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Deskundige jury had een 
moeilijke klus!
Er waren heel wat groepen 6 die 
kleurplaten hadden ingestuurd. De 
deskundige jury die bestond 
kunstzinnig vaktherapeut Astrid 
van Zelst, journalist Rick FM Ria 
Tammer en dorpsdichter Peter 
Borghaerts had de moeilijke taak 
om de 3 mooiste gemeentewapens 
uit te kiezen. Na lang beraad is er 
een top 3 gekozen. De leerlingen 
uit die klassen werden op 8 
februari uitgenodigd op het 
gemeentehuis. De kinderen 
werden persoonlijk ontvangen 
door de burgemeester op zijn 

werkkamer en kregen iets te 
drinken met een lekker taartje. 

De uitslag
De kinderen vonden het best een 
beetje spannend, want wie had er nu 
de mooiste tekening gemaakt? 
Uiteindelijk werd Zola van de ’t Start-
nest derde, op een tweede plaats 
eindigde Nayeli van de Toermalijn en 
eerste werd Fenna van de Spring-
schans. Deze drie meiden kregen 
allemaal cadeaubon en een 
boekenbon en ook de klas kreeg een 
boekenbon. Kortom het was een 
gezellige en leuke ochtend op het 
gemeentehuis.

Verjaardagen vier je! 
Op 10 februari 1820 werden de 
gemeenten Thamen en Uithoorn 
samengevoegd tot de gemeente 
die wij nu kennen. De dorpen De 
Kwakel, Thamen en Uithoorn zijn 
vanaf die datum één gemeente. 
Dit historische moment vond 203 
jaar geleden plaats. Dit is en blijft 
een bijzondere dag en dit is ook 
de aanleiding om hier aandacht 
aan te geven. Immers, verjaar-
dagen vier je! 3 jaar geleden was 
de viering van 200 jaar gemeente 
Uithoorn én dit was weer de 
aanleiding om te kijken of we als 
gemeente het gemeentewapen 
konden aanpassen. Dit is inmid-
dels gebeurd en het gemeente-
wapen is uitgebreid met een 
afbeelding van een roos(sierteelt) 
en een blauwe golf(de Amstel). 

Uithoorn – Op 8 februari was het dan zover! De uitslag van de kleurwed-
strijd ter ere van de gemeentelijke verjaardag. Afgelopen periode 
konden groepen 6 van de Uithoornse- en Kwakelse basisscholen 
meedoen aan een kleurwedstrijd. De opdracht was om zo mooi én crea-
tief mogelijk het vernieuwde gemeentewapen in te kleuren. En dat is 
zeker gelukt!

Prachtige ingekleurde gemeente-
wapens tijdens kleurwedstrijd

Uithoorn – Op 22 april wordt de 
Tweede Uithoornse editie ‘Over de 
Streep’ in De Kuyper weer georgani-
seerd. Lijkt het je leuk om op een 
bijzondere manier dorpsgenoten te 
leren kennen? De gemeente houdt 
op zaterdag 22 april voor de tweede 
keer de activiteit ‘Over de Streep’. 
Wethouder José de Robles leidt de 
middag en stelt aan de deelnemers 
verschillende vragen. Als de vraag 
voor de deelnemer van toepassing is 
dan stapt hij, zij of hen ‘over de 
streep’. De wethouder legt uit: “Dat 
kunnen vragen zijn over hobby’s, 
(verloren) vriendschappen, sport, 

werk. En je stapt alléén over de 
streep als je dat zelf wilt. Aanmelden 
kan vanaf nu, dus doe je mee?” 

Aanmelden
Aanmelden kan door de QR code te 
scannen of via www.uithoorn.nl/
overdestreep. Doelen van Over de 
Streep zijn onder andere kennis-
maken met andere inwoners (en 
elkaar dus beter leren kennen), het 
doorbreken van bubbels en bewust-
wording van je eigen gedrag en 
�lters. Vaak leef je in je eigen bubbel. 
Je hebt je vriendenkring, familie en 
spreekt collega’s. En soms is er goed 

Aanmelden is vanaf nu 
mogelijk: ‘Over de Streep’

contact tussen buren. Maar daar 
houdt het vaak wel een beetje op. Op 
deze manier kunnen inwoners op 
een laagdrempelige manier met 
elkaar kennis maken. Ook met 
mensen die een hele andere achter-
grond hebben. De Robles: “De eerste 
editie van Over de Streep hebben we 
gehouden in november. Het was een 
succes. Zo’n 25 inwoners, van jong 

tot ouder, deden mee. Het was mooi 
om te zien hoe de hele groep zich al 
snel vertrouwd voelde met elkaar. Na 
a�oop, tijdens de borrel, werden er 
onderling contactgegevens uitgewis-
seld. Fantastisch.” De Uithoornse versie 
Over de Streep wordt gehouden op 
zaterdag 22 april in De Kuyper, 
Kuyperlaan 50 in Uithoorn. Van 14 tot 
plusminus 16 uur.

Over de Streep

Lichtjesloop 
Samen op weg!
Uithoorn - Op vrijdag 17 februari 
2023 is het zover. Jong en oud kunnen 
weer meedoen aan de 4e editie van 
de Uithoorn voor Elkaar Lichtjesloop. 
Dit jaar met het thema ‘Samen op 
weg!’ Vanaf 18.30 uur verzamelen bij 
het gemeentehuis in Uithoorn. Om 
19.00 uur geeft wethouder José de 

Robles het startschot en gaan wij 
samen op weg! Tijdens de Lichtjesloop 
mogen alle bewoners van Uithoorn 
meedoen en zichzelf verkleden met 
lichtjes. De Lichtjesloop om het Zijdel-
meer is ongeveer 3 km. Als ze terug 
zijn dan kun je nog nagenieten van 
Koek en Zopie bij het gemeentehuis. 
Doe jij dit jaar ook weer mee? Deel-
name is gratis en aanmelden kan via 
www.uithoornvoorelkaar.nu
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De Ronde Venen - Op vrijdag
17 februari trappen de leden van de 
Vinkeveense Carnavals vereniging 
het Carnaval af.  ‘s morgens om elluf 
over elluf worden de leden verwel-
komt bij Huize Frank Bakker. Frank
is dit carnavalsjaar de nieuwe Prins
van Steupeldonk. De taak van Prinses 
Dolly zit er op en heeft deze de af-
gelopen twee jaar met veel allure 
verricht. Op 11-11-2022 heeft ze
de scepter overgedragen aan Frank. 
Frank heeft nu de eervolle titel:
Prins Bob de Bouwer de eerste.
Daarbij heeft Bob zelf z`n adjudant 
mogen kiezen en dat is Denise 
geworden. Prins Bob en Denise 
verzorgen voor de leden traditie-
getrouw een stevig ontbijt waarbij 
de eieren de hoofdrol zullen spelen.

Natuurlijk zijn de richtlijnen in
Vinkeveen niet zoals het onder de 
rivieren gebeurd. De Prinsen worden 
gekozen door het bestuur vanwege 
hun uitzonderlijke bijdrages. Prins 
Bob is ontstaan uit het feit dat hij
al jaar en dag zijn bouwkundige 
inzichten tentoonspreid bij het 
bouwen van de Steupelse Rap en 
Ruig boten.

Maria Oord
Vanaf 14.00 uur gaat het Carnaval 
eigenlijk echt van start want dan 
organiseren De Steupels weer een 
geweldige carnaval middag in het 
Maria Oord. Niet minder dan 17 acts 
staan klaar. De generale repetities 
beloven heel veel gezelligheid met 
voornamelijk oude carnavalskrakers. 

Tussen de stukjes door verzorgt 
Carnavalsvriend Quincy Smolders 
voor een live-optreden. De worst 
deze middag wordt alom gespon-
sord door Supermarkt De Boni.

De kaas wordt wederom door
De Reizende Kaasboer Jos Kok 
geschonken. De Steupels zijn zeer 
verguld met deze vorm van sponso-
ring. De drankjes worden bekostigd 

door De Steupels. Uiteraard zijn er 
nog meerdere inwoners van Vinke-
veen welke de club een warm hart 
toedragen in de vorm van een 
bijdrage. Met name van deze 
bijdrages kunnen de drankjes 
verzorgd worden. Dank daarvoor!
Na a�oop, rond 16.30 uur, vertrekt
de club naar Eetcafé ‘t Kruytvat voor 
‘vijf uurkes vooraf’. Vijf uur lang
feestelijke carnavalskrakers.

Hertha
Zaterdag verzorgt SV Hertha een 
carnavalsavond in de kantine
van de voetbalvereniging.
Zondag gaan De Vinkeveense Steu-
pels onder leiding van Prins Bob al 
vroeg naar het zuiden. De bus 
vertrekt dan naar het zuiden waar
de club al jaar en dag hartelijk 
welkom is in een plaatselijk kroeg. 
Tsja, en maandag, dat is ieder voor 
zich. Ze hebben er duidelijk zin in!

