. Op de avond
zelf gaven er meerdere mensen
gehoor aan de oproep om zichzelf aan te sluiten bij Buurtbeheer
Centrum en een actieve bijdrage
te gaan leveren. Wil jij ook dat het
Centrum nóg leuker wordt om
er te wonen, werken of recreëren? Meld je aan en stuur een bericht naar stichtingoranjebuurt@
gmail.com of bel/app Sylvia Zethoven 06-36107303.
Wil je de presentaties ontvangen
en/of weten wat er in het Centrum speelt? Volg ons op Facebook @buurtbeheeruithoorncentrum en/of stuur een mail naar
bovenstaand emailadres.

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

GEFELICITEERD
GEMEENTE UITHOORN!
Op 10 februari, 200 jaar
geleden ging Thamen ook bij de
gemeente Uithoorn horen! De
Kwakel, Uithoorn en Thamen,
samen één!
Dit is dus echt het moment dat
de gemeente Uithoorn 200 jaar
in deze vorm bestaat!

Hoera!

Ter ere van dit heugelijke feit, heb ik een kleurboek
gemaakt met daarin alle gebouwen die in het boek
voorkomen.
Het is te koop bij de Bruna op het Amstelplein. Nu
kun je Uithoorn en de Kwakel lekker veel kleur geven!
Geef de dakpannen van het Rechthuis alle kleuren
van de regenboog, geef het gebouw van Rietveld (heel
toepasselijk) de primaire kleuren en maak het gemeentehuis...roze? Ik weet het niet. Doe gewoon waar je zin
in hebt. Het is feest!

Juffen, meesters, jullie konden de kleurplaten al eerder bij me vragen. Was je er nog niet aan toegekomen en wil je toch nog
iets ontvangen, laat het me dan even weten! caroline@cabasm.nl

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Gem
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Vraag het de
burgemeester
Speciale verjaardag
In mijn column ga ik in op
actuele onderwerpen of
deel ik met u momenten
die ik als burgemeester
heb beleefd. Ook ga ik in
op vragen die aan mij gesteld worden.
Het feestjaar Gemeente Uithoorn 200 jaar is nu
echt begonnen! Zo’n verjaardag vieren is heel bijzonder. En dat in mijn periode als burgemeester. Ik
val met mijn neus in de
boter.
Op 10 februari 1820 zijn
de dorpen De Kwakel,
Thamen en Uithoorn samengevoegd tot de gemeente Uithoorn zoals wij
die nu kennen. Dat was
afgelopen maandag dus
precies 200 jaar geleden.
Dat hebben we de hele
dag gevierd. Zo hebben
we taart gegeten met inwoners die ook op 10 februari jarig zijn, alle ambtenaren in het gemeentehuis zijn getrakteerd op
taart en ’s avonds was er,
na een speciale raadsvergadering, een gezellige
receptie voor iedereen.
Waar ik ook trots op ben
is het feit dat de gemeenteraad en daarbinnen een
stuurgroep genaamd “Gemeente Uithoorn 200 jaar”
zeer gedreven deze viering heeft aangepakt. Niet
alleen, maar samen. Samen met een enthousiaste
groep ambtenaren. Samen

met de inwoners en organisaties zijn vele ideeënavonden geweest. En ook
heeft de gemeenteraad
een mooi cadeau gegeven
aan de gemeenschap. Een
significant bedrag is namelijk vrijgemaakt om alle evenementen een extra
financiële injectie te geven….als kers op de verjaardagtaart en mogelijk ook als stimulans om
een initiatief te bestendigen voor komende jaren.
Ook voor het openingsfeest in oktober van 2019
en het aankomende finalefeest is door de gemeenteraad geld vrijgemaakt. Al dat enthousiasme heeft geleid tot zo’n
60 verjaardagsactiviteiten
die dit jaar gehouden worden. Fantastisch. Dat zegt
iets over de kracht van onze gemeenschap. Ondernemend zijn we hier. Dat
is prachtig. Zeker om dat
dit ook een extra maatschappelijk effect kan
hebben -iets waar de lokale overheid ook een rol
in mag hebben- namelijk de saamhorigheid versterken. Kracht in je buurt
of wijk, je dorp. Kracht in
je vereniging. Dat gezegd
hebbende sluit ik af met
“ons nog vele jaren leven
te wensen”. En, op naar de
toekomst.
Pieter Heiliegers,
burgemeester

Deze krant is
Spelen
met licht
op Valentijnsdag
op
gerecycled
Uithoorn - Vrijdag a.s. is het zover! Dan gaat digitaal kunstenaar
AlexP, bekend van Fotoboulevard
Uithoorn, het gemeentehuis letterlijk in het licht zetten. Het is
niet alleen de avond van de Lichtjesloop, maar uiteraard wordt ook
Valentijnsdag die dag gevierd.
Zowel de viering van 200 jaar Uithoorn als Valentijn zijn twee thema’s die terug zullen komen in de
videomapping van AlexP.

Wat kan je verwachten
deze avond?
Aan het einde van de Lichtjesloop is er aan de Amstelpleinzijde een interactieve videomapping te zien. Een grote projectie
op het gebouw die JIJ met het
lichtje van je smartphone kan beinvloeden!
Op dezelfde avond is vlakbij de
ingang van het gemeentehuis
ook MAPP te zien, de mobiele videomapping waarmee AlexP de
wereld rondreist en eind vorig
jaar o.a. nog in Amerika en een
aantal landen in Europa te zien
was. Dit is een installatie waar de
bezoekers zélf in kunnen gaan
staan en onderdeel kunnen worden van de lichtkunst. Je kan hier
dus een echte “lightart-selfie” maken. Misschien leuk om te weten
voor Valentijnsdag, bij eerdere
evenementen zijn Alex en Simone van AlexP al twee keer getuige geweest van een huwelijksaanzoek dat plaatsvond in hun

kunstwerk. Dat belooft wat voor
deze Valentijnsdag!
Zowel de Lichtjesloop als de videomappings zijn gratis te be-

zoeken, alle informatie is in het
facebook event op de pagina van
AlexP te vinden: (https://www.facebook.com/AlexPdigitalart/)
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Diverse activiteiten in De Waterlelie

Vakantie: In beweging in
zwembad of sporthal

Gemeente veegt eigen rode
asfaltstraatje schoon

Middels een onlangs gepubliceerd persbericht maakte de gemeente Uithoorn bekend haar
eerste conclusies te hebben getrokken n.a.v. het -interne - onderzoek naar ongevallen m.b.t.
rood asfalt en hoe er met meldingen daarvan is omgegaan.
Helaas geeft het persbericht
vooral veel algemene informatie
en wordt de directe aanleiding
van dit drama schaamteloos
onder het tapijt geveegd, zoals
hierna uiteengezet. Eind 2019
is gebleken dat sommige delen rood asfalt glad kunnen worden bij een vochtig wegdek, zo
schrijft de gemeente. De eerste
melding daarover betrof echter een eenzijdig fietsongeval in
december 2016 op de kruising
Ringdijk/Vuurlijn.
Reactie gemeente
De opzichter van de gemeente
reageerde toen dermate lichtzinnig op de aangewezen gevaarlijke omstandigheden dat
pas na een persoonlijke ingrijpen van toenmalig burgemeester Oudshoorn werd overgegaan tot een stroefheidsmeting
op 3 april 2017. Pas in april 2017:
omdat die metingen kennelijk, begreep ik van de gemeente, alleen kunnen worden uitgevoerd onder de juiste weersomstandigheden(???). Als daarmee
is bedoeld droge omstandigheden, is dat merkwaardig omdat het er nu juist om gaat hoe
het bij regen en dus op een nat
wegdek met de stroefheid is gesteld. Volgens de metingen voldeed het wegdek, naar ik aanneem dus onder goede droge
omstandigheden, aan de gestelde eisen.
Onbetrouwbare metingen
De uitgevoerde metingen zijn
echter ook in andere opzichten
onbetrouwbaar en de resultaten daarmee onjuist. Deze metingen zijn namelijk uitgevoerd
op nabij gelegen langgerekte
wegdelen en niet op de gevaarlijkste wegdelen zoals kruisin-

gen en in scherpe bochten. Eén
wegdeel van 140 meter lengte
ter hoogte van de zorgboerderij
aan de Vuurlijn werd zelfs als zijnde rood asfalt getest én geanalyseerd terwijl daar -nog steedshet oorspronkelijke donkere asfalt ligt. Ook deze onvolkomenheden in het onderzoek zijn bij
de gemeente gemeld, maar dit
heeft helaas niet de alarmbellen
doen rinkelen. Begin 2019 werd
op aandringen van de bewoners
nabij de kruising Ringdijk/Vuurlijn deze kruising opgeruwd.
“Wegens de vele valpartijen”, aldus de gemeente. Stuitend is
het daarom dat de gemeente
nu beweert dat pas eind 2019
is gebleken dat sommige delen
rood asfalt glad kunnen worden.
Of anders gezegd: “We hebben
het niet geweten”. Maar ze wisten het al bijna 3 jaar! Ook heeft
de gemeente in die periode
dankbaar gebruik gemaakt van
de onjuiste stroefheidsrapporten om aansprakelijkheidstelling
wegens materiële en letselschade te bestrijden.
Conclusie
Ondanks de hierboven beschreven feiten werden pas in oktober 2019 bij de gemeente de
ogen geopend; bijna 3 jaar na
de eerste melding maar niet
eerder dan na een ongeval met
dodelijk gevolg op de kruising
Vuurlijn/Hoofdweg! Met het
persbericht doet de gemeente
een mislukte poging het eigen
rood asfaltstraatje schoon te vegen. Maar de smet zal altijd blijven hangen! Overigens: het College van B&W heeft naar aanleiding van vragen in de Gemeenteraad over de ongevallen op de
gladde Vuurlijnkruisingen en de
behandeling van klachten daarover eind vorig jaar toegezegd
een onderzoek in te stellen en
daarover rapport uit te brengen.
Het is te hopen dat bij dit dat onderzoek ook kritisch is gekeken
naar de kwaliteit van de hierboven genoemde metingen.
Wim Wahlen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

V.D.O. 1 verrast met 10-0
overwinning
Uithoorn - Zaterdag speelde het
eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging V.D.O. een belangrijke
wedstrijd tegen The Victory 1 uit
Weesp. V.D.O. promoveerde afgelopen winter na een ijzersterk seizoen naar de derde klasse en begon met een 7-3 en 9-1 overwinning uitstekend aan het seizoen.
The Victory had slechts één punt
minder en vormde afgelopen zaterdag de tegenstander. The Victory kwam echter met twee spelers aan de start wat een 3-0 voor-

sprong betekende voor er een bal
geslagen was. Stefan van der Wal,
Max Wittebrood en Daniël Demaret wonnen elk hun eerste enkelspel en daarmee zakte de moed
in de schoenen bij de tegenstanders, met de maximale winst van
10-0 als gevolg. V.D.O. 2 verloor
de thuiswedstrijd tegen Diemen
3 met 3-7. Daniël Demaret en
Stefan van der Wal zijn uitgenodigd voor de afdelingskampioenschappen tijdens het NK Tafeltennis op 29 februari.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Korenfestival Amicitia
groot succes
Uithoorn - Samen met 12 andere koren heeft C.O.V. Amicitia een
prachtige muzikale middag verzorgd.Het koor zong het Agnus
Dei van Karl Jenkins uit The Armed Man, de Cantique de Jean
Racine van Fauré en van Joh.
Brahms Wie lieblich sind Deine
Wohnungen. Allerlei muziekstijlen prikkelden het gehoor van
de toehoorders! Van Pop tot Klas-

siek, en van smartlappen tot komische liedjes uitgebeeld door
koorleden met acteertalent! Het
korenfestival was een groot succes! De mensen kwamen in groten getale De Schutse binnen zodat al snel alle zitplaatsen gevuld
waren en men moest staan.
Dank aan de organisatoren Mw J
Beuse en de gemeente Uithoorn
voor dit evenement!