De Ronde Venen - Woensdag
8 februari heeft E.H.B.O.-vereniging 
Lucas Vinkeveen, in samenwerking 
met de reddingsbrigade, een oefen-
avond gehouden in het Veenweide-
bad in Mijdrecht. De avond stond in 
het teken van het redden van dren-
kelingen en het verlenen van de 
juiste eerste hulp. De deelnemers aan 
de oefening werden in drie groepen 
verdeeld en hebben in carrousel-
vorm nuttige ervaringen opgedaan.
De eerste oefening was gericht op 
hulpverlening aan slachto�ers die in 
het water terecht waren gekomen en 
niet konden zwemmen. Deze hulp-
verlening vond zogenaamd bij een 
eiland in de Vinkeveense Plassen in 
oktober plaats, waarbij de water-
temperatuur rond de 15 graden was. 

Ondanks de comfortabele omgeving 
van het zwembad kon men zich toch 
voorstellen dat een werkelijke situ-
atie toch wel de nodige moeilijk-
heden zou kunnen opleveren.
Bij de tweede oefening werd,
onder leiding van instructeurs van de 
Reddingsbrigade, een lijn uitgegooid 
naar drenkelingen om het slachto�er 
zodoende naar de oever te kunnen 
trekken. De oefening was gericht op 
het hanteren van de klos en het op 
de juiste manier en de juiste plek 
naar het slachto�er te gooien.
De derde oefening ging over het 
reanimeren van een drenkeling.
Deze oefening was gericht op een 
slachto�er dat bewusteloos was 
doordat het enige tijd in het water 
heeft gelegen.

Naast dit soort oefenavonden 
verzorgt E.H.B.O.-vereniging Lucas 
Vinkeveen ook volledige E.H.B.O.- 
opleidingen en reanimatiecursussen, 
waarbij ook geleerd wordt hoe een 
AED gebruikt dient te worden.

Meer informatie
Voor meer informatie kan onze 
website geraadpleegd worden:
www.ehbolucasvinkeveen.nl.
Tevens zijn wij te vinden op face-
book: EHBO Lucas Vinkeveen.
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Regio - Op dinsdag 28 februari is
de feestelijke lancering van het
boek ‘Van Moeras tot VinkeVEEN,
een natuurgeschiedenis’. Het boek 
beslaat drie hoofdstukken: de ont-
staansgeschiedenis van het veen-

weide- en plassengebied rondom 
Vinkeveen, de rijke �ora en fauna
van zowel boven als onder water, en 
het boek eindigt met een kijkje in de 
glazen bol, een blik op de toekomst 
van het weide- en plassengebied.

Verspreid over het boek zijn een 
aantal ‘impressies van het landschap’ 
opgenomen; bekende natuurplekken 
in en om Vinkeveen, beschreven in 
de vorm van een column. En ten-
slotte zijn een aantal ‘parels’ van het 
gebied, speci�ek hier voorkomende 
dieren en planten op prachtige wijze 
in beeld gebracht.
De professioneel vormgegeven en 
gebonden uitgave (88 pagina’s) is
rijk aan foto’s en illustraties. Een boek 
om te lezen, maar zeker ook om door 
te bladeren en te genieten van de 
vele prachtige en soms herkenbare 
plekken en foto’s. Het idee voor het 
boek is ontstaan in de aanloop naar 
het 50-jarig bestaan van de vereni-
ging. Het bestuur van Natuur- en 
Milieuvereniging De Groene Venen
is trots op het eindresultaat. 
De boeklanceringsavond start met 
twee korte presentaties, de eerste 
van auteur Luuc Mur en de tweede 
van Rob Idema, duiker en kenner van 
de Vinkeveense Plassen. Na het over-
handigen van het eerste exemplaar 

aan wethouder Zevenhuizen van
De Ronde Venen zal het glas worden 
geheven op zowel 50 jaar De Groene 
Venen als op het boek, dat in eigen 
beheer door De Groene Venen wordt 
uitgegeven.
Na de o�ciële lancering kunt u het 
boek ter plaatse kopen én desge-
wenst direct laten signeren door 
auteur Luuc Mur. U kunt het boek 
overigens ook – in de voorverkoop 
tot 28 februari met korting – 
bestellen op de website www.
degroenevenen.org. Na de lance-
ringsdatum is de winkelprijs € 19,90.
De lancering vindt plaats op
28 februari om 20.00 uur in De Boei, 
Tuinderslaantje 32 te Vinkeveen.
Iedereen is van harte welkom om de 
feestelijke lancering van ‘Van Moeras 
tot VinkeVEEN, een natuurgeschie-
denis’ bij te wonen. Toegang is gratis. 
Meer informatie, het boek bestellen 
of lid worden voor slechts 5 euro per 
jaar? Ga naar www.degroenevenen.
org of mail naar natuur@degroene
venen.org.

Natuur- en milieuvereniging
De Groene Venen lanceert boek

EHBO Lucas Vinkeveen
oefent in Veenweidebad

Uithoorn - De Diaconie van de Protes-
tantse gemeente van Uithoorn orga-
niseert op vrijdag 24 februari in het 
kerkgebouw met het schuine dak 
naast winkelcentrum Zijdelwaard 
weer een Warm(t)emaaltijd. Aanvang 
18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur.

Het is een maaltijd voor iedereen uit 
Uithoorn die wel wat extra warmte 
kan gebruiken. Want net als bij liefde 
geldt voor warmte: als je het deelt, 
wordt het meer. De Warm(t)emaaltijd 
is een eenvoudige maar heerlijke en 
voedzame warme maaltijd in een 

verwarmde zaal in De Schutse. Na 
a�oop wordt er nog samen een kop 
ko�e of thee gedronken. Je kunt dus 
thuis de verwarming laag zetten. 
Iedereen is welkom! Oud en jong, 
gezinnen met kinderen, wie je maar 
mee wilt nemen! Misschien ken je wel 
iemand die je hiervoor kunt uitnodi-
gen. Doe dat vooral en kom samen! 

Je kunt gratis aanschuiven. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd aan 
wie het kan missen, die je via een QR-
code, contant of via de Schutse-App 
kunt geven. Omdat het handig is om 
te weten voor hoeveel mensen er 
gekookt moet worden is het �jn als
je je opgeeft. Dat kan bij Klazien Veld-
huis: k.veldhuis@pkn-uithoorn.nl.

Warm(t)emaaltijd in De Schutse

Carnavalsvereniging
De Vinkeveense Steupels
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Mijdrecht - De line-up voor
18 februari is bekend: Dave Felida,
Kai Bodewitz en Marjolijn Ebels 
komen naar Mijdrecht. Op zaterdag 
18 februari is er om 20.00 uur een 
Try-out voorstelling van deze drie 
cabaretiers in ’t Parochiehuis. Ze 
komen op uitnodiging van het 
CultuurHuis Mijdrecht. Huibert-Jan 
van Roest is host en neemt u mee in 
het try-out proces. Maak kennis met 
dit nieuw cabarettalent! Een korte 
introductie:

Dave
Dave Felida is lid van de Knock Out 
Comedy Crew, bracht de meest
creatieve grap bij Dutch Roast
Battles 2011 in zijn battle tegen Arie 
Koomen in Comedy Café Amsterdam 
en speelt op het Utrecht Internatio-
nal Comedy Festival. Hij won in 2020 
zowel de jury- als de publieksprijs 
van het Leeuwarder Cabaret Festival.

Kai
Kai Bodewitz, geboren in 2000 te 
Eindhoven, maakte in 2018 zijn 

debuut met zijn eerste voorstelling 
‘Doe � gewoon’. Met Edwin van Lies-
hout is hij aan zijn one man show 
gaan werken. Gitaar, piano, ukelele 
en zelfs een cajon bespeelt hij zonder 
moeite. In 2019 stond hij in de halve 
�nale van het Groninger Studenten 
Cabaret Festival en heeft hij door het 
hele land try-outs gedaan. In 2020 
speelde hij de Finalistentour van 
ditzelfde festival.

Marjolein
Marjolijn Ebels, voormalig advocate, 
neemt je door middel van muzikale 
sketches mee in haar gedachten over 
de wereld. Zingend en met reëel 
sarcasme stelt zij maatschappelijke 
issues aan de kaak. Ze tovert met 
woorden en voorziet die met behulp 
van haar ‘loop station’ van rake beats. 
Met haar geheel eigen stijl bestormt 
Marjolijn de Nederlandse cabaret-
podia. En niet onverdienstelijk! 
Onlangs won ze de Publieksprijs bij 
Gri�oen de Stoep Cabaret Festival 
en deed ze mee aan het Amsterdams 
Kleinkunst Festival.

De Try-out is van 20.00 tot 22.30 uur 
in ‘t Oude Parochiehuis in Mijdrecht. 
Kaartjes zijn online te bestellen op 
www.cultuurhuismijdrecht.nl en 
kosten € 10,75 incl. servicekosten.

De Stichting Cultuurhuis
Mijdrecht wil culturele activi-
teiten bevorderen door het 
organiseren van evenementen 
en/of activiteiten en het stimu-
leren van initiatieven hiertoe. 
De stichting richt zich speci�ek 
op Mijdrecht en wil voor elkaar 
krijgen dat er ook in Mijdrecht 
een eigen Cultuurhuis komt. 
Dat kan eigenlijk niet ont-
breken in een dorp van
16.000 inwoners. CultuurHuis 
Mijdrecht wil in totaal zes voor-
stellingen organiseren. Dit is de 
tweede voorstelling. Zo hoopt 
de stichting te bereiken dat er 
brede steun komt voor het 
realiseren van een eigen 
cultuurhuis in Mijdrecht en 
meer ruimte voor cultuur in 
het dorp.
Meer informatie:
www.cultuurhuismijdrecht.nl

TIM’S STRAATPRAAT

De verhalen
liggen op straat

De tanden van een ritssluiting hechten zich 
aan elkaar en verstaan de kunst van het 
loslaten. Hechten aan het dorp komt door de 
schoonheid van de inwoners die er wonen. 
Lopend in het centrum van het dorp ontmoet 
ik een inwoonster, het is een oudere vrouw. Ze 
zegt “Elk mens heeft twee tranen en een witte 
roos”. Ik zie de brugwachter en hij kijkt verliefd. 
Daarnaast staat hij voor iedereen klaar. Hij 
opent en sluit niet alleen de brug maar is ook een bruggenbouwer. Een 
politieman vangt de tranen op. Een blinde man aanschouwt het tafereel 
en heeft alle aandacht voor het feit dat de oudere vrouw de roos geeft 
aan de brugwachter. Even later in het buurtcafé schenkt de barkeeper het 
glas bij. Hij vraagt zich af of het half vol of half leeg is. Hij gaat gebukt 
onder de overvloed van de wereld en wacht op eb die spoedig zal 
komen. Ik dronk het glas leeg zodat het in ieder geval niet meer half leeg 
was. Mijn wandeling voortzettend bespeurde ik nog wat dorpse details 
die het benoemen wel of niet waard zijn. Ik hoorde dat het carillon twij-
felde over Johann Sebastian Bach en Wolfgang Amadeus Mozart. Beide 
pracht namen maar de twijfel zal hem zitten in hun muzikale composities. 
Even verder zag ik dat de trekpleister moeite had om de pleister er pijn-
loos af te trekken en Blokker speelde met haar blokkendoos tot diep in de 
nacht. De argeloze winkelende inwoner die bijna altijd haast lijkt te 
hebben zal ongetwijfeld de schoonheid van dit dorpse tafereel zijn 
ontgaan maar ik zag het gelukkig wel. Bij thuiskomst ging de telefoon en 
een stem aan de andere kant vroeg: “Wanneer is je column klaar?”. Ik zei: 
“Goed Zeeuws, goed rond!” Het was even stil aan de andere kant en in de 
stilte van het moment verklaarde ik deze spreuk van mijn geboortegrond 
nader. Het betekend dat je van een Zeeuw op aan kunt. De Mijdrechtse 
straten hadden al wandelend de column als vanzelf gemaakt. De 
verhalen liggen namelijk op straat. Alstublieft hier is dan ook mijn eerste 
column met dank aan de straat.
Tim Oegema

Vinkeveen - Op maandagochtend
20 februari a.s. is er in Sociaal Cultu-
reel Centrum de Boei, Kerklaan 32 te 
Vinkeveen van 09.30 tot 12.30 uur 
weer het Repair Café Vinkeveen.
Bij het Repair Café (onderdeel van 
vrijwilligersorganisatie Tympaan-de 
Baat) zijn vrijwilligers aanwezig die 
de door u meegebrachte kapotte 
spullen of kleding gratis voor u repa-
reren. Het Repair Café wil laten zien 
dat repareren leuk is en vaak heel 
makkelijk. En... weggooien is niet 
altijd de enige oplossing! Repareren 

kan in veel gevallen en het is natuur-
lijk ook veel beter voor het milieu!
Bij het Repair Café kunt u terecht 
voor allerlei reparaties zoals kleding, 
kleine elektrische apparaten, compu-
terapparatuur, (niet al te grote) 
stoelen en krukjes, houten speel-
goed, porselein, aardewerk of wat u 
verder thuis tegenkomt dat kapot is 
en u eigenlijk nog graag gerepareerd 
zou willen hebben.
We helpen u graag op maandagoch-
tend 20 februari a.s. met uw kapotte 
spullen, u bent van harte welkom.

Maandagochtend  20 februari: 
Repair Café Vinkeveen

De Ronde Venen - Op maandag
27 februari en woensdag 3 maart kun 
je van 14.00 tot 16.00 uur meedoen 
met avontuurlijke en creatieve 
gezinsactiviteiten in het teken van de 
lente bij NME Centrum De Woudreus: 
Ontdek de natuur om je heen! Wie 
komt er bijna uit zijn winterslaap?
De egel! Timmer en pimp bij de 
Woudreus je eigen egel-poortje, 

waarmee je een egelsnelweg kunt 
maken tussen jouw tuin en die van 
de buren. Of pimp een bloemenpers 
waarmee je de hele lente en zomer 
de bloemen die je vindt kunt drogen 
en bewaren. Ga op vogelsafari met 
een IVN gids die je kan vertellen hoe 
de vogels heten.
Help de vogels door een nestmate-
riaal-hanger te maken waarmee ze 
hun nestjes kunnen vullen. Als je 
goed kijkt naar de takken van bomen 
zie je dat er al knoppen in zitten.
Ga op knoppenspeurtocht en ontdek 
met een speciale knoppenzoekkaart 
met welke boom je te maken hebt. 
Ben jij een kunstenaar? Teken het 
voorjaar door (opgezette) vogels
en echte voorjaarsbloemen na te 
tekenen. Neem je kunstwerk mee 
naar huis en geef het een mooie plek! 
Je kunt ook een prachtige natuur-
puzzel maken met natuurvondsten. 
De activiteiten zijn voor (groot)
ouders met kinderen van 4 t/m
12 jaar. Jongere broertjes en zusjes 
zijn welkom. Deelname is € 5,– euro 

per kind. Aanmelden is niet nodig.
De activiteiten zijn zowel buiten
als binnen. Beide dagen hebben 
hetzelfde programma. De timmer-
en knutselactiviteiten zijn mogelijk 
zolang de materiaal voorraad strekt.

Wildebras komt naar het 
Speelwoud
Natuurspeelplekken in De Ronde 
Venen organiseert op vrijdag 3 maart 
tussen 12.00 en 14.00 uur een Mini-
Expeditie Robinson in het Speel-
woud! De stoere Wildebras, veel 
kinderen kennen hem al als Bos-
wachter Beer, neemt kinderen tussen 
de 6 en 11 jaar mee op avontuur in de 
natuur. Zo leren de kinderen takken 
snijden, vuurtje maken, eten zoeken, 
hutten bouwen, spelen en genieten 
van geluiden en muziek. Aanmelden 
is, vanwege beperkte plek, nodig via 
de Facebookpagina van Natuurspeel-
plekken in de Ronde Venen. 
Geef de kinderen een �esje water 
mee en een hapje te eten. Let op: 
kleding (en schoenen) kunnen vies 
worden. Trek dus kleding aan die
vies en nat mag worden. Dankzij
een subsidie van ‘Groen doet goed’ 
kan deze activiteit gratis worden 
aangeboden.

Vier de voorjaarsvakantie bij 
NME-centrum De Woudreus

LEZERSPOST

Ere wie ere toekomt. Zowel deze krant als De Groene Venen maakten 
melding van actie bij de �etsenstalling van het Mijdrechtse busstation. 
Eindelijk ! En ja..., ik heb het zelf met eigen ogen gezien notabene. Ik 
kwam er toevallig op dat ‘moment suprême’ voorbij. Vier boa’s en drie 
gemeente-medewerkers waren bezig ‘wees’ of andere, voor de zoveelste 
keer verkeerd gestalde �etsen te verwijderen! Ik slaakte een kreet van 
blijdschap, echt waar. Kort daarop vielen dus de Nieuwe Meerbode en
De Groene Venen op de deurmat en wat bleek? Slechts acht �etsen 
werden verwijderd... Wat een score voor een team van zeven man! Iets 
meer dan één �ets per aanwezige. Oké, ik zei het al, het begin is er. Nu 
nog volharden, handhaven (vies woord in onze gemeente), geen ludieke
stickertjes plakken en zonder enige melding vooraf gewoon afvoeren
die handel. Nogmaals, chapeau.
Hoop de volgende keer wéér een positief stukje te mogen schrijven. 
C.N.H. van Dijck
Mijdrecht

Chapeau! Echt! 