Beenbreuk na aanrijding
Uithoorn – Op vrijdag 7 februari zijn twee fietsers op elkaar gebotst op de hoek Zijdelwaardplein met de Wieger de Bruinlaan.
Een 87-jarige fietsster was op
weg naar het winkelcentrum
toen plots een fietsster vanaf links het fietspad opreed. Deze 11-jarige dame had de vrouw

niet gezien. Een aanrijding kon
niet meer voorkomen worden. De
87-jarige is daarbij gevallen en is
per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd met een gebroken
scheenbeen.
De 11-jarige had enkele schaafplekken. Beide fietsen zijn beschadigd geraakt.

18-jarigen ontvangen
cadeau van gemeente
Uithoorn - Net als in 2018 en
2019 krijgen alle jongeren in Uithoorn die dit jaar 18 jaar worden
het Nibud boekje ‘Voor boven de
18’ toegestuurd van de gemeente. Met dit boekje hoopt de gemeente de nieuwbakken 18-jarigen te helpen bij het maken van
een goede start in hun volwassen leven door hen informatie te
geven op wat er op financieel gebied allemaal speelt. “Als 18-jarige mag je ineens wat je eerst niet
mocht. Zelfstandig autorijden,
stemmen, een telefoonabonnement afsluiten op je eigen naam,
alcohol kopen en studiefinanciering aanvragen.
Maar je krijgt er ook behoorlijk
wat verantwoordelijkheden bij,”
aldus de Uithoornse wethouder Ria Zijlstra (sociaal domein).
Een 18-jarige is bijvoorbeeld
zelf verantwoordelijk om haar of
zijn boetes en leningen te betalen. “Je moet ook een zorgverzekering aanvragen. En wil je dan
een basisverzekering of aanvul-

lend en hoe zit het met je eigen
risico? Er komt veel op je af als je
18 jaar wordt. Het Nibud boekje
‘Voor boven de 18’ helpt de jongeren op weg. Het staat vol met
informatie en handige tips op het
gebied van geldzaken,” vervolgt
Zijlstra.
Voorkomen van schulden
Uit een Nibud onderzoek blijkt
dat het geen uitzondering is dat
18-jarigen met een schuld zitten. Vaak door roodstand, studieleningen, betalingsachterstanden bij de telefoonprovider en
de zorgverzekeraar. De gemeente
Uithoorn zet nu in op het voorkomen van schulden. Niet alleen bij
jongeren, maar bij alle inwoners.
Zo is de gemeente onder andere
aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken stelt
online geldplannen beschikbaar
voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Meer informatie op www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Fietsen gestolen
Uithoorn – Op woensdag 5 februari zijn tussen zeven uur en
kwart voor acht ’s avonds twee
elektrische fietsen gestolen bij
de Thamerkerk aan de Amsteldijk-Noord. Het gaan om fietsen
van het merk Batavus en grijs van
kleur. Het registratienummer van

de damesfiets eindigt op 504, van
de herenfiets op 502. De diefstal
heeft plaatsgevonden tijdens
een goed bezochte informatieavond. Mogelijk zijn er inwoners
die de diefstal hebben gezien of
meer informatie hebben. De politie hoort het graag via 0900-8844.

Aalsmeer - Lekker sportief bezig zijn in de voorjaarsvakantie? Dat kan! In de sporthallen en
in zwembad De Waterlelie worden diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen. Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 februari kun je dagelijks zwemmen
in De Waterlelie. Het speciale tarief voor recreatief zwemmen is:
voor 1 tot en met 3 jaar: 2,50 euro, voor 4 tot en met 15 jaar: 4 euro (niet in het weekend) en voor
16 jaar en ouder: 5,20 euro.

en natuurlijk wat lekkers. De andere sport- en spelinstuif vindt
plaats op woensdag 19 februari in Sportcentrum De Waterlelie
aan de Dreef. Deze instuif is eveneens voor kinderen vanaf 2 tot en
met 12 jaar en heeft als thema:
Winterland. Kom springen, rennen, spelen en klimmen. De instuif duurt van 9.30 tot 12.00 uur,
entree is 4 euro (begeleiders gratis). De horeca is uiteraard open.

Combi-ticket
De sport- en spelinstuif in SportSport- en spelinstuiven
centrum De Waterlelie kan
Maandag 17 februari is er een woensdag 19 februari gecomsport- en spelinstuif in De Proos- bineerd worden met recreatief
dijhal Kudelstaart. Alle kinderen zwemmen in De Waterlelie voor
van 2 tot en met 12 jaar zijn wel- slechts 6,50 euro. Dit speciale
kom om te komen springen, klim- combi-ticket is alleen geldig demen en klauteren. De instuif is ze dag. Je kunt tussen 09.30 en
van 9.30 tot 12.00 uur, entree is 4 12.00 uur sporten en tussen 10.30
euro (begeleiders gratis). De ho- en 15.30 uur zwemmen.
reca is open voor koffie, thee, fris
Zeemeerminzwemmen
Altijd al willen zwemmen als een
echte Zeemeermin? Maandag 17
februari leer je zwemmen als een
Zeemeermin met vin en staart.
Een clinic inclusief recreatief
zwemmen kost 12,50 euro. Schrijf
je van te voren in bij de receptie
van het zwembad.
Het rooster voor vrij- banenzwemmen, sportgroepen, Baby &
Peuterzwemmen en zwemlessen
is te vinden op de website en in
de app van De Waterlelie.

Zaterdag 7 maart in De Waterlelie

Discofeest voor peuters,
kleuters en jeugd
Aalsmeer - Zaterdag 7 maart is
het groot feest in Zwembad De
Waterlelie. Voor het eerst wordt
er een kleuter- en peuterdisco
voor kinderen tot en met 5 jaar
georganiseerd! In de avond is
er discozwemmen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, met
als thema: Glow in the Dark! Dansen, zwemmen, meezingen: het
kan allemaal op zaterdag 7 maart
in De Waterlelie! Van 16.30 tot
18.00 uur is het groot feest tijdens de peuter- en kleuterdisco.
De zwemzaal is versierd, er liggen
leuke attributen in het water en
de discolichten zorgen voor een
spetterend discofeest! De peuteren kleuterdisco is voor kinderen
tot en met 5 jaar. In verband met
de veiligheid is één op één begeleiding verplicht. Kaartjes kosten
7,50 euro (kind en volwassene)
en zijn vanaf zaterdag 15 februari te koop bij de receptie van het
zwembad.
In de avond is het groot feest tijdens het discozwemmen! Alle kinderen van 6 tot en met 12
jaar met minimaal Zwemdiploma
A & B zijn van harte welkom. Het

discozwemmen is van 19.00 tot
21.00 uur. Ouders mogen natuurlijk meezwemmen, maar dienen
dan ook een kaartje te kopen.
Kaartjes voor het discozwemmen
kosten 7,50 euro per stuk en zijn
vanaf 15 februari te koop bij de
receptie van het zwembad aan
de Dreef in de Hornmeer.
Op de avond zelf zijn ook kaartjes
te koop, maar vol is vol. Voorkom
dus teleurstellingen en koop de
kaartjes vooraf. Voor meer informatie of vragen: bel 0297-322022
of kijk op www.dewaterlelieaalsmeer.nl, of volg het zwembad
op Facebook en Instagram!

Het Hoge Heem Koor
zoekt nieuwe leden
Uithoorn - Het koor werd meer
dan 35 jaar geleden opgericht
voor en door de bewoners van
het Hoge Heem. Door de veranderingen in de zorg, waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis
moeten blijven wonen, veranderde de samenstelling van de
bewoners van het Hoge Heem,
en ging het huis zich ook op de
buurt richten. Een van de activiteiten, waaraan senioren “van
buiten” mee kunnen doen, is zingen in het Hoge Heem Koor. Iedere donderdag vanaf 10.00 uur
staat de koffie klaar, en wordt er
van 10.30 tot half 11.30 geoefend
op een programma van 8 liedjes,
waarmee het koor optreedt op de
Verjaardagviering op de laatste
donderdag van de maand in het
Hoge Heem. Er worden Nederlandstalige liedjes gebracht, die

de bewoners bekend in de oren
klinken, zoals van Eddy Christiani, Willeke Alberti, Frans Bauer, en nog veel meer. Ook werkt
het koor mee aan de Kerstviering
en Sing Alongs (zangmiddagen
voor het hele huis). De laatste tijd
hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal koorleden. Daarom zijn we op zoek naar
versterking voor onze gezellige
groep. Bent u een senior Uithoornaar, en houdt u van zingen, kom
dan eens vrijblijvend langs op
donderdagochtend, of loop eens
binnen bij de Verjaardagviering
op de laatste donderdag van de
maand, om half 11. U mag altijd
een maand gratis op proef meedoen, lidmaatschap kost € 0,75
per keer. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, bel
dan Gerda Bronkhorst, 568709.
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43e AK-tiedag vol muziek en zang

Zeer geslaagde AK-tiedag op het
Alkwin Kollege
Regio - Zondag 9 februari vond voor ouderen uit de omgeving
de jaarlijkse AK-tiedag voor de van het Alkwin Kollege.
43e keer plaats, een feestdag Ruim 80 dames en heren kregen

op deze zondag een gevarieerd 55 leerlingen hebben deze dag
programma met muziek, zang en voorbereid: Ze hebben sponsors
een heerlijke lunch.
gezocht, het programma vast-

gesteld en mede-leerlingen gevonden om gastvrouw en gastheer te zijn. En voor de dag zelf:
tafelschikking maken, badgets
voor de aanwezigen, de aula in
gereedheid brengen, de bloemstukken maken, de lunch voorbereiden.
Om half 11 werden de genodigden verwelkomd met een kopje koffie of thee en iets lekkers.
Rector Rob Dijkstra gaf een openingsspeech. Met aan elke tafel
gastvrouwen en –heren, kon het
programma starten. Er waren optredens van Jildau en Gijs op piano en Joris op gitaar, Cathelijn en
Lotte, zang begeleid door piano,
en zang van Daan. Ook was er een
bingo, waarbij 22 keer aan gelukkigen een prijsje kon worden uitgereikt en er werd een lunch geserveerd. Na de lunch kwam het
ATK, het Alkwin Theater Kollektief met een voorproefje van de

musical die begin maart op het
Alkwin te zien is. Het laatste programma onderdeel was getiteld:
Weet je nog wel, een medley van
bekende meezingers. Om de kelen te smeren, werd een heerlijk
ijsje van Deen genuttigd.
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, Lek Bloemenservice, Kwekerij De Noordpoel, Kwekerij Wijfjes, Otto bloemsierkunst, Van Dijk
bloemen, Kwalitaria Zijdelwaard,
Albert Heijn Zijdelwaard, Jamin,
Groente handel De Goudreinet
en Deen Uithoorn.