Try-out cabaret: deze
drie cabaretiers komen!

Kai BodewitzDave Felida Marjolein Ebels

Regio - Het geweld kwam deze 
morgen van Ada Groenewegen en 
Roelie v/d Voorden die met een 
prachtige score van 66,32% de eerste 

plaats en de hoogste dagscore zeer 
voldaan naar huis gingen. Op een 
aardige afstand maar daardoor niet 
minder mooi was de tweede plaats 
met 60,46% voor het paar Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey en 

daarmee een evenaring van de week 
ervoor. De derde plaats was met de 
59,03% voor Wies Gloudemans en 
Henk Stolwijk die met een tevreden 
gevoel terugkeken op deze ochtend.
Het is ABC er veel aan gelegen om 

nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers. U kunt 
zich opgeven om geheel vrijblijvend 
een paar keer op de donderdag-
morgen (09.00 uur) in het MFA De 
Scheg Arthur van Schendelaan 100a 

in Uithoorn mee te spelen. Voor
informatie en/of lid worden van de 
ABC kunt u contact opnemen met 
onze voorzitter Willy Schoemaker, 
telefoon 06 - 4622 7773 of via de
mail: w.schoemaker@live.nl.

ABC bridgenieuws
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Regio - Donderdag 26 januari werd 
de derde ronde van de voorjaars-
competitie gespeeld. In de A-lijn: Riet 
& Gerard van der Meer hielden hun 
vorm en scoorden 57,64%, op de 
voet gevolgd door Hennie van der 
Reep & Corry Twaalfhoven 57,29%
en Elisabeth & Nan van den Berg 
56,94%. In de B-lijn: Sterk spel van 
Anneke Wortel & Jan Broeckmans 

64,17%, gevolgd door Jan & Joke 
Groeneveld 60,83% en Wim & Trees 
Versteeg 55,00%. Goed tegenspel? 
Soms kan het raar lopen. In een spel 
werd door een paar 3SA geboden en 
met 3ups gemaakt, waar een ander 
paar 3down ging. Al met al weer een 
mooie week gehad met veel plezier 
en herseninspanningen.
Bridgen is een gevarieerd spel voor 
jong en oud. Kom eens meedoen!
Zie ook de website: 1010.bridge.nl.

Uithoorn - Wie op zaterdag bood-
schappen gaat doen, moet even 
zoeken naar een plek rond winkel-
centrum Zijdelwaard. Een bewoner 
van de Amstelstraat klaagt dat 
mensen die even snel een bood-
schap willen doen hun auto op de 
hoek van de doodlopende straat 
zetten waardoor hij er niet uit kan. 
Een man die uit de nachtdienst komt 
en zijn auto bij de Monnet�at wil 
parkeren, moet eerst een rondje 
Europarei rijden om nog een lege 
parkeerplek te vinden. Bijna iedereen 
heeft weleens met parkeerproblemen
te maken in de gemeente Uithoorn. 
Daarom is er een parkeervisie in de 
maak. Tijdens de commissie Wonen 
en Werken kregen de gemeente-
raadsleden een presentatie van 
advies- en ingenieursbureau 
Movares. In Uithoorn is het aantal 
auto’s per huishouden met 1,1 gelijk 
aan het landelijk gemiddelde. De 
parkeernorm is nu 1,7 parkeerplaats 
per woning, behalve in het dorps-
centrum.

Enquête
Het bedrijf had een enquête uitgezet 
onder bewoners en ondernemers die 
met bijna vijfhonderd reacties repre-
sentatief te noemen is. Het gemid-
delde cijfer voor de parkeermogelijk-
heden in de gemeente Uithoorn 
werd gewaardeerd met een acht. 
Negatieve uitschieters waren rond 
het busstation en in het dorps-
centrum. Jacinta Guppertz (GU)
ziet inderdaad dat er dagelijks 
problemen zijn rond het busstation, 
vooral door vakantiegangers die hun 
auto parkeren voordat ze naar 
Schiphol gaan. Misschien dat een 
blauwe zone daarvoor een oplossing 
biedt. Daan Noordanus (VVD) noemt 
in dat opzicht ook de Amstelstraat, 
zodat parkeren voor de bewoners 
daar toegankelijk blijft. Betaald 
parkeren willen alle partijen zolang 
mogelijk uitstellen. Shaunie de 
Zanger (DUS!) wijst daarbij op de 
verkiezingsbeloften die gedaan zijn 
voor de komende jaren. Maar de 
discussie over een vorm van parkeer-

regulering per gebied zal gevoerd 
moeten gaan worden, meent Petra 
de Leeuw (GB). Het aantal auto’s en 
(elektrische) �etsen neemt toe en 
daarom is er een nieuwe kijk op het 
parkeerbeleid nodig.

Toekomst
Toekomstige ontwikkelingen zoals 
de Uithoornlijn en de haven roepen 
zorgen rondom parkeren op bij 
Willem Körnmann (GU), maar 
wethouder Jan Hazen verzekert 
hem dat daar parkeergelegenheid 
geregeld is. Ook Pim Boswijk (DUS!) 
kijkt vooruit en vraagt zich af of er 
straks bij elk huis een laadpaal voor 
de elektrische auto komt te staan 
of dat er gezamenlijke parkeer-
plaatsen moeten komen en ook 
noemt hij rekeningrijden dat een 
verschuiving kan gaan geven. Uit 
de enquête blijkt dat veertien 
procent de auto wel weg wil doen 
als er geschikte alternatieven zijn, 
te denken valt dan aan een goede 
OV-verbinding, maar ook deel-
auto’s. Daan Noordanus heeft
een deelmobilteitspas, maar in 
Uithoorn is geen deelauto die daar-
onder valt. De auto is voor veel 
mensen belangrijk en dat beamen 
de raadsleden. Rolf Polak (GB) wijst 
erop dat Uithoorn een forensen-
dorp is. Als mensen goed kunnen 
parkeren is het aantrekkelijk om 
ergens te wonen, bevestigt Daan 
Noordanus, maar hij vindt het ook 
belangrijk om een goede balans te 
vinden tussen groen en parkeren. 
Dat is een belangenafweging waar 
Movares en de gemeente Uithoorn 
zich verder over gaan buigen.
In het voorjaar zal het concept 
parkeerbeleid ter inzage liggen, 
zodat het na de zomer klaar is voor 
vaststelling.

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

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.

1963, wat een jaar
Wat gebeurde er eigenlijk in dat jaar? Bij velen 

staat de moord op de Amerikaanse president Kennedy in het geheugen. 
Of een ander triest bericht; het overlijden van Edith Pia�. Maar ook was er 
vreugde. Ada Kok werd de nieuwe wereldrecordhouder op de 100 meter 
vlinderslag zwemmen. Het Koninkrijk der Nederlanden bestond 150 jaar. 
Of wat dacht u van de ‘spectaculaire’ nieuwbouw huizenprijzen. Voor zo’n 
tienduizend gulden (plusminus vierduizend euro) werden ze aangeboden. 
Zulke prijzen zijn nu natuurlijk niet meer voor te stellen.

Mijn geboortejaar
Ook in dat jaar, in januari, ben ik geboren. En het was een ijzig begin van 
mijn geboortejaar. Dat in mijn geboortedorp Wijk aan Zee de branding 
vol lag met ijsschotsen is toch wel ongekend. Een verhaal dat ik nog vaak 
hoor van mijn lieve, bijna 89-jarige moeder.

Verjaardagen vier je
U kent misschien mijn motto wel; verjaardagen vier je. En dus was ik dat 
ook van plan. Maar mijn dochter Anouk zei: “Pa, dit jaar moet jij je er maar 
even niet mee bemoeien.” En zo kwam er een verrassingsviering. Opgezet 
door mijn José en Anouk voor mijn zestigste verjaardag. Velen waren van 
de partij. Zoals mijn kinderen, andere familie en vrienden. Cadeaus horen 
er eigenlijk niet bij. Dat iedereen er was, dat is mijn grootste cadeau.
Want ik realiseer me dat dat een groot goed is. Maar als men dan toch iets 
wilde schenken... Het werd een bijdrage voor een nieuw kunstwerk thuis. 
Ik heb er van genoten!
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Enquête geeft aan: Parkeren
in Uithoorn aardig op orde

Uithoorn - Een nieuwe balans tussen 
Schiphol en de kwaliteit van de leef-
omgeving. Dat is de kern van het 
besluit dat het kabinet medio 2022 
heeft genomen. Om dit te realiseren 
wil het kabinet op 1 november 2023 
stoppen met handhaven op regels die 
nog niet in de wet staan (anticiperend 
handhaven). In plaats daarvan wil het 
kabinet weer naar de handhavings-
punten voor geluid kijken. Ook wil het 
kabinet dat vooral de banen die voor 
de minste hinder zorgen, worden 
gebruikt. Om deze twee doelen te 
halen, stelt het kabinet de experimen-
teerregeling voor. In dit bericht vindt 
u het antwoord op de belangrijkste 
vragen: hoe is de situatie nu, wat staat 
er in de experimenteerregeling, wat 
vindt de gemeente ervan en waar 
vindt u meer informatie? 

Hoe is de situatie nu?
Sinds 2010 wordt het Nieuw Normen- 
en Handhavingsstelsel Schiphol 
(NNHS) toegepast. Hierin staat
onder andere dat vooral de start- en 
landingsbanen gebruikt moeten 
worden die de minste hinder voor de 
omgeving opleveren. Dit zijn de zoge-
naamde primaire banen. Uithoorn ligt 
onder een secundaire baan: de Aals-
meerbaan. Deze baan mag volgens 
het NNHS alleen gebruikt worden als 
de primaire banen vol zijn of niet 
gebruikt kunnen worden. Dit zou tot 
minder overlast voor Uithoorn 
moeten leiden. De praktijk is helaas 
anders: het aantal vluchten op de 

Aalsmeerbaan is sterk toegenomen 
en het aantal vluchten op de Kaag-
baan (primaire baan) afgenomen.

De regels uit het NNHS liggen nog 
niet vast in de wet. Voordat het NNHS 
kwam, werd er naar de handhavings-
punten gekeken. Het geluid mocht bij 
deze punten niet harder zijn dan afge-
sproken, oftewel de grenswaarde niet 
overschrijden. Deze handhavings-
punten staan nu nog in de wet. Het 
kabinet besloot te gaan handhaven 
op de regels van het NNHS, die nog 
niet in de wet stonden (anticiperend 
handhaven). Dat leverde een vreemde 
situatie op: als het geluid bij een 
handhavingspunt door het NNHS 
harder was dan afgesproken, leverde 
dat geen sanctie op. Dat gold ook 
voor het handhavingspunt bij 
Uithoorn. Het geluid was door de 
enorme groei van het aantal starts 
van de Aalsmeerbaan harder dan 
wettelijk toegestaan. Maar daar werd 
niet tegen opgetreden. Het kabinet 
wil dat nu dus wel gaan doen.

Wat staat er in de 
experimenteerregeling?
In de experimenteerregeling ‘strikt 
preferentieel baangebruik’ staat
dat Schiphol vanaf eind 2023 moet 
krimpen met 60.000 vliegbewegingen 
om de geluidhinder terug te dringen. 
Verder staan er onder andere ook 
nieuwe grenswaarden voor de hand-
havingspunten in. Voor de hand-
havingspunten in Uithoorn worden 

deze waarden verhoogd ten opzichte 
van 2008/2010. Het ministerie zegt
dat dit nodig is omdat er sinds 2008 
allerlei ontwikkelingen zijn geweest. 
Het gaat dan om het NNHS, maat-
regelen voor minder hinder en maat-
regelen voor vliegveiligheid. De grens-
waarden zijn bovendien al die jaren 
niet aangepast, terwijl dat volgens het 
ministerie normaal wel gebeurt.

Wat vindt de gemeente?
Nu er dus gehandhaafd gaat worden, 
mag het geluid bij onze handhavings-
punten ineens harder zijn. En dat 
terwijl het aantal vliegbewegingen 
lager wordt. Bij de meeste hand-
havingspunten worden de normen 
verlaagd, maar bij ons worden ze juist 
verhoogd. De gemeente Uithoorn is 
het hier natuurlijk niet mee eens en 
gaat een zienswijze indienen.
Kern van deze zienswijze is dat de 
gemeente het onterecht vindt dat de 
grenswaarden omhooggaan nu er 
alsnog gehandhaafd gaat worden op 
de handhavingspunten. Het NNHS 
was immers bedoeld voor bescher-
ming van gebieden zoals Uithoorn. 
De zienswijze staat binnenkort op
de website van de gemeente.

Waar vindt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website internetconsultatie.nl 
bij het onderwerp experimenteer-
regeling Schiphol. Hier kan iedereen 
tot 23 februari 2023 reageren op de 
experimenteerregeling.

De experimenteerregeling Schiphol,
wat betekent dat voor Uithoorn?

Uithoorn - Zaterdag opende MFA
De Scheg de deuren voor een open 
dag waarbij iedereen welkom was. 
En die uitnodiging werd graag aan-
genomen. Samen met alle sport-
aanbieders en bezoekers waren zo’n 
300 mensen aanwezig. Ook de leden 
van de gemeenteraad kregen tijdens 
een rondleiding de gelegenheid het 
moderne, lichte en duurzaam 
gebouwde pand te bewonderen.
De verenigingen nodigden met korte 
clinics uit om kennis te maken met 
sporten als badminton, honk- en 
softbal, volleybal of zaalvoetbal. In
de verhuurbare ruimtes boven kon er 
onder andere geproefd worden van 
jeugdtheater, dans, salsa en yoga. En 
natuurlijk was de bar van het Sport-
café en buurtkamer De Waard open 
voor een hapje en drankje.

Wie ideeën of wensen had voor een 
activiteit in de buurtkamer kon die
in de ideeënbus kwijt. Kortom, een 
geslaagd inkijkje in alle mogelijk-
heden die MFA De Scheg biedt. 
Mogelijk volgt een tweede open
dag verderop in het jaar.
MFA staat voor multifunctionele 
accommodatie. MFA De Scheg is
dan ook op vele manieren een mooie 
aanwinst voor de wijk Zijdelwaard
en voor de gemeente Uithoorn.
De moderne dubbele sporthal is 
geschikt voor trainingen en competi-
tiewedstrijden. Buurtkamer De 
Waard is een gezellige plek voor
de wijk voor een kop ko�e en een 
praatje, maar ook voor activiteiten. 
Zo maakt bijvoorbeeld de Wereld-
keuken, de bridgeclub en het Repair-
café al gebruik van deze ruimte.

Open dag MFA De Scheg
een succes

BVM-uitslagen

e tifi atie e eente a ina  ebr ari
Uithoorn - Op woensdag 8 
februari jl. heeft het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Uithoorn bekend 
gemaakt, dat vanaf donderdag
9 februari 2023 het ontwerp-
bestemmingsplan parapluplan 
Datacenters ter inzage ligt voor 

zienswijzen. In dat bericht is per 
abuis als einddatum van de zes 
weken durende zienswijze periode 
23 februari 2023 genoemd. Dit 
moet zijn 23 maart 2023; tot die 
datum kunt u een zienswijze op 
het ontwerp-bestemmingsplan 
indienen.
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De Kwakel - Op vrijdag 10 februari 
hield Hobbyclub De Kwakel sinds 
lange tijd weer een open avond.
Alle kinderen waren uitgenodigd 
iemand mee te nemen en ook 
andere geïnteresseerden konden een 
kijkje op de club nemen. Het leverde 
een gezellige drukte op in Dorpshuis 
De Quakel. Bijna iedereen had één
of meer mensen meegenomen. De 
kinderen zetten hun broertjes, zusjes, 
vaders en moeders ook heel goed 
aan het werk om hen te helpen met 
de knutsels van die avond. Zo waren 

er meerdere rode wangetjes te 
bespeuren en werden vele mooie 
creaties mee naar huis genomen.

Van harte welkom
Zit jij op de basisschool en ben jij 8 
jaar of ouder? Dan ben jij van harte 
welkom op de Hobbyclub. Iedere vrij-
dagavond van 19.00 - 20.30 uur zijn 
wij aan het knutselen, verven, 
timmeren en zagen in Dorpshuis De 
Quakel. De leiding zorgt voor enkele 
voorbeelden, maar je bent vrij om 
ook eigen bedachte dingen te 

komen maken. Het kost twee euro 
per avond en we vinden het prettig 
als je vooraf aangemeld wordt via 
hobbyclubdekwakel@gmail.com.
We zijn ook te vinden op Facebook.

RICK FM
Gouden Zaterdag, 08.00-23.00 uur,
in het teken van de 70’s en 80’s. 
Zondag Sport & Co, 11.00-13.00 uur: 
15-jarige Aalsmeerse motorcrosser 
Tara Noordman over haar deelname
aan het NK en veel internationale IMBA 
wedstrijden.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uur van Puur, Muziek & Info 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Muziekprogramma
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes Draait Door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Uithoorn - Woensdagavond 15 maart 
vanaf 20.00 uur organiseren Ron 
Leegwater en Meindert van der 

Zwaard de inmiddels zeer populaire 
en gezellige Popquiz Uithoorn bij 
Sjiek aan de Amstel. De voorgaande 

edities waren zeer geslaagd en de 
sfeer was optimaal. Doe je mee? 
Herken de hits, de foto’s, de intro’s, de 
snipperhits, de videoclips en de frag-
menten uit de jaren 80 tot en met de 
hits van nu (met soms een fragment 
uit de jaren 70). Stel een team samen 
van minimaal vier tot maximaal zes 
personen en geef je op d.m.v. een 
email aan: popquizuithoorn@gmail.
com. De kosten zijn acht euro p.p. 
(contant af te rekenen op de avond 
zelf ). Uiteraard zijn er leuke prijzen
te winnen en is de avond vooral een 
feest van herkenning met veel ‘oh ja’ 
en meezing-momenten. Geef je snel 
op want vol is vol. We beloven dat het 
weer een feestje gaat worden. We 
zien je graag woensdag 15 maart 
maar vergeet je niet vooraf aan te 
melden via popquizuithoorn@gmail.
com. We starten om 20.00 dus kom 
iets eerder. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. Volg ons ook op Facebook 
voor meer informatie en binnenkort 
alvast een aanwijzing. Facebook-
pagina: ‘Popquiz Uithoorn’.