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

Praktijkschool Uithoorn maakt
de wereld een stukje mooier
Regio - In het afgelopen jaar zijn
de leerlingen van praktijkschool
Uithoorn met kunstdocenten
van Stichting Tamino in het kader
van de maatschappelijke diensttijd aan de slag gegaan om iets
voor een ander te betekenen.
De maatschappelijke diensttijd is
een proeftuin vanuit de overheid
om te onderzoeken hoe jongeren kunnen worden gemotiveerd
om maatschappelijk betrokken te
zijn. Iets voor een ander betekenen kan natuurlijk op duizend en
één verschillende manieren, maar
omdat Stichting Tamino specialist
is op het gebied van kunsteducatie, werd er gekozen voor creatieve en kunstzinnige vormen. Na

lang onderzoek en brainstormen
hebben de leerlingen de keuze
gemaakt voor een van de volgende kunstdisciplines; Muziek, Graffiti, Koken, Museum en Beeldende Vorming. Ze hebben zich ontwikkeld in de door hun gekozen
kunstdiscipline en samen met de
kunstdocent een plan bedacht
over hoe ze juist die verworven
kwaliteiten konden inzetten voor
een ander.
Gesprekken
De leerlingen zijn op bezoek gegaan bij de bewoners van Verzorgingscentrum Aelsmeer, leerlingen van Basisschool De Toermarlijn en leerlingen van Het

Orion College Noord. Ze hebben de doelgroep leren kennen
d.m.v. speeddates en kennismakingsgesprekken. Met alle informatie zijn de leerlingen samen met de kunstdocent en begeleiders van Stichting Tamino
aan het werk gegaan om uiteindelijk in het laatste dagdeel hun
talent de presenteren en de ontvangende partij een fantastische,
op maat gemaakte ervaring te
bezorgen. Voor het zorgcentrum
Aelsmeer hebben de leerlingen
graffiti kunst gemaakt voor aan
de muur en hebben ze een rondleiding verzorgt voor 4 bewoners
in het Tropenmuseum. Op de Basisschool de Toermarlijn hebben

ze een Beeldende Vorming les gegeven aan groep 3. Op het Orion
College Noord hebben de leerlingen van muziek een workshop
verzorgd voor leerlingen met een
verstandelijke beperking. En de
discipline koken heeft samen én
voor deze leerlingen gekookt. Al
met al was het volgens de leerlingen van praktijkschool Uithoorn
en de mensen die zij in het zonnetje hebben gezet een fantastische ervaring.
Zoals een van de leerlingen zei:
“Als iedereen nou af en toe iets
leuks voor een ander zou doen,
zou de wereld er een stuk fijner
uitzien!”

Schransen om op gewicht
te blijven
Leuk aan vogels is dat ze altijd in de buurt zijn. Je hoort ze,
ziet ze en ze poepen op je auto.
Dat laatste is misschien minder leuk. In het voorjaar begeleiden ze het lengen der dagen
met gezang en pas als de zon
over haar jaarlijkse hoogtepunt
heen is, worden ze wat stiller.
Maar roodborstje en winterkoninkje zingen jaarrond en
altijd klinkt er wel ergens gepiep, getik, gefluit, geroep of
gekrijs. Never a dull moment
met vogels.

Zweden aan je vetbol bungelen, terwijl het exemplaar dat je
in de lente zijn trillertje hoorde zingen ergens in Frankrijk
rondhangt. De gezellig keuvelende staartmeesjes zijn honkvaster, die verplaatsen zich in
hun leven hoogstens een paar
Je kunt ze het hele jaar lokken kilometer van de plek waar
door ze te voeren, maar voor- hun eitje lag.
al in de wintermaanden zullen ze je dankbaar zijn. Wees Tellen kunnen je ze ook, de voniet bang dat ze er te dik van gels rond je huis, zoals laatst
worden, want in tegenstelling bij de jaarlijkse Nationale Tuintot mensen blijven ze zich niet vogeltelling. Via tuintelling.
volstoppen. Ze kijken wel uit, nl kan dat wekelijks. Landevette trage vogels eindigen als lijk doen daar duizenden meneersten in de klauwen van de sen aan mee. Zelf noteerde ik
huiskat.
de afgelopen jaren tachtig vogelsoorten. Bijzonder was de
Kleine vogeltjes als me- draaihals, een kleine spechzen hebben tijdens de kor- tensoort.
te winterdagen vreselijke hon- Door te tellen merk je hoe de
ger. Dan moeten ze in weinig seizoenen van het vogeljaar
uren enorme reserves opbou- ook aan jouw tuin voorbijtrekwen om hun lichaamstempe- ken. Opeens zwieren er gierratuur tijdens de lange win- zwaluwen over en is het zomer,
ternacht op veertig graden te net zo plotseling zijn ze verhouden. ’s Morgens hebben dwenen en trekt een zwermze zoveel vet verbrand, dat ze pje koperwieken voorbij of zit
alweer zo’n tien procent lich- er een keep op de voedertafel.
ter zijn. Dan begint een nieu- Dan weet je dat het herfst is.
we dag van hard aanpoten om En als je ze voert in de koude
de nacht te overleven. Daarom maanden kun je de vogels tot
zijn ze zo blij met vetbollen, za- vlak voor je neus halen. Voor
den en pindasnoeren.
ons leuk, voor hen soms een
Mezen kun je het hele jaar in je kwestie van overleven, dat wel.
tuin tegenkomen, maar ‘s winters kan er een pimpelmees uit Jaap Kranenborg
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Sfeervolle Valentijn in
winkelcentrum Zijdelwaard

Buiten heftig weer... Harde wind en regen, maar in winkelcentrum Zijdelwaard vierde ze zaterdag
jl alvast een beetje Valentijnsdag. Iedereen kon gezellig op de foto op een echte Valentijnstoel en
je kreeg de foto mee naar huis. Hier was het niet ze druk, waar het wel reuze gezellig druk was,
was bij de wafelman. Iedereen die met hem een dansje maakte kreeg een overheerlijke wafel met
slagroom en een hartje. En er wat afgedanst zaterdag in winkelcentrum Zijdelwaard. Jong en oud
deed mee. Dit was een reuze gezellig onderdeel van het Valentijnfestijn

Goede opbrengst
De Hoef - Vrijdag 31 januari vond
het jaarlijkse kaarten & kienen
(ook wel bekend als kinder- bingo!) plaats in de Springbok in De
Hoef. De Springbok zat weer helemaal vol met kinderen, ouders,
opa’s, oma’s en andere belangstellende welke allemaal een gezellige avond hebben gehad. Met in
totaal vijf rondes tijdens de bingo
ging er naast vele andere leuke

prijsjes iedere ronde een te gekke
hoofdprijs uit! Een strooppot bon,
een draagbare bluetooth speaker,
een weekendje weg waren onder
andere hoofdprijzen. Bij het klaverjassen werd er gestreden om
het halve varken! De opbrengsten van deze avond komen allemaal ten goede aan Het Hoefse
Jeugdkamp welke dit jaar van 18
t/m 25 juli plaatsvindt.!

Maaltijd in ‘t Kruispunt
Mijdrecht - In ‘t Kruispunt, Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht, is
er op zaterdag 15 februari gelegenheid om te genieten van een driegangenmaaltijd. Na de maaltijd
kunt u luisteren naar een korte inleiding over een gedeelte uit de Bijbel

en hierover doorpraten. Vanaf 17.00
u. staat de deur open en het duurt
tot 19.00 u. Deze activiteit wordt
georganiseerd door het missionair
team van de Chr. Ger. kerk De Wegwijzer. Kosten: een vrije gift. Opgeven kan via tel.nr. 0625111457.

Bevrijdingsconcert op 5 mei in de Janskerk

De Canadezen komen
naar Mijdrecht
De Ronde Venen - Het zijn dit
keer niet de Canadese militairen, maar zo’n tachtig zangers
uit Canada die op 5 mei a.s. naar
Mijdrecht komen om luister bij te
zetten aan de herdenking van 75
jaar bevrijding. Na het succesvolle optreden van het Libertas Male
Choir vorig jaar komt het koor
onder leiding van Martin Mans
graag opnieuw naar Mijdrecht.
Ditmaal is gekozen voor de Janskerk. Het 80 man sterke koor zal
worden begeleid door Martin
Zonneberg die het vermaarde
Bätzorgel zal bespelen en door
Wim de Penning op synthesizer.
Daarnaast verlenen ook een aantal bekende musici uit de regio
hun medewerking. Fluitiste Suzanne Arends, violiste Mirjam Vos
en Jantine Kalkman (trompet) zijn

van de partij, alsmede de Cantorij onder leiding van Wim de Penning. Een gevarieerd programma
staat borg voor een uniek concert. Het concert begint op bevrijdingsdag om 11.00 uur.
Het concert is vrij toegankelijk.
Aangezien de Janskerk slechts
over een beperkt aantal plaatsen
beschikt, is besloten om muziekliefhebbers die het concert willen
bijwonen in de gelegenheid te
stellen vooraf plaatsen te reserveren. Dat kan per mail naar batzorgeljanskerk@ziggo.nl. Om zoveel
mogelijk mensen een kans te geven zijn er maximaal twee gratis
kaarten per persoon beschikbaar.
De verwachtte belangstelling is
groot. Het advies is dan ook om
niet te lang te wachten met bestellen.

Eindsprint De Biljartmakers

HVM JC1 en JC12
zaalkampioenen
Mijdrecht - Op zaterdag 2 februari haalde de JC1 al de kampioenstitel in huis, terwijk ze nog 3
wedstrijden moesten spelen. Alle
wedstrijden mochten ze als overwinning op hun naam schrijven.
Bovendien sloten ze het seizoen
af met een zeer hoog doelsaldo
van +76 in de 1e klasse.
Afgelopen zaterdag mocht de
andere helft, de JC12, de kampioenswedstrijd spelen.
Ook deze werden met ruime
voorsprong gewonnen. De nummer 2 in hun klasse (FIT JC2) werd
in de laatste wedstrijd met 101 verslagen. Het doelsaldo van

dit team was nog hoger, namelijk +112.
Al met al een zeer geslaagd zaalseizoen voor coach Sterre de
Man, die samen met Max van
der Meulen deze teams op het
kampioenschap hebben voorbereid. Eind februari mogen ze hun
kunsten weer op het veld vertonen, het team is hiervoor al volop in training. HVM is overigens
op zoek naar jongens die willen
hockeyen, vooral in de leeftijdscategorie 11 en 12 jaar zouden
we graag versterking willen. Dus
kom een keertje kijken op zaterdag of train eens mee.

Stormachtige bridgemiddagen
Vinkeveen - Na een aantal
“stormachtige”
dinsdagmiddagen begint de Vinkeveense
bridgecompetitie op stoom te
komen. Hoogtepunt van de middag was het 6 SA bod aan tafel 4.
De paren die het contract uitboden en maakten waren spekkoper. Corry en Dorette waren goed
op dreef en lieten weinig steken
vallen. Een eerste plaats deze
middag met ruim 62%. Bart en Tineke maakten de 6 SA in het eerste spel maar verzuimden de 4
Schoppen in het volgende spel
over de streep te trekken. Een
plaats in de middenmoot derhalve. Joop en Annelies speelden

ouderwets degelijk bridge met
een score van 62,50% nipt achter
de winnaars van deze middag. De
witte koppen op de plassen stimuleerden menigeen tot uitstekend spel. Zo werden Bram met
nieuwe partner Ben verdienstelijk
derde met 55,42%. Bep en Clemens op de weg terug met een
waterdichte 50%. Ankie en Paula daar dicht in de buurt evenals Aart en Joke. De andere paren
zakten vandaag wat weg, maar
blijven optimistisch voor de grote Paasdrive. Voor een lidmaatschap kunt u bellen met Dorette
Suppan tel 06 55707038 of mailen naar suppan@hetnet.nl.