Geef je op voor de Popquiz 
Uithoorn bij Sjiek aan de Amstel

Geslaagde Open Avond 
Hobbyclub De Kwakel

De Kwakel - Na een paar jaar voor de 
boerderij geen NL Doet, nu weer een 
mogelijkheid om te klussen bij de 
zorgboerderij. Tijdens de zorgdagen 
kan dit werk niet geklaard worden
en moet dit werk in het weekend 
gebeuren. We hopen op enthou-

siaste vrijwilligers die de klus ook 
kunnen vinden op NL Doet. De 
bedoeling is de tafels in het zorg-
verblijf op te knappen. Dat betekent 
dus schuren en schilderen. We hopen 
op ongeveer zes vrijwilligers die er zin 
in hebben. We starten om 09.00 uur 

met de ko�  e en wat lekkers erbij. Dan 
handen uit de mouwen, onderwijl het 
nodige voor de inwendige mens, 
gezelligheid en na de klus op de foto 
als aanvulling voor op de ‘Wall of 
Fame’ op de boerderij als blijvende 
herinnering. Onze mensen zullen 
reuze blij zijn met de weer frisse tafels. 
Plaats: Zorgboerderij Inner-Art, Vuur-
lijn 36, 1424 NS De Kwakel. Tel.: 0297-
563 753. E-mail: info@inner-art.nl.

Uithoorn - Woensdag 22 februari 
biedt het BSPU je de gelegenheid
om jouw podiumkunsten in gedicht, 
woord, spoken word of rap voor 
publiek uit te voeren. Ook stand up
is welkom. Spannend? Een beetje
wel natuurlijk, maar daar hebben

de meeste aanwezigen zelf ook last
van. Deze avond is een mooie, laag-
drempelige gelegenheid om anderen 
uit de gemeente te leren kennen die 
eenzelfde ambitie hebben, namelijk 
om voor publiek op te treden en feed 
back te krijgen.

Aanmelden
Wil je meedoen of wil je aanwezig 
zijn? In beide gevallen wel even 
aanmelden via schilderenmet
woorden@gmail.com.
Wij vragen van iedere deelnemer of 
bezoeker een bijdrage van drie euro 
voor de kosten die wij moeten 
maken.

NL Doet bij
zorgboerderij Inner-Art

Doe mee en laat je horen

De Kwakel – Vrijdagmiddag jl 
heeft er op de Noord-Zuid 
route in De Kwakel een 
ernstige aanrijding plaats-
gevonden tussen een vracht-
wagen en een motorrijder.
De vrachtwagen wilde afslaan 
om het Steenwijkerveld in
te draaien en heeft daarbij 
mogelijk de motorrijder niet 
gezien. De bestuurder van de 
motor� ets is met ernstige 
verwondingen naar een 
ziekenhuis vervoerd.

Ernstige aanrijding met vrachtwagen en motor

Foto: VLN nieuws.
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Uithoorn - Tijdens de ko�eochten-
den worden er, zo nu en dan, gasten 
uitgenodigd. Nu was het de heer 
Nico Theuns van de brandweer.
De heer Theuns is postcoördinator 
van de brandweerkazerne Uithoorn.
Deze kazerne valt onder de regio 
Amsterdam - Amstelland.

Hij was enthousiast over onze uit-
nodiging want een belangrijk onder-
deel van zijn werkzaamheden is 
preventie; het voorkomen van een 
brand. Met digitale ondersteuning 
vertelde hij ons over wie; waar en 
welke taken de brandweerlieden 
hebben. Verder vertelde hij over

de preventie en liet hij ons daarbij 
ook speci�eke �lmpjes over zien. 
Naast de vele waardevolle tips sta je 
zelf ook weer even stil bij alle dingen 
die je doet. 
In het kader van deze voorlichting 
over huiselijke veiligheid en pre-
ventie, kon je jezelf ook opgeven 
voor een bezoek bij je thuis door een 
vrijwilliger van de brandweer. Hier 
werd goed op gereageerd; er zal hier 
zeker gebruik van worden gemaakt. 
Het was weer een zeer interessante 
ochtend.

Ruud Stolte
Binnenkort, donderdag 2 maart, 
komt Ruud Stolte op bezoek. Hij zal 
gaan vertellen over zijn �etstocht 
van de Noordkaap naar Gibraltar. 
Ook zal hij gaan vertellen over de 
voorbereidingen voor zijn geplande 
�etstocht naar Santiago de Compos-
tela.
U vindt Buurtkamer Meerwijk aan 
Fort aan de Drecht, Grevelingen 56 in 
de ruimte van CREA. Iedere donder-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Brandweer bij
Buurtkamer Meerwijk

De Kwakel - Ook dit jaar heeft Basis-
school De Zon weer deelgenomen 
aan de Nationale Voorleesdagen. 
Deze dagen sluiten perfect aan op 
het initiatief om dagelijks vijftien 
minuten (voor) te lezen in de klas en 
thuis. De kinderen ervaren het plezier 
van boeken. Bovendien ontwikkelen 
ze naast een beter taalgevoel ook 
hun empathisch vermogen. Daarom: 
voorlezen maakt je leuker!
In de groepen 1 t/m 8 is er aandacht 
geschonken aan het voorlezen en 
stonden jeugdboeken op verschil-
lende manieren centraal. Er zijn 
wederom prachtige nieuwe boeken 
aangeschaft voor de eigen school-
bibliotheek. Daarnaast konden de 
kinderen deelnemen aan een voor-
leeswedstrijd die gehouden werd
in de eigen groep. Er is met veel 
enthousiasme voorgelezen in de 
diverse groepen. De kinderen 
hebben met veel zorg een boek 
gekozen en het was duidelijk dat er 
ook thuis geoefend was om op de 
juiste toon voor te lezen. Wij zijn 
enorm trots op alle kinderen die de 
uitdaging aan gegaan zijn om er met 
de titel ‘Voorleeskampioen’ vandoor 
te gaan.

Voorleeskampioenen groep 4 t/m 8
Yuna de Jong (gr 4a), Jua van Zaal
(gr 4b), Anna Kroes (gr 5a), Siem 
Verlaan (gr 5b), Jaylin Meijer (gr 6a), 
Noa Hebing (gr 6b), Roel Verlaan
(gr 7), Perlei Versteeg (gr 8a) en 
Thimon de Wildt (gr 8b).

Zwerfboekenkast
Uit eerder genoemde blijkt hoe 

belangrijk wij het lezen vinden. 
Tijdens de opening van de Nationale 
Voorleesdagen heeft De Zon daarom 
een eigen zwerfboekenkast ge-
opend. Op deze manier maken wij 
het (voor)lezen van jeugdboeken 
voor al onze leerlingen toegankelijk. 
Bij de ingang van de school staat nu 
een boekenaanbod voor de kinderen 
van groep 1 t/m 8. Deze boeken, die 
nog in fantastische staat zijn, hebben 
wij gekregen van ouders en collega’s 
van De Zon. Waarvoor nogmaals 
enorme dank!

Nationale voorleesdagen Basis-
school De Zon groot succes

Uithoorn - Op donderdag 9 februari 
jl. was de eerste gezamenlijke maal-
tijd in het kader van ‘Aan tafel met... ‘ 
in Wijkcentrum Bilderdijkhof in 
Uithoorn. Deze eerste keer werd de 
maaltijd verzorgd door Cafetaria 
Friends. Maar liefst bijna 40 gasten 
kwamen eten. Vrijwilligers Patrick, 
Saskia, Mirella en Isabel zorgden 
samen met wijkcoach Tamara Kwint 
voor een hartelijke ontvangst en een 
reuze gezellige avond.
‘Aan tafel met...’ is een plek waar je 
gezellig kunt aanschuiven voor een 
maaltijd. Samen met buurtgenoten 
eten, elkaar ontmoeten, een praatje 
maken en verhalen uitwisselen. De 
bezoekers betalen een bijdrage van 
€ 8,50 voor de maaltijd.
Veel bezoekers vonden het heel leuk 

om samen te eten, voor sommigen 
was dat voor het eerste sinds lange 
tijd! Eén van de gasten was meege-
nomen, als verrassing voor zijn 
verjaardag. Er is luid gezonden
door de gasten voor de jarig job.