De Ronde Venen - Van de 16
te spelen wedstrijden in de biljartcompetitie De Ronde Venen
hebben de teams er 11 of 12 afgewerkt. Als Lutis Ventilatietechniek/Springbok geen inzinking krijgt zullen zij hoogstwaarschijnlijk algemeen kampioen
worden. Door de 44-32 winst tegen Bar Adelhof 1 verstevigde
ze hun koppositie. Richard van
Kolck won namens Bar Adelhof
1 zijn partij in slechts 21 beurten van Ger Ruimschoot. Namens
Lutis wonnen Donny Beets, Allan Knightly en Peter Stam overtuigend. De Biljartmakers stond
lang voorlaatste op de ranglijst.
Maar de eindsprint is ingezet.
Eerst wonnen ze met duidelijke
cijfers van De Kromme Mijdrecht
1, die moet stunten om degradatie te ontlopen. Vervolgens won
De Biljartmakers afgelopen week
met 48-26 van Stieva/De Kuiper 1,
toch de kampioen van vorig seizoen. En opeens staan ze weer in
de top drie(!). In de Merel streden
team Heerenlux 1 en Heerenlux
3 tegen elkaar. Het eerste team
bleek de sterkste die avond. Walter van Kouwen verloor nipt van
Jeroen van Rijn, Bert Fokker won
van Caty Jansen en Kees Griffioen speelde gelijk tegen Wim
Berkelaar. Absoluut hoogtepunt
was de winst in 15 beurten van
John Vrielink tegen Dorus van
der Meer. Naast de kortste partij
van de week scoorde John ook de
procentueel hoogste serie, namelijk 54 van 150 (36%).
De Kromme Mijdrecht 1 kon het
niet bolwerken tegen De Springbok 1. Willem v/d Graaf won nog
en Kees Westkamp speelde gelijk,
maar Toon de Kwant kwam tekort
en Chris Esser had geen schijn
van kans tegen Jim van Zwieten,
die maar 18 beurten nodig had.
Uitslagen 1e divisie
Stieva/De Kuiper 1 De Biljartmakers

26-48

De Merel/Heerenlux 3 De Merel/Heerenlux 1
35-44
Lutis Ventilatietechniek/Springbok - Bar Adelhof 1
44-32
De Kromme Mijdrecht 1 De Springbok 1
35-43
The Peanut Bar 2 meeste kans
In de 2e divisie dingen drie teams
nog naar de titel en bijbehorende promotie. De Merel/Heerenlux
2 was vrij en zag hun beide concurrenten 40 punten halen, The
Peanut Bar 2 thuis tegen Cens en
ASM uit bij Stieva/De Kuiper 2.
ASM kwam daardoor geen punt
dichterbij, waardoor the Peanut
Bar 2 de meeste kans op rechtstreekse promotie houdt.
Bij The Peanut Bar 2 waren het Arjan Bosman en in meerdere mate Said Metalsi die de winst van
40-33 bewerkstelligden. Said is
het hele seizoen al goed op dreef
en had maar 25 beurten nodig.
Desmond Driehuis van Cens 1
beurt meer in zijn partij tegen
Broer Persoon. Egon v/d Heijden
(DKM2) en Linda van Beurden
(TPB1) stonden lekker lang aan
de tafel. Egon had 53 beurten nodig om te winnen van Linda, die
net 2 caramboles tekort kwam.
Geen record, aangezien teamgenoot Ronald Vis dit seizoen al
eens 57 beurten nodig had. Met
de 37-36 uitslag schoten ze beide
weinig op.
De Springbok 2 haalde ook 40
punten tijdens hun uitwedstrijd
tegen Bar Adelhof 2. Jan Felix, Jack Baak en Hen Kandelaar
wonnen hun partij, alleen Chris
Draaisma moest zijn meerdere erkennen in Erik Spiering, die het in
24 beurten afrondde.
Uitslagen 2e divisie
Stieva/De Kuiper 2 – ASM
The Peanut Bar 2 – Cens
De Kromme Mijdrecht 2 The Peanut Bar 1
Bar Adelhof 2 De Springbok 2

32-40
40-33
37-36
32-40
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Eerste korenfestival in
De Schutse Uithoorn
groot succes
Regio – Afgelopen zaterdag 8 februari heeft het
eerste korenfestival in kerkgebouw De Schutse
plaatsgevonden. Maar liefst 12 koren uit Uithoorn
en De Kwakel waren aanwezig. Het festival werd
erg drukbezocht, al snel was er geen stoel meer
vrij. Zeer verschillende genres als Soul, klassiek,
Pop, meezingers, cabaretachtig en a capella passeerden de revue. Een bonte verzameling van enthousiaste zingende mensen. De sfeer was fantastisch! De middag werd geopend met een gedicht
van de Uithoornse dorpsdichter

wenkoor Dekselse Meiden, Voices & Friends, Amstel Gospel Choir en Het Meezingkoor Uithoorn.
De teksten waren te lezen op twee grote schermen zodat ook het publiek mee kon zingen. Het
Meezingkoor Uithoorn zong als laatste het lied
“Uithoorn aan de Amstel, dorp van mijn jeugd”.
(tekst Louise Prins) Aan het einde van de middag
werd het festival gezamenlijk zingend afgesloten
met het Meezingkoor Uithoorn en alle nog aanwezige koren en het publiek met het lied “Het kleine café aan de haven”. Een topmiddag! Presentatie van de middag was in handen van Jan Willem
Gerardo Insua Teijeiro.
Dienske, bekend als presentator van het jaarlijkDe volgende koren deden mee: Amicitia, Da Ca- se korenfestival in Paradiso Amsterdam. De orgapo’s Popkoor Uithoorn, Interkerkelijk Koor United, nisatie zelf kijkt zeer tevreden terug op dit eveneHet Bolderkoor, Zangkoor The Bridges, Fer’s Vrien- ment en heeft al plannen opgevat voor een voldenkoor, Passionkoor, Soulkoor D-Fine, Huisvrou- gende editie.
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Geen verrassingen bij BVK
De Kwakel - De alles beslissende slotavond van de 3e parencyclus van de BVK op donderdag
6/2/2020 in Dorpshuis De Quakel leverde weinig verrassingen
op in de strijd om promotie en tegen degradatie. Alleen in de B-lijn
was na de voorlaatste avond nog
sprake van wat spanning ‘onderin’, de overige promotie- en degradatieplaatsen stonden redelijk vast. In de A-lijn waren Nelly
Vork en André Verhoef opnieuw
superieur over de hele cyclus genomen. Met een gemiddelde van
56,41% eindigden zij bijna 4% hoger in de eindstand dan de toch
wel verrassende nummers 2 Paula Kniep en An van der Poel. Rina
van Vliet en Gerda Bosboom eindigden met 0,01% verschil t.o.v.
Adriaan Koeleman en Jaap Verhoef als 3e. De 1e plaats op de
slotavond was voor combipaar
Gera Bosboom-Francis Terra met
55,57%. Nelly en André eindigden als 2e met 54,754% en Tiny
en Adriaan Kooyman als 3e met
54,11%. Onderin viel het doek
voor Piet Hein Backers en Huub
Kamp, Lia Guijt en Gerbrand van
Nigtevegt en Kathy Janetzky en
Annet Roosendaal.
In de B-lijn de topscore van de
dag met 66,32% voor Annie Lauwers en Toos Boerlage. Ria Broers
en Anneke Karlas eindigen als 2e
met 57,64% en de 3e plaats werd

een prooi voor Nico Koning en
Jan Streng met 55,9%.
Geen van deze paren speelde een
rol in de strijd boven- en onderin,
want promotie was weggelegd
voor Agnes de Kuijer en Ans Nieuwendijk (1e met 53,85% gemiddeld), Huub van Beem en Gerard
de Kuijer (2e) en Matty en Kees
Overwater. Emmy en Gerard van
Beek moeten hun geluk gaan beproeven in de C-lijn en dat geldt
ook voor Addie de Zwart en Hetty Kesting (ondanks een voortvarende start in deze cyclus) en Tonny Godefroy en Harry Rubens, die
op de 1e avond nog 2e waren geworden!
Hoogst
Drie echtparen promoveren van
de C- naar de B-lijn. Joke en Jan
Groeneveld waren met 57,74%
gemiddeld de hoogst geplaatsten van die 3. Marjan en Ben v.d.
Broek volgden hen op de hielen
met 57,64%. Marjo en Gerrit van
Zijtveld completeerden de echtparen top 3 met 55,52%.
De 1e plaats op de slotavond was
met 65% exact voor Helen Conijn
en Hans Broers, die de cyclus dus
goed afsloten na een aantal wat
mindere weken. Marjan en Ben
werden 2e met 62,92% en Atie
en Wan Overwater zien hun namen ook weer eens positief in dit
schrijfseltje door met 55,67% 3e
te worden.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 6 februari werd in de Schutse alweer de
22ste klaverjasavond van dit seizoen georganiseerd waaraan
door 39 enthousiaste liefhebbers
werd deelgenomen. De hoogste
podiumplek werd deze keer ingenomen door Louis Franken die
met een totaal van 7651 punten
met kop en schouder boven de
rest van het veld uitstak. De tweede plaats viel deze avond in handen van Els Luijten die 7441 punten wist te scoren terwijl Corrie Smit met een totaal van 7354
punten de derde plaats wist te
veroveren. De minst scorende
was deze kaartavond Anneke Lebesque. Wat zij ook probeerde
meer dan 4525 punten zaten er
voor haar niet in. Hierdoor kwam
zij dan ook in het bezit van de
poedelprijs. De hieraan verbonden aanmoedigingsprijs, een fles
wijn van uitzonderlijke kwaliteit,

zal haar dan ook de eerstvolgende klaverjasavond worden uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUOplant prachtig verzorgde boeketten fleurige bloemen gingen deze week naar Riet
de Beer, Betty Verhaegh, Douwe
Douwstra en Bert Ykema terwijl
de cadeaubonnen, eveneens te
besteden bij DUOplant, gewonnen werden door Els Luijten, Joke
Rietbroek, Jozef Lebesque en To
van der Meer. Flessen wijn werden deze avond als marsenprijs
gewonnen door Gerrit Vink en
Louis Franken. Alle winnaars van
harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 20 februari in de Schutse
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur. U bent daarbij van harte welkom.