Gasten
Gasten waren vanaf 17.30 uur 
welkom maar voor een aantal 
duurde dat duidelijk te lang, zij 
kwamen al wat eerder. Wijkcoach 
Tamara hield een welkomstwoordje 
en daarna is de hoofdmaaltijd uitge-
serveerd door de gastvrouwen en 
gastheer. De gasten hebben heerlijk 
gegeten en waren vol lof over de 
maaltijd. “Goed verzorgd, heerlijk en 
goed warm!” Ook de sfeer was uitste-
kend. Na a�oop hebben de gasten 

een kort evaluatieformuliertje inge-
vuld, waaruit veel lof en goede tips 
en ideeën zijn voortgekomen. De 
laatste gast vertrok tegen half negen.
Vanwege het succes blijft een 
vervolg niet uit: op donderdag
9 maart is de volgende ‘Aan tafel 
met...’ Ook dan zal Cafetaria Friends 
de maaltijd verzorgen. Kijk voor meer 
informatie over deze en andere acti-
viteiten en het overige aanbod van 
‘Uithoorn voor Elkaar’ op de website 
www.uithoornvoorelkaar.nu en de 
Facebookpagina’s van ‘Uithoorn voor 
Elkaar’ en ‘Wijkcentrum Bilderdijkhof’.
Bent u horecaondernemer en heeft u 
interesse om ook een keer de buurt-
maaltijd te verzorgen? Neem dan 
gerust contact op met wijkcoach 
Tamara via 06 34582442 of t.kwint@
participe.nu.
Mocht u gastvrouw/heer willen zijn 
op zo’n gezellige avond, deel uw 
enthousiasme gerust.

Samen eten in
Wijkcentrum Bilderdijkhof

Uithoorn – Vorige week is er een 
weggeefkastje geplaatst in de 
Herman Gorterhof bij de Evangeli-
sche Christen Gemeenschap. Inmid-
dels kent iedereen wel de vele mini-
biebs met boeken die langs de weg 
staan. Ook zijn er plantenbiebs in 
Uithoorn te vinden. Een weggeef-
kastje werkt net zoiets. Iedereen die 
iets wil doneren, ruilen of meenemen 
mag er gebruik van maken. Het is de 
bedoeling dat er lang houdbare 
etenswaren en verzorgingsproduc-
ten in komen te staan. Het liefst geen 
glaswerk en ook geen alcohol of 
medicijnen. De prijzen voor bood-
schappen zijn enorm gestegen en 
sommige mensen vinden het moei-
lijk om rond te komen. Het weggeef-
kastje is misschien een kleine oplos-
sing om in een behoefte te voorzien.
De ECG heeft zich ook aangesloten 
bij het initiatief van het Leger des 
Heils om warme kamers te openen. 
Op donderdagmiddag van 13 uur
tot 17 uur is de ko�eruimte in het 
gebouw aan de Herman Gorterhof 
geopend, zolang het nodig is. 
Mensen kunnen er terecht voor

een kopje ko�e of thee. Vorige
week wisten al veel mensen de 
warme kamer te vinden. Er werd 
gezellig met elkaar gekletst, een 
spelletje gedaan of rustig wat 
gelezen. De ECG vindt het belangrijk 
om naar elkaar om te zien. Iedereen 
is van harte welkom. 

Weggeefkastje bij ECG

Wij hebben daarom onder andere 
drie jongerencoaches bij Uithoorn 
voor Elkaar die inspelen op de 
behoeften die onder de jongeren 
leeft. Zij komen bij de scholen 
langs, promoten via de socials 
diverse berichten en zijn op diverse 
momenten beschikbaar om zomaar 
even langs te lopen voor een praatje. 
Maar om de jongeren nog beter te 
bereiken kunnen we natuurlijk nog 
beter beginnen bij de basis... De 
ouders! Regelmatig promoten wij 
diverse activiteiten en wij willen aan 
u vragen om dit ook nog extra onder 
de aandacht te brengen bij uw zoon/
dochter. De volgende activiteiten en 
hulp bieden wij op dit moment aan:

Activiteiten
Zin om samen met je vrienden te 
sporten? Heb je wat hulp nodig 
om je huiswerk te maken? Of heb 
je een heel leuk idee voor een 
activiteit maar weet je niet goed 
hoe dit aan te pakken? 
Kom bij ons langs! Deelname is 
gratis maar stuur wel even een 
mail naar info@videt-uithoorn.nl.

DJ Class in ’t Buurtnest, voor 
jongeren vanaf 12 jaar, elke 
maandag van 15:30 - 16:30 uur.
Basketbal in Sporthal De Kuyper, 
voor jongeren vanaf 12 jaar, elke 
woensdag van 16:30 -17:30 uur. 
Girlpower in ’t Buurtnest, voor 
leerlingen uit groep 7 & 8, elke 
woensdag van 15:30 - 17:00 uur.
Inloop voor jongeren in Sporthal 
De Kuyper, voor jongeren vanaf 
12 jaar, elke woensdag van 
19:00 - 22:00 uur.
Huiswerkclub in ’t Buurtnest, 
voor jongeren van 11 /tm 18 jaar, 
elke donderdag van 
15:00 - 16:00 uur.

Hulp aan jongeren
Soms zit je in een situatie waarbij 
je wel wat hulp kan gebruiken. 
Bijvoorbeeld omdat je problemen 
hebt om je financiën op orde te 
hebben, je mantelzorger bent, je 
niet lekker in je vel zit of omdat je 
een beperking hebt. Neem contact 
met ons op!

Info- en adviespunt
maandag, dinsdag en 
donderdag telefonisch 
bereikbaar van 9:00 - 12:00. 
Op dinsdag kun je ook 
langsgaan in De Kuyper van 
8:30 - 12:00 uur.
Financieel café
in De Kuyper, elke dinsdag 
van 9:00 - 11:00 uur.
Financieel café
Bibliotheek Uithoorn, op 
donderdag van 14:00 - 16:00 uur 
in de even weken.
Mantelzorg & Meer
is altijd bereikbaar via 
info@uithoornvoorelkaar.nu 

Vrijwilligerswerk 
Lijkt het je leuk vrijwilligerswerk 
te doen en ben je benieuwd wat 
er zoals te doen is? Dan kun je 
bij Uithoorn voor Elkaar terecht. 
Vrijwilligerswerk doen is heel 
waardevol op je cv en tegelijkertijd 
doe je iets terug voor de 
maatschappij! Hoe mooi is dat? 

MDT CREW, www.mdtcrew.nl 
Steunpunt vrijwilligerswerk, 
altijd bereikbaar via info@
uithoornvoorelkaar.nu 

Houd voor onze wisselende 
activiteiten onze website 
www.uithoornvoorelkaar.nu en 
Facebookpagina Uithoorn voor 
Elkaar in de gaten!

0297-303044
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu

Jongeren in Uithoorn
Regelmatig komt het onderwerp jongeren in Uithoorn voorbij. 
Op verschillende manieren wordt in Uithoorn met deze groep 
gecommuniceerd over wat zij nodig hebben en hoe we de verbinding 
met elkaar kunnen houden. Ook bij Uithoorn voor Elkaar vinden wij 
het belangrijk om jongeren, bewoners en ondernemers met elkaar 
in contact te brengen en hun interesses, activiteiten en problemen 
bespreekbaar te maken. 
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De Ronde Venen - Zaterdag werd
in Amersfoort de eerste voorronde 
gehouden voor de middenbouw 
turnsters. Voor Veenland turnden in 
de eerste ronde Ilse, Chloé en Sunday 
hun aller eerste wedstrijd. Op brug 
draaiden ze allemaal een mooie
oefening en Ilse deed dat het beste 
van allemaal. Op naar de vloer, hier 
lukte hier en daar iets niet, maar we 
gingen vrolijk door naar sprong en 
dat ging weer uitstekend. Ze deden 
het zelfs zo goed dat ze samen met 
hun teamgenoten van Abcoude 
eerste werden.

Complimenten van de jury
De tweede ronde turnden Zjoske, 
Vera, Evi, Aster en Helena. Voor Evi 
ook haar allereerste wedstrijd op dit 
niveau. Ook zij begonnen met super 
nette oefeningen op brug. Zjoske 
deed zelfs per ongeluk een dubbelde 
buikdraai. Evi werd eerste op brug.
Op naar de balk, ze hadden hard 
geoefend en dat kon je dan ook wel 
zien. Strakke oefeningen en compli-
menten van de jury. Vera had een 
beetje pech. De hele week ziek en 
dan is zo’n balk best smal. Evi werd 
eerste en Aster tweede.