Legmeervogels stijgt op
de ranglijst

Qui Vive Tennis

Vrijwilligers in de
schijnwerpers
De Kwakel - Als Qui Vive Tennis zijn wij dankbaar voor de inzet van vrijwilligers. Wij hopen zeker op nieuwe aanwas nadat wij
afgelopen Winterborrel onderstaande vrijwilligers hebben bedankt die na vele jaren inzet stopten met hun taken als vrijwilliger
bij onze club.
“Wij zijn ook verheugd te melden
dat Sylvie Fiedeldeij de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ prijs heeft gewonnen. Sylvie heeft in de afgelopen paar jaren al veel activiteiten voor de jeugd opgezet, zoals bijvoorbeeld de (ouder-)jeugd
mini toernooitjes samen met Ferry Dogger. Zij heeft ouders gemobiliseerd voor de jeugdcommissie waardoor de JKU en het
Halloween toernooi goed zijn
bezet. Mede daarom hebben wij
ook 3 volledige jeugd competitie
teams met jeugd van 8 tot en met
14 jaar!
De vrijwilligers die wij voor hun
grote inzet hebben bedankt, zijn:

bezig heeft gehouden en wij zijn
hem dankbaar dat hij zoveel tijd
in de vergaderingen en het lezen van de bijbehorende stukken heeft gestoken. Paul wordt
als Stichting bestuurslid opgevolgd door Jos Cordes, welke Paul
als voorzitter Tennis is opgevolgd
(en zo is het kringetje rond).

Jan van der Knaap
Jan is lid sinds 2004 en sinds 2005
direct al zeer actief als vrijwilliger.
Jan staat bekend om zijn gezelligheid en zijn inzet om nieuwe leden zich welkom te laten voelen
en te activeren om mee te doen
met activiteiten. Omdat Jan bij
veel activiteiten ook zelf aanwezig is als vrijwilliger en/of deelnemer is hij een belangrijk gezicht
van de club. Jan neemt formeel
afscheid van zijn functie als senioren club competitie toernooi leider, maar heeft een lange staat
van dienst in vele functies: bar
baas, 35plus toernooi wedstrijdleider en voorzitter, clubkampiBen Pielage
oenschappen (vele jaren samen
Ben is al 39 jaar lid van Qui Vive en met Peter Kooijman), pergolanog een actief tennisser samen verbouwing en renovatie en almet de MOP’pers (op maandag- gemeen veel support voor de veren woensdagochtend). Al tiental- eniging.
len jaren is hij lid van de onderhoudsgroep op vrijdagochtend. Monique Ranzijn
Ben staat vooral bekend om de Monique is al meer dan 10 jaar lid
keurige staat waarin hij de banen en heeft menig clubblad (Hoorn)
aflevert na de bezemronde.
uitgebracht, zowel op papier
Wij hopen op nieuwe vrijwilli- als digitaal! Dankzij de vormgegers om de onderhoudsploeg ving en coördinatie van Monique
aan te vullen. Wij hebben dankzij straalt ons clubblad de gezelligde onderhoudsploeg een gewel- heid uit van al onze activiteiten.
dig prachtig tennispark, dat ook Wij bewegen nu van gedrukt naar
tijdens de herfst na menig blad- digitaal en door de drukte van de
val er altijd weer netjes bij ligt en vele andere vrijwilligers die de
daarvoor dan ook veel compli- activiteiten draaien, maakte dat
menten verdient!!
Monique steeds meer achter de
mensen aan moest voor het verPaul Vriens
krijgen van de redactionele stukPaul is al 25 jaar lid en voorzit- ken. Daarom - met het aftreden
ter van 2009 – 2017. Sinds 2017 van Monique - doen wij een opis Paul Algemeen Bestuurslid van roep voor een vrijwilliger die supde Stichting namens tennis en port kan geven in website beheer
van waar hij nu afscheid neemt. en het plaatsen van korte digitaEr waren talloze dossiers waar le stukjes na het plaatsvinden van
Paul zich de afgelopen jaren mee een evenement.”

Uithoorn - Zondag 9 februari d,
en terecht, waren door de KNVB
alle wedstrijden afgelast; veiligheid voor alles Het moet toch
ook een beetje aantrekkelijk weer
zijn om naar voetbal te gaan kijken in de buitenlucht. Ondanks
het feit dat er niet is gevoetbald
zijn er toch ontwikkelingen in de
1ste klasse A KNVB District West
1 zondagvoetbal. Op zondag 27
oktober 2019 heeft Papendorp
voorlopig dan de laatste competitiewedstrijd gespeeld; AFC’34
– Papendorp uitslag 9-2. Na deze wedstrijd, en andere duels van
Papendorp, besluit de KNVB om
de hele vereniging voorlopig uit
de competitie te halen. En dan al
op vrijdag 7 februari 2020 komt
de KNVB met een definitieve uitspraak in deze zaak. De KNVB royeert Papendorp. Dit wil zeggen
dat geen elftal van Papendorp
nog in de competitie mag uitkomen. Inmiddels heeft Papendorp
wel al aangegeven dat men deze
zaak gaat voorleggen aan de burgerrechter. Na de wedstrijden van
De Meern zijn nu ook de wedstrijden van Papendorp uit de ranglijst verwijderd. Dit heeft wel gevolg voor de ranglijst. In de periode heeft Papendorp alleen gewonnen van de FC Uitgeest en
het duel tegen De Zouaven, DSOV, SDZ, Hoofddorp en AFC’34
verloren. Deze elftallen verliezen
dan ook de 3 winstpunten. Hetzelfde is gebeurd met de wedstrijden van De Meern. Legmeervogels heeft wel gespeeld en gewonnen van De Meern 5-0. Tegen
Papendorp is dit seizoen niet gespeeld.

Zouaven heeft de eerste periode
gewonnen en dit blijft zo.
De 2e periodetitel gaat dan over
de laatste 11 wedstrijden. In de 2e
periode gaat Legmeervogels aan
de leiding!!!!!!. De 3e en laatste
periode gaat dan naar het hoogst
eindigend elftal in de eindrangschikking welke nog geen periodetitel heeft. Mocht het zo zijn
dat aan het eind van de competitie er ploegen een gelijk aantal
punten hebben, dan is het doelsaldo beslissend in het bepalen
van de plaats van de plaats in de
eindrangschikking.
Zondag
Aanstaande zondag 16 februari
2020 speelt Legmeervogels thuis
tegen FC Uitgeest. Aanvang van
dit duel is 14.00 uur. Geen onbelangrijke competitiewedstrijd gelet op de ranglijst. Legmeervogels kunnen dus wel wat steun
gebruiken aanstaande zondag.
De overige competitie wedstrijden dat weekend Op zaterdag 15
februari AFC’34 – Kolping Boys.
Op zondag 16 februari, AGB – De
Zouaven, Zaanlandia – Hoofddorp, Kolping Boys – LSVV en uiteraard Legmeervogels – FC Uitgeest.

KNVB Bekerfinales
Na lang wikken en wegen heeft
de KNVB besloten om de KNVB
bekerfinales District West 1, in
alle categorieën, seizoen 20192020 toe te wijzen aan Legmeervogels. Er waren deze keer meer
kapers op de kust om deze finales binnen te halen. De andere
clubs die zich hadden aangemeld
, zijn onvoldoende bevonden of
De ranglijst 1ste kl.A ziet er nu als hebben zichzelf teruggetrokken.
volgt uit (na vertrek van De Meern De finales worden gespeeld op
en verwijdering Papendorp)
vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni
1. De Zouaven
11-23 +9 2020.
2. SDZ
12-23 +18
3. AGB
12-19 +2 SportQuiz
4. FC Uitgeest
12-18 -1 Na het succes van vorig jaar orga5. AFC’34
11-16 +5 niseert Legmeervogels op zater6. LSVV
12-16 -3 dag 7 maart 2020 voor de twee7. Zaanlandia
12-15 -2 de keer de Sportquiz. Vanaf 19.30
8. Fortuna Wormerveer 12-15 -2 uur strijden de teams om de nu
9. Legmeervogels
12-13 +0 al fel begeerde wisseltrofee. Een
10. DSOV
12-13 -7 team bestaat uit maximaal 10
11. Kolping Boys
12-13 -8 personen en je moet minimaal
12. Hoofddorp
12-12 -11 16 jaar zijn om mee te doen. De
sportquiz wordt in de kantine van
Niet degraderen
Legmeervogels gespeeld. Het beDoor het vertrek van De Meern looft weer een gezellige avond te
en de verwijdering van Papen- worden.
dorp kan er dus nu geen elftal Wil je graag meedoen met je eimeer rechtstreeks degraderen gen team? Omdat je graag sanaar de 2e klasse. Eveneens ver- men speelt met ouders uit het
valt een plaats voor de nacompe- team van je zoon of dochter of
titie. Blijf er nog een plaats over vertrouw je meer op je vriendenvoor het spelen van nacompetitie groep of familie? Alle samenstelwedstrijden (behoud 1ste klas- lingen kunnen. Geef je snel op! De
se of degradatie naar de 2e klas- kosten zijn € 5,- p/p en inschrijven
se) dit is dan de nummer 12 aan kan per email via LMVsportquiz@
het eind van deze competitie. De gmail.com

Eerste paal voor uitbreiding
clubhuis AKU geslagen
GeZZinsloop Uithoorns Mooiste

De Springschans
winnaar wisselbeker
Uithoorn - De AKU-organisatie van Uithoorns Mooiste heeft
dit jaar voor de GeZZinsloop een
nieuwe trofee in het leven geroepen. Er is een wisselbeker beschikbaar gesteld voor de basisschool die percentagegewijs de meeste leerlingen aan
de start van de 1 kilometer van
de GeZZinsloop laat komen. Het
is uiteindelijk een nek aan nekrace geworden tussen twee scholen, de Springschans en de Kwikstaart, en met een verschil van
0,04 procent kwam de Springschans als winnaar uit de bus.

De wisselbeker is afgelopen week
in de school uitgereikt aan de
groep leerlingen die aan de start
waren verschenen en dus hebben bijgerdagen aan het winnen
van de beker.
We gaan er van uit dat er nog
meer leerlingen van de Springschans volgend jaar zullen meedoen om de beker te verdedigen
maar rekenen er op dat de andere scholen hun uiterste best zullen doen om dat te voorkomen.
AKU zal zeker zijn best doen om
weer een aantrekkelijke wedstrijd
voor de kinderen te organiseren.

Uithoorn - Maandag 27 januari is de eerste paal geslagen voor
de uitbreiding van het clubhuis
van atletiekvereniging AKU. AKU

is een bloeiende vereniging en
is intussen uitgegroeid naar een
vereniging van bijna 500 leden.
Dat is iets om trots en tevreden

over te zijn, maar heeft zijn consequenties. De kantine is in de loop
der tijd te klein geworden om bezoekers bij een atletiekwedstrijd
goed te kunnen ontvangen maar
er worden binnen de verenigingen ook steeds meer activiteiten
georganiseerd waarbij de huidige vierkente meters niet meer
voldoende zijn.
Na een lange voorbereidingsperiode met veel afwegingen en keuzes die gemaakt moesten worden in samenspraak met de leden, zijn de definitieve tekeningen gemaakt en is een aannemer
gevonden. Aan het huidige gebouw van 144 m2 wordt in totaal
108 m2 aangebouwd: de kantine wordt met een grote serre met
36 m2 uitgebreid en daarnaast
wordt in het verlengde van het
huidige gebouw 72 m2 aangebouwd voor opslag en een klein
krachthonk.
Eerste paal
De eerste paal slaan is wel een

symbolische handeling maar
markeert wel een belangrijk moment in de geschiedenis van AKU.
Op 27 januari was het eindelijk
zover. Rond 16.00u. hadden zich
40 belangstellenden verzameld
rond het terrein waar de eerste
paal geslagen zou worden.
De handeling van het slaan van
de paal werd gedaan door 3 leden van AKU die in veel functies
al jarenlang een belangrijke rol
spelen binnen het verenigingsgebeuren.
Daarnaast vormen zij de kern van
de onderhoudsploeg van AKU die
ook tijdens de bouwwerkzaamheden ingeschakeld zullen worden. Bram Menet, Kees Verkerk en
Jos Lakerveld hebben als ervaren
heiers de eerste paal geslagen.
Daarmee zijn de werkzaamheden
officieel gestart en zal het nieuwe kantinedeel al in mei in gebruik worden genomen en een
maand later de opslagruimte en
het krachthonk.

16

12 februari 2020

De Snakies koppelKeez-kampioen 2020
Regio - Vrijdagavond 7 februari jl
organiseerde Team Samen Sterker en de Club van 100 bij Legmeervogels voor de achtste keer
het open koppel-Keezkampioenschap van Uithoorn. Liefst 110
teams (220 deelnemers) gingen
op een uiterst sportieve en gezellige manier met elkaar de strijd
aan. Team De Snakies bestaande uit Chantal Stienstra en Manon Kas eisten met 2810 punten
de eerste plaats voor zich op en
mag zich dus het hele jaar koppel-Keezkampioen van Uithoorn
noemen. De strijd om de 2e en 3e
plaats was zeer spannend. Uiteindelijk legde Team Ouwe Gabbers
met Tim Sijnoga en Walter Hoffman beslag op de zilveren Keezborden en Team Keez-specialisten met Edwin en Marianne de
Jong ontvingen de bronzen borden. Beide teams kwamen uit
op 2730 punten en in dat geval
wordt de positie bepaald door
het team met het hoogste aantal
punten in één van de drie speelronden. De poedelprijs was voor
Team de Keezmeisjes met Coby
van Pierre en Rina Schrama.
De deelnemende teams kwamen
weer uit de hele regio. Natuurlijk
wil elk team graag eerste worden
maar het populaire familiespel
staat bovenal garant voor een
avondje ouderwetse gezelligheid
voor jong en oud. De ongedwongen en gezellige sfeer is kenmerkend voor dit unieke jaarlijkse festijn. Wedstrijdleiders Mark Lakerveld en Jeroen Wegbrands beleefden dan ook nu weer een hele rustige avond, want meedoen
is belangrijker dan winnen.
Toernooi
Team Samen Sterker organiseert
samen met de Club van 100 dit

toernooi elk jaar in februari, waarbij Team Samen Sterker vooraf
een of meer goede doelen kiest.
Kosten zijn er niet dus elk jaar
gaat de hele opbrengst naar de
gekozen doelen. Dit jaar wordt
een deel van de opbrengst van
het toernooi geschonken aan
wijkcentrum Bilderdijkhof, dagopvang dementie. Een eventueel resterend deel wordt gereserveerd voor het KWF. Team Samen Sterker is namelijk voornemens om in 2021 weer deel te nemen aan de Alpe d’Huzes. Daarmee staat ook het goede doel
voor 2021 al vast, want ook de
opbrengst van het Keeztoernooi
2021 zal dan in z’n geheel hiervoor worden aangewend.
Zonder Sponsors geen evenement. Daarom bedanken Team
Samen Sterker en de Club van
100 alle sponsors van dit toernooi: Legmeervogels, Bas Pieterse, your private chef, de Wijnschuur Nes aan de Amstel, Café Bar ‘t Fort, Family Uithoorn, DJ
Berco, Restaurant Burgerlijk, Club
Manhattan, Drinkhut, Intercoupe,
Amstelhof Sport & Health Club,
DigiTotaal CSU, Hotel Lakeside,
Frank van Dijk Trading, NieuwDeco, Raisa Oriflame, Kooyman BV,
Hulleman Brood en Banket, Plux,
Gerrit Uithoorn, Day Foodbar Amstelveen, CavaTaria Amsterdam,
Bakker van Maanen, Eveleens Sanitair Aalsmeer, Nelson Uithoorn,
De Viskeuken, Bon Jardin, Atletiek Klub Uithoorn en Dorpshuis
De Quakel.
Team Samen Sterker bedankt tot
slot uiteraard ook alle teams die
samen dit toernooi weer tot een
geweldig evenement maakten
en hoopt iedereen weer terug te
zien in februari 2021!

V.D.O. verliest 4-6 van
sterk Disnierats
Uithoorn - V.D.O. Tafeltennis
speelde vrijdag tegen het sterke
Disnierats 2 uit Hoorn en moest
met 4-6 haar meerdere bekennen. V.D.O. trad aan met dezelfde
selectie als afgelopen week: Martijn van Dijk, Victor van der Most
en Leon Braacx. Martijn nam het
voortouw voor de ploeg uit Uit-

Chris Koolhaas winnaar
waardecheque
Uithoorn - Vakantiemakelaar, afstandssponsor van Uithoorns
Mooiste, had dit jaar een midweek of weekend in vakantiepark
Qurios in Zandvoort beschikbaar
gesteld voor een van deelnemers
aan een van de lange afstanden
van Uithoorns Mooiste,
het loopevenement dat
AKU op 26 januari organiseerde.
Uit een totaal van ruim
1300 lopers die aan de
start verschenen aan de
5, 10 km of de 10 Engelse mijlen werd ad random een startnummer
getrokken. De gelukkige was een deelnemer
aan de 10 kilometer van
de businessloop, Chris
Koolhaas. Hij was lid
van het team van Ad
Kempe en vorige week

Winterwandeling
Regio - Op zaterdag 15 februari
organiseert IVN De Ronde Venen
& Uithoorn weer een winterwandeling. Deze afwisselende rondwandeling start in Abcoude en
voert langs de rivier het Gein. Het
Gein loopt door de Stelling van
Amsterdam en is daar een onderdeel van. Het is een prachtige omgeving met poldermolens
en verschillende monumentale boerderijen. De route vervolgt
zich door de weidse Broekzijdsepolder om uiteindelijk weer in
Abcoude te eindigen. Een uitgelezen kans om het mooie buiten-

werd op de kwekerij van Kempe
de waardecheque aan hem uitgereikt door een van de managers
van Vakantiemakelaar, Paul Hogerwerf, die zelf als lid van AKU
ook aan de de 10 Engelse Mijlen
had meegedaan.

vierde te worden en Marijke &
Ger van Praag werden keurig vijfde met 56,90% van de in totaal
achttien paren waar deze avond,
ver onderaan, toch wel een reputatie sneuvelde. In de C- lijn glorieerden Evert Wevers & Debora
van Zantwijk door 63,54% op te
halen. Greet van den Bovenkamp
& Tina Wagenaar behoefden niet
in hun schaduw te staan door
een uitstekende tweede plek met
61,81%. Adrie & Ko Bijlsma hadden ook het zeetje mee als derde
met 58,68% en voegden zich zo
bij de kopgroep. Tini Geling & Jo
Wevers volgden op enige afstand
met 54,51% als vierde en Anja
Brugman & Joke van de Hoven
sloten hier de top af met 50,69%.
Met nog twee avonden te gaan
neemt de spanning alweer flink
toe. Wilt u dat ook eens ondergaan, kom dan kaarten bij Bridgeclub de Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 06-83371540.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 6 februari was
de vijfde, dus voorlaatste ronde,
van de derde zitting in het jaar
2020. Er werd op tien tafels gebridged, gelukkig geen stilzit deze keer.

A-lijn: Hier was de eerste plaats
voor het paar Aja en John met
66,67%, mede dank zij jullie tegenspelers die jullie 2 keer klein
slem lieten spelen. De tweede
plaats was voor het paar Corry
en Greet met 58,33%, als dit paar
het op hun heupjes hebben, nou
berg je dan maar. De derde plaats
was voor het paar Greet en Ria
met 57,29%, dit paar speelt wisken krijgt. Dat dat niet vanzelf- selvallig, de ene week heel goed
sprekend is, mag duidelijk zijn! en de andere week iets minder.
Het evenement is niet leeftijds- Dit laatste geld eigenlijk voor de
gebonden, dus jong en oud kan hele club, zo zie je een paar op de
het “gevecht” met de stenen aan- eerste plaats staan en dan zijn ze
gaan.
laatste, onbegrijpelijk.
De entree is gratis en je wordt
verwelkomd met een kopje kof- B-lijn: De eerste plaats was voor
fie/thee.
het paar Thea en Co met 65,63%,
We hopen op een leuke gezellige waar halen zij het vandaan, zeer
middag, waar meedoen belang- goed gespeeld, dit proberen vol
rijker is dan winnen!
te houden. De tweede plaats was
voor het paar Ank en Lotte met
59,90%, dit paar speelt wel heel
sterk deze zitting, dat blijkt ook
wel uit de competitiestand. De
derde plaats was voor het paar
Greet en Dieny met 57,81%, dit
paar peelt ook wisselvallig, maar
hoorn, hij wist alle drie zijn enkel- nu weer een hoge score.
spelen te winnen. Victor en Leon Klein Slem
verloren echter al hun enkelspe- In deze ronde werd er maar liefst
len. Het dubbelspel werd wel ge- acht klein slem geboden, zeven
wonnen voor een 4-6 eindstand.
V.D.O. gaat de voorjaarsvakantie
in met een gat van 2 punten naar
de degradatie zone, de ploeg
staat 4e in een poule van 6.

Kampioenschappen sjoelen
Regio - Op 14 maart organiseert
KBO – De Kwakel, onder de vlag
van Uithoorn 200”, de eerste kampioenschappen sjoelen met hindernissen.
Dit evenement start om 14.00
uur in het Dorpshuis de Quakel
en duurt 200 minuten. Het is de
bedoeling dat je met een groepje (wel zo gezellig) de bakken afloopt en in competitieverband
zoveel mogelijk stenen in de vak-

Bridgeclub De Legmeer

Regio - De vierde avond parencompetitie schudde de kandidaten weer eens flink door elkaar. In de A- lijn stuntten Stenny & Herman Limburg door met
66,32% ruim eerste te worden en
zo een jump uit de gevaren zone deden. Nico van der Zwaard
& Wim Slijkoord braken meedogenloos de weerstand van een
pril a- lijn paar en werden mede
daardoor tweede met 59,17%.
Ook Geke Ludwig & Margo Zuidema deden het prima als derde
met 57,50%, en Jan Egbers & Ben
Remmers volgden daar vlak achter met 56,25% als vierde. Cora de
Vroom & André van Herel herstelgebied van Abcoude te leren ken- den de rangorde enigszins door
nen. Deze wandeling over, soms nu weer bij de top vijf te eindionverharde, paden is ongeveer gen met 55,21%. In de B- lijn geen
8,5 km lang. Verzamelpunt: Par- zestiger deze keer, maar Joke de
keerterrein bij de algemene be- Wit & Ria Verkerk zaten daar met
graafplaats in Wilnis. N Om 9.30 59,30% toch dichtbij. Op twee
uur vertrekken we met zo min eindigde Cobie Bruine de Bruin
mogelijk auto’s naar Abcoude. met behulp van Wim Röling met
Einde is uiterlijk om ca. 13.00 uur. 58,75% en zij bleven zo Joyce
Trek goede wandelschoenen aan Udema & Monique Veenboer, die
en neem iets warms te drinken 58,31% scoorden, net voor. Marimee voor tijdens de korte ‘kof- anne & Huub Kamp hadden een
fie’ stop. Aanmelden is niet no- degelijke avond door met 57,32%
dig. Wilt u direct bij het startpunt
beginnen, neem dan contact op
met Lizzy Keizer 06-15087970.

keer in de A-lijn. Drie keer in spel
1, 6 harten, gehaald, zelfs een
maal plus 1 en een keer in spel 12,
6 schoppen, gedubbeld 3 down,
hier was de spanning te hoog.
Drie keer in spel 19 een maal 6
schoppen en twee maal 6 Sa een
keer gehaald, een maal contract
en een maal min twee.
In de B-lijn een maal zes harten
in spel 21 gehaald, zelfs met een
overslag.
De competitie stand
A-lijn: De eerste plaats is voor
Els en Alice met een gemiddelde score van 55,10%. De tweede
plaats is voor Aja en John met een
gemiddelde score van 53,78%.
De derde plaats is voor Jany en
Marja met een gemiddelde score
van 53,71%.
B-lijn: De eerste plaats is voor
Ank en Lotte met een gemiddelde score van 57,63%. De tweede
plaats is voor Madelon en Arnold
met een score van 56,85%. De
derde plaats is voor Lenie en Tina met een score van 54,37%. Zoals u ziet is zowel in de A-lijn als
de B-lijn nog van alles mogelijk,
de laatste week wordt het nog
spannend. Als u interesse heeft in
bridge, kom dan eens langs in de
Scheg om kennis te maken met
het zo edele maar moeilijke spel,
dan kan U een aanmeldings- formulier meenemen..Wij spelen elke donderdag van 9.00 tot 12.30
uur, dus wel een club voor vroege vogels.

Randgevallen bij
Sans Rancune

Zondag: PK Sport
Bosdijkloop

Regio - Loop het voorjaar tegemoet! Aanstaande zondag organiseert Toer Trimclub De Merel de
42e editie van de PK Sport Bosdijkloop. Hoofdsponsor Peter Kinkel uit Vinkeveen geeft het startschot voor alle afstanden.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon, het hoofdnummer
van de Bosdijkloop (deelname
vanaf 16 jaar) en een 10-kilometerloop, beide door het buitengebied van Vinkeveen, en een 5-kilometerloop door de kern van Vinkeveen (routekaarten op www.
ttcdemerel.nl). Zowel wedstrijdlopers als recreanten zijn van harte
welkom. Voor kinderen tot en met
12 jaar is er een Kids Run van 1 kilometer. Zowel start als finish zijn
op de brug voor sporthal De Boei,
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.
De Boei is voorzien van kleedruimten, douches, toiletten voor dames en heren, diverse zalen voor
inschrijving, tasseninname, een
EHBO post en een foyer met horeca-faciliteiten.

Verkeersplan en parkeren
Het doorgaande verkeer zal op
zondag verkeershinder kunnen
ondervinden tussen 10:00 en
Regio - Bied ik door tot de man- superieure speeltechniek te ma- 14:30 uur op de Kerklaan-Roerche of houd ik het op een deel- ken wat anderen niet kunnen be- dompstraat-Plevierenlaan en tusscore. Deze vraag kwam uitge- reiken. Geweldig, wat een power. sen 12:00 en 14:00 uur op de Dembreid aan de orde op meer dan de Met een torenhoge score van merik. De Roerdompstraat (starthelft van de spellen. Slems waren 68,23% denderen Greet en Lij- en finishlocatie) is van 10:00 tot
in de A-lijn geheel buiten beeld. nie over het veld heen. De enigen 14:30 uur voor alle verkeer afgeWat doe je om te beslissen. Som- die nog enigszins kunnen volgen, sloten. De buslijnen 126 en 130
migen kijken heel wetenschap- zijn de broers Herman en Theo op zullen tot 14:30 uur rijden via de
pelijk naar fit en gezamenlijk 59,38%. De anderen ret het ple- N212, de N201, afrit Vinkeveen neaantal punten, zoals “het hoort”. zier van het spelen, ook niet on- men en dan via de bushalte bij het
Dat is een uitstekende benade- belangrijk.
viaduct de route verder vervolring met maar één nadeel: hij le- In de B-lijn is het bovenstaande gen. Parkeermogelijkheden zijn
vert niet altijd de beste resultaten nauwelijks aan de orde,. Slechts er vanaf de N201 op het Kloosterop. Daar komt bij dat je niet moet twee spellen kennen dit pro- plein (Herenweg) en achter sportbieden wat erin zit, maar wat je bleem, ongeveer evenveel als het hal De Boei (Tuinderslaantje) en
verwacht te maken. Anderen bie- aantal spellen waar je aan slem vanaf de N212 bij het winkelcenden door tot de tegenstanders zou kunnen denken. Wel zijn er trum Zuiderwaard (Plevierenlaan).
stoppen met hùn kleur.
veel spellen waarop in dezelfde
In de A-lijn is het bieden com- kleur gespeeld wordt, zodat eenpetitief genoeg dat ze daar nog voudig het aantal gemakte slaeen heel eind mee komen, met gen beslist. Ook hier dus een geop de achtergrond de Law of To- heel andere opgave dan vorital Tricks. Zo wint dan meest- ge week. Dat leidt ook tot ande- Regio - Op zaterdag 21 maart oral de Schoppen van de Harten. re winnaars. Tom en Nel (61,25%) ganiseert de Buurtvereniging van
Velen laten hun gevoel een be- winnen met banddikte vóór To en Amstelhoek weer een KlaverjasMarathon. De kosten voor deellangrijk woordje meespreken. Wim met 60%..
De winnaars doen het nog an- Als u eraan denkt misschien ook name is 8 euro. Ze kaarten van 10
ders. In twijfelgevallen bieden ze ooit mee te spelen kunt U terecht tot 22.00 uur. De zaal gaat open
om 9.15 uur.
de manche gewoon, om dan met bij Lijnie Timmer, (0297)561126.

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 euro en voor de 10 kilometer en de halve marathon 8
euro. Er kan alleen contant worden betaald, pinnen is niet mogelijk. Deelname aan de jeugdloop
is GRATIS! De start van de 1 kilometer Kids Run is om 11:30 uur,
de halve marathon om 12.00 uur,
de 10 kilometer om 12.10 uur en
de 5 kilometer om 12.20 uur op
de brug voor De Boei. De kilometerpunten bij alle afstanden worden met km-borden aangegeven. Op de 10 kilometer en halve marathon zijn er voorrijders
op de fiets voor de eerste dame/
heer. De parcoursen van alle afstanden zijn onveranderd, behalve het parcours van de halve marathon, welke dit jaar via de Uitweg van Portengen over de paden door het mooie recreatiegebied de Bosdijk loopt. Elke deelnemer ontvangt een tijdregistratiechip, welke na de finish door
vrijwilligers wordt ingenomen.
Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilometer Kids Run is om 11:50 uur
op de brug voor sporthal De
Boei. De overige prijsuitreikingen vinden plaats in De Boei, volgens het schema: 5 kilometer om
13:00 uur, 10 kilometer om 13:30
uur en de halve marathon om
14:00 uur. Op de 10 kilometer 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 later
ook op www.ttcdemerel.nl, waar
men meer informatie over de PK
Sport Bosdijkloop kan vinden.

Klaverjas-marathon
In verband met de organisatie is
vóóraf aanmelden noodzakelijk.
Dit is mogelijk tot 14 maart bij Leny Jansen (06-50282282 of jansenleny@hotmail.com) Jet Buurthuis is gevestigd aan de Engellaan 3a, Amstelhoek.
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Hertha MO17-2 wint
streekderby

De Vinken makkelijk tot winst
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde De Vinken thuis tegen
het bezoekende Huizen, dat strak
onderaan staat in de poule, de
tweede return van de zaalcompetitie. Zonder al te overheersend
te kunnen worden liepen de Vinkeveners in de tweede helft toch
vrij simpel uit naar een ruime 2410 overwinning. Na het voorstellen van de teams, waarbij met name de jongste Jumbojeugd van
De Vinken, de pupillen F2, in de
schijnwerpers stond, schoot de
thuisploeg vol uit de startblokken. Met name de loepzuivere Rutger Woud nam het eerste
kwartier zijn team op sleeptouw,
door maar liefst vijf maal te scoren. In de eerste helft vielen er
ook nog Vinkeveense doelpunten
via Mariska Meulstee (2x). Levi
Kroon en Lisette van der Leeden.
In de tweede speelhelft sputterden de rode lantaarndragers

nog even tegen. Bij 11-6 echter kwam de doelpuntenmachine van het Kindermodehuisteam
vol op stoom. Met name Vinken’s
topscorer Levi Kroon raakte lekker op schot. Hij zou in de tweede
helft nog zes maal scoren. Met de
doelpunten van Jerom Stokhof,
Zoë van Dasler (3x), Lisette van
der Leeden en Mariska Meulstee
werd de kloof met de bezoekers
steeds groter. Trainer-coach Dirk
van der Vliet gunde de reserves
Finn Kroon en Iris den Boer nog
wat speelminuten. Met name Iris
maakte hierbij furore door met
haar eerste twee schoten evenzoveel maal doel te treffen. Uiteindelijk finishte de thuisploeg
op 24-10 en verstevigde hiermee
haar derde plaats op de ranglijst.
Komende zaterdag spelen de Vinkeveners een uitwedstrijd op de
Uithof in Utrecht tegen het stu- Mijdrecht - Afgelopen zondag
gingen de jongste talenten van
dententeam van Hebbes.
Dansschool Nicole op pad naar
Wageningen; het was weer tijd
voor de 3e wedstrijd van de Ministars. Door weer en wind lieten
ze zich niet tegen houden. Zij gingen ervoor: Code oranje? Code
blauw!! De meiden waren weer
super enthousiast. In hun blauwe kostuums straalden ze van
het podium af. Serieuze concurrentie was er zeker weer. De wedstrijden van organisatie Shell We
Dance die de Ministars bezoeken,
behoren tot de grootste van Nederland. Het was dan ook span-

Ministars van Dansschool
Nicole weer in de prijzen!
nend wat de jury ervan zou vinden. Na de gezamenlijke en afsluitende dans werd er eerst nog
een “dance battle” gedaan. Julia
van de Ministars mocht nog een
keer haar danskwaliteiten showen door een freestyle dans te
doen tegen een andere danseres.
En dat deed ze vol overgave!
Daarna was de prijsuitreiking. Het
is altijd mooi die gespannen gezichtjes te zien, die dan volledig
ontladen als ze hun naam horen voor de gewonnen tweede
plaats. 3 keer prijs, uit 3 wedstrijden: wat een topprestatie van de
Ministars weer!

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag speelde Hertha MO17-2 een
spannende wedstrijd tegen de
leeftijdsgenoten van CSW uit Wilnis. In september hadden beide
ploegen elkaar in Vinkeveen ontmoet waarbij de thuisploeg vlak
voor tijd een voorsprong uit handen gaf. Hertha was uit op revanche en heeft de punten hard nodig op weg naar het mogelijke
kampioenschap!
De coaches Frank Vousten en Rene Nobel hadden de meiden op
de juiste wijze gemotiveerd en
geïnstrueerd hoe ze deze wedstrijd aan gingen pakken. Hertha
nam meteen het initiatief maar
beloonde zichzelf niet door te
score, omdat de eindpass vaak
net niet goed genoeg was. Door
een ongelukkige handsbal van
een CSW verdedigster schoot Billy Breyean vanaf elf meter raak:
0-1. Tot aan de rust bleef Hertha
gevaarlijk met de snelle meiden
voorin zoals Daisy Wijtmans, Lotte van Eenennaam en Lotte de
Jong.
Na de rust was de opdracht duidelijk: snel 0-2 maken en de wedstrijd uitspelen. En die 0-2 kwam
ook heel snel. Door de weder-

om zeer goed spelende Jessica
Leeflang, die haar bal op de paal
zag gaan, tikte de inlopende Daisy Wijtmans de 0-2 binnen. Achterin hielden Billy Breyean, Jamie Spraakman, June Heemskerk en Fenna Wielink de zaak
mooi dicht. Op het middenveld
werd hard geknokt en werden
veel duels gewonnen door Manon Vousten, Giulia de Vilder en
Lynn van Galen. Keepster Ismene Nobel had niet veel te doen,
maar wat ze moest doen deed
ze uitstekend. Haar verre uittrappen naar Jessica Leeflang zorgden constant voor gevaar. Uit een
corner van Giulia de Vilder liet de
keepster de bal los en kon wederom Daisy Wijtmans de bal in het
net tikken: 0-3. En daar bleef het
niet bij. Een mooie sprint en een
paar mooie kapbewegingen van
de hard werkende aanvoerdster
Lotte de Jong zette de keepster
van CSW op het verkeerde been:
0-4. Na het fluitsignaal werd feest
gevierd vanwege de derde overwinning op rij en de ongeslagen
status. Hertha MO17-2 gaat voorlopig ongeslagen aan kop met 9
punten uit 3 wedstrijden met 9
doelpunten voor.

Acrogym GVM derde plek!

Yannick van Doorn kopt in maar keeper Been staat op de goede plaats.
Foto Hans van Gelderen

Argon wint eenvoudig
van ZOB
Mijdrecht - In een aantrekkelijke
wedstrijd heeft een goed spelend
Argon zich eindelijk beloond. De
wedstrijden tegen Huizen en AFC
gingen weliswaar verloren maar
het goede veldspel wat er toen
op de mat werd gelegd werd tegen Zuid Oost Beemster voortgezet en nu beloonde Argon zich
wel. Het won zelfs met 4-0 en dat
was lange tijd niet voorgevallen.
Dat was op zich enigszins verwonderlijk, de selectietrainers
Aart Jan van Boksel en Adri Leijgraaff stonden voor een moeilijke opgave. Vijftien selectiespelers
waren niet inzet baar, daar is recentelijk Richard Kingsley bijgevoegd (gebroken enkel), er moest
dus flink geschoven worden. De
reserves, aangevuld met spelers
uit de lagere elftallen wonnen
hun wedstrijd met 3-2 en ook dus
het eerste elftal. Het goede voorbeeld gaf de pupil van de week
Senn Half die de doelman van
ZOB verschalkte.

vallende bedoelingen werd door
de Argondefensie tijdig in de
kiem gesmoord. Argon kreeg
daarna wel kansen om de score verder op te voeren, zo kopte Yannick van Doorn te zacht in
na een hoekschop en produceerde Latif op aangeven Ritchie Zinga een afzwaaier. Een actie over
links van aanvaller Ian Refos werd
niet beloon, de bal stuiterde tegen de paal. Van ZOB zijde zagen
we een poging van Nigel Schaasberg maar die poging werd door
Antonioli onschadelijk gemaakt.

Binnen vijf minuten
Na de thee zette Argon gelijk de
puntjes op i, goaltjesdief Ilias Latif profiteerde van een diepe bal
uit het achterland, haalde uit en
knalde de bal onhoudbaar langs
doelman Danny Been 2-0. Drie
minuten later was het weer Latif die op aangeven van Zinga de
bal via binnenkant paal tegen het
net zag ploffen 3-0. ZOB probeerde wel tegengas te geven maar
Stroef begin
voorin stond het vizier niet goed
Argon begon aanvankelijk wat afgesteld, Dennis Pals schoot
stroef maar scoorde toch al in mi- naast en een actie van Danny
nuut acht toen op aangeven van Streekstra ging voorlangs. In de
Rachad Madi die middels een laatste minuut deed Pals namens
steekbal Ilias Latif bediende, zijn ZOB nog een poging maar Anschot vanaf enkele meters van- tonioli, vandaag niet echt op de
af de achterlijn verdween in de proef gesteld, tikte de bal uit de
verre hoek langs doelman Dan- benedenhoek. Daarvoor had Ian
ny Been van ZOB 1-0. Even daar- Refos een kwartier voor tijd de zevoor moest Argondoelman Ro- ge al veilig gesteld met een fraai
mero Antonioli een afstands- afstandsschot 4-0. Een verdiende
schot over de lat tikken waardoor overwinning voor Argon.
de bal op het dak van het terecht Zaterdag a.s. gaat Argon op bekwam. ZOB werd daarna wel een zoek bij de nummer twee van
paar keer gevaarlijk maar de aan- ranglijst: Scherpenzeel.

Mijdrecht - Afgelopen weekend
was de eerste Acrogym plaatsingswedstrijd in Het district Midwest. De acro-teams van GVM
zijn al het hele seizoen hard aan
het trainen om de elementen en
de oefeningen te perfectioneren
en mochten dat nu eindelijk aan
een jury laten zien. In de ochtend
waren de hogere niveau’s aan de
beurt, dus konden de GVMérs
uitgeslapen en uitgerust aan de
wedstrijd beginnen. Abigail en
Kayleigh beten het spits af en lieten een hele mooie oefening niet
op het liedje “dance monkey”.
De meiden waren vooral heel
blij met vliegtuigje dat erg goed
ging! Daarna kwamen Gwenn en
Isabel en actie. Zij hadden en mega-strakke handstand en ook een
heel mooi vliegtuigje.
Deze teams werden uiteindelijk
6e en 8e. Het team van Ihsen, Aysenaz en Alyshia deed het ook
erg goed met een prima basket
en zij mochten aan het einde van
de wedstrijd de bronzen medaille ophalen. In de namiddag waren het de teams in Ejeugd en

Esenior niveau. Amy-jay en Lara
lieten zien dat zij de combinatie
van dans en acrobatiek al perfect
beheersen. Helaas werd een fout
op het wedstrijdblad zeer ernstig
aangerekend, wat dit team de 3e
plek kostte. Lucie, Lisa en Lynn
hebben het altijd heel gezellig en
dat was op de vloer ook goed te
zien.
Concentratie bij de elementen,
maar ook plezier in de choreografie. De dames waren vooral
erg blij dat de oefening goed uitkwam! In een sterk deelnemersveld, werden ze uiteindelijk 8e.
Melanie en Zoë hadden ook zware concurrentie, maar streden
hard met een mooie handstand
en een hoge toss streksprong.
Ook zij werden 8e.
Het was de lange middag zeker
waard, er zijn mooie oefeningen
gedaan. De komende tijd wordt
er geoefend voor de volgende wedstrijd! Wil jij ook eens kijken bij de Acrogym? Dat kan elke
dinsdag vanaf 17:00 in gymzaal
de Brug. GVM’79 is nog opzoek
naar enthousiaste acrobaten!

Bram Koning en Mees
Brouwer kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./Café de Merel
2020 zijn er meer kwart finalisten
bekend, in het afgelopen weekend speelden zaterdag Bram
Koning, Jos Boeijen, Frank van
Schaik en Sjaak Thomas en zondag Mees Brouwer, Cees Rietveld,
Joop Luthart en Ad Wolf zich naar
de kwartfinales verder plaatste
zich Edwin v.d. Schaft, Jan Eijsker,
Erik Spiering, Richard van Kolck,

Hans Bras en Piet Mosch. We kunnen nog enkele spelers en/of
speelsters plaatsen op de volgende datums zaterdag 22 februari,
zondag 23 februari, zaterdag 29
februari, zondag 1 maart, zaterdag 7 en zondag 8 maart.
Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43, Vinkeveen, tel.
0297-263562 en 0297-264159.
Email thcw@xs4all.nl.

Atalante De Biggetjes:
tweede in de poule!
Mijdrecht - Als eersten mocht
het team dat op het hoogste niveau (6) speelt aan de bak. Het
team, genaamd ‘De Biggetjes’,
was compleet en bestond uit 5
meisjes en 2 jongens. De vader
van Yorell, Iwan, nam de coaching
op zich. De eerste wedstrijd was
tegen VHZ Side-out. De eerste set
werd met 2 punten nipt verloren
(14-16), maar de tweede wonnen
ze (20-11). De volgende wedstrijd
was tegen Spaarnestad Grapjassen. De ene set werd ruim gewonnen met 19-13, maar de andere ook weer dik verloren (1021). Beide teams hadden duidelijk in 1 set de overhand. Af en toe
waren er mooie reddingen, passes en punten, maar soms viel de
bal ook weer net buiten de lijnen.
Spelen in zand is toch net iets anders dan in de zaal. Tevens probeerde een aantal spelers ook
bovenhands te serveren: risicovol, maar ja: welke mini-volleyballer wil dat nu niet eens doen?In
de slotwedstrijd tegen VVO Sterren werden de 2 sets gewonnen
(20-14 en 17-12). Dat betekende 2
wedstrijden gelijkspel (2 x 2 punten) en 1 gewonnen (4 punten):
in totaal 8 punten waarmee ze de
tweede plek in de wedstrijdpoule
behaalden. Het was een leuke minidag voor Cato, Fleur, Lisa, Jort,
Froukje, Malak en Yorell.

lante agressief uit de startblokken. Met 17-14 werd Spaarnestad
Bliksem nipt verslagen. De tweede set liet eenzelfde beeld zien.
Atalante nam een enorme voorsprong, maar liet Spaarnestad terug én voorbij komen. Met 16-19
ging deze set net verloren.
De tweede wedstrijd gingen de
meiden (Eleana, Hannah, Lisa,
Lynn, Noa en Roos) met z’n zessen spelen en dus dubbel doordraaien. Extra moeilijk, maar
dit leek de meiden niet te deren. De eerste set ging nog voorzichtig gewonnen van VVO Zonnen, maar de tweede set was het
team los. De gaatjes langs de lijnen werden goed gevonden en
er werd als vanouds geserveerd.
Met 23-8 bond Atalante de Zonnen aan de zegenkar.
De derde wedstrijd stond een
nieuw Spaarnestad-team tegenover onze Vinketoppers. Het verschil in niveau was groot, héél
groot. De meiden kenden echter geen genade en liepen in de
eerste set over de Haarlemmers
heen (31-12). De tweede set was
er ruimte om eens wat uit te proberen. Er werd maar liefst drie
keer gepasst en de bal werd zelfs
een keer gevangen, waardoor het
team een extra punt verdiende.
Met 33-14 ging ook deze set naar
Atalante.
Het was even spannend, want de
Vinketoppers
meiden eindigden gelijk met AMDe eerste wedstrijd was het vech- VJ/Martinus. Het hoge setsaldo
ten wie niet hoefde te spelen, bracht onze eigen Vinketoppers
want iemands voeten ingraven echter de zeer verdiende eindis leuker dan een potje volley- overwinning. Dus another one bibal. Na de vechtpartij kwam Ata- tes the dust, of nou ja, sand