Op de vloer allemaal mooie oefe-
ningen en toen op naar sprong. Ze 
sprongen de sterren van de hemel, 
mooie overslagen en mooie ara-
bieren. Ook hier de hoogste score 
voor Evi, en Aster tweede. Het 
verbaasde ons dan ook niet dat 
Veenland eerste werd in de teamuit-
slag. Ook individueel kleurde het 
podium blauw, Evi werd eerste, Aster 
tweede, Helena vierde en Zjoske 
vijfde.

De Ronde Venen - Zorg voor
beweging, dat is het motto van 
‘Senior Sportief Actief’. Bewegen is 
voor alle senioren belangrijk en daar-
voor biedt deze organisatie ook veel 
mogelijkheden. Ook voor de ouderen 
onder de senioren, voor wie 
bewegen niet meer zo vanzelf gaat. 
Voor hen is er zitgymnastiek, waar 
alle spiergroepen pittig geoefend 
worden, een serieuze beweegles. 
Maar er is ook een heel gezellige
activiteit voor hen: Stoelhonkbal. 
Elke maandagmiddag komen zo’n 
twaalf mensen naar De Kom om 

tegen elkaar een aantal innings te 
spelen. Stoelhonkbal is de senioren-
vorm van honkbal. Het gaat om het 
gooien van een zachte bal in de 
gaten van een bak, waar honk 1, 2 en 
3 bij staat, de ‘hole-in-one’ en natuur-
lijk ook ‘uit’. Achter de bak staan drie 
stoelen als honk, en net als bij honk-
bal, krijg je punten als je na drie 
honken weer de beginlijn aantikt. Bij 
drie keer uit is de inning afgelopen.

Warming up
Zo’n middag begint met een warming-
up, waarbij de beenspieren en vooral 

ook de armspieren losgemaakt 
worden onder leiding van docent 
Andrea Fens. En dan begint de 
wedstrijd. De spelers leven met elkaar 
mee. “Jammer”, als er geen honk 
bereikt wordt of als het uit is, en 
gejuich als er een ‘hole-in-one’ 
gescoord wordt. En dat gebeurt 
regelmatig. Een speler die dat lukt, 
wordt toegezongen! Ondertussen 
geeft Andrea aanwijzingen over het 
gooien en zij houdt ook de stand bij. 
Het is een sport en dus gaat het ook 
om winnen. De deelnemers houden 
zelf ook de stand goed in de gaten, 
maar gejuicht wordt er voor iedereen.
Op deze maandagmiddag wint het 
rode team, de eindstand is 19-17. 
“Meestal komen we wel tot boven
de 20, dus vandaag ging het wat 
minder”, aldus een van de deel-
nemers. Aan het eind van het seizoen 
wordt gekeken wie de beste was, 
maar nu krijgt de beste speler van de 
dag een trofee mee naar huis voor 
een week. En dan is er natuurlijk nog 
gezellig ko�edrinken. Deze keer
met een traktatie van een jarige.
Sportief en gezellig, deze middag 
van ‘Senior Sportief Actief’ voor 
oudere senioren. Wilt u ook eens 
kennismaken met deze sport? U bent 
elke maandagmiddag om 14.00 uur 
welkom in De Kom!

Wilnis - In een zeer levendige wed-
strijd hebben CSW en Maarssen het 
publiek een zeer aantrekkelijk duel 
voorgeschoteld. Uiteindelijk bleef 
thuisclub CSW aan de goede kant 
van de score en door de 3-1 over-
winning bleef de ploeg van trainer 
Michel Strating nog steeds koploper.
Reeds na vier minuten spelen werd 
de doorgebroken Matt Veerhuis 
neergehaald binnen de zestienmeter. 
Iedereen dacht aan een strafschop 
maar de scheidsrechter oordeelde 
dat eerst de bal werd gespeeld. Het 
goed voetballende Maarssen kwam 
er een paar keer heel dreigend uit 
maar kwam niet verder dan twee 
schoten waarbij de bal naast het doel 
van doelman Rahim Gok verdween. 
Na 14 minuten spelen kwam CSW op 
een 1-0 voorsprong na een aanval uit 

het boekje. Met een sublieme hakbal 
bereikte Berry Kramer de meege-
lopen Stefan Tichelaar. Tichelaar gaf 
de bal vervolgens mee aan Dennis 
Prange die de bal panklaar lag voor 
de voeten van Veerhuis die daarna 
keurig afrondde. Maarssen leek al 
snel op gelijke hoogte te komen 
maar het doelpunt werd afgekeurd 
wegens buitenspel. Even later was 
het wel raak en kwam Maarssen op 
1-1. Recht voor het doel werd de bal 
snoeihard ingeschoten. CSW leek 
weer op voorsprong te komen toen 
Kramer inschoot en de bal via de 
handen van doelman bij Tichelaar 
terecht kwam die vervolgens 
beheerst inschoot maar ook hier
had de scheidsrechter buitenspel 
geconstateerd. Vlak voor rust kreeg 
Maarssen nog een unieke schietkans 

maar de bal verdween rakelings
over het doel. Nog voor rust kwam 
Maarssen met tien man te staan 
nadat de doelman met rood van het 
veld werd gezonden. Kramer werd de 
diepte ingestuurd en werd door de 
doelman dusdanig getorpedeerd dat 
de scheidsrechter besloot hem van 
het veld te sturen. De scheidsrechter 
besloot vervolgens tot een kleine 
afkoelingsperiode om daarna de 
laatste minuten van de eerste helft
af te maken.

Voortvarend
De tweede helft begon voor CSW 
voortvarend want al na zes minuten 
spelen kwam de ploeg op 2-1. In 
eerste instantie stuitte Tichelaar nog 
op de doelman maar in de rebound 
schoot Kramer de bal feilloos in. 
Hierna een fase waarin CSW de 
wedstrijd de�nitief in het slot had 
moeten gooien. Een doelpunt van 
Robbert Kompier werd afgevlagd 
wegens randje buitenspel en even 
later ging Kramer alleen op de 
doelman af, lag de bal breed op 
Justin Both die vervolgens zijn inzet 
geblokt zag door een verdediger. 
Een slordige fase volgde aan de kant 
van CSW waarbij Maarssen best wel 
een paar keer aardig dreigend werd. 
Toch ontstonden er geen echte doel-
rijpe kansen want verdedigend 
gezien had CSW de zaken prima
op orde. De beslissing viel pas drie 
minuten voor tijd toen een hoek-
schop van Tichelaar via de handen 
van de doelman in de verre hoek 
verdween. Hiermee was de wedstrijd 
gespeeld en hadden beide ploegen 
het publiek prima weten te ver-
maken.

CSW en Maarssen vermaken
het publiek Regio - Loop het voorjaar tegemoet! 

Aanstaande zondag organiseert Toer 
Trimclub De Merel de 43e editie van 
de PK Sport Bosdijkloop. Wethouder 
Maarten van der Greft 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 Vinke-
veen, 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 �nish 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 inschrij-
ving, tasseninname, een EHBO post 
en een foyer met horeca-faciliteiten.

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De Boei 
vanaf 10.00 uur tot uiterlijk een 
kwartier voor de start. Het inschrijf-
geld bedraagt voor de 5 kilometer 
zes euro en voor de 10 kilometer en 

de halve marathon acht euro. Er
kan alleen contant worden betaald, 
pinnen is niet mogelijk. Gaarne met 
gepast geld betalen. 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 kilo-
meterpunten bij alle afstanden 
worden met km-borden aange-
geven. Elke deelnemer ontvangt 
een tijdregistratiechip, welke na
de �nish 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 kilo-
meter 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 Bosdijk-
loop kan vinden.

Zondag: PK Sport Bosdijkloop

Sportieve en gezellige 
seniorenmiddag

Drie gouden medailles voor de 
Veenland turnsters

Wilnis - Zij zijn een bridgeclub voor 
senioren en bestaan al bijna 60 jaar.
Het ledenaantal is de laatste tijd 
helaas langzaam geslonken en zij 
staan nu voor het feit dat ze waar-
schijnlijk moeten stoppen. Dit zou 
een grote teleurstelling zijn voor de 

huidige leden. Houdt u ook zo
van bridgen? Kom dan de club 
versterken. U bent van harte welkom 
op woensdagmiddag van 13.30 tot 
16.45 uur, in de Willistee, Pieter Joos-
tenlaan 24, Wilnis. Ook als u geen 
bridgepartner heeft zien ze u graag!

Zij he�en geen vaste contributie, wel 
entreegeld van € 4,– per middag.
Dit is inclusief thee of ko�e mét een 
koekje. Alle verdere dranken hebben 
een gereduceerde prijs.
Bent u geïnteresseerd, neem dan 
contact op met: Gerard van der Meer, 
telefoonnummer 06 - 2064 2014 óf 
(0297) 281 711.

Gezocht: enthousiaste bridgers



We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Uithoorn  Marktplein 7 {(0297) 523 690

Wil jij jouw woning 
verduurzamen? Er is meer 
mogelijk dan je denkt!

De Hypotheker Uithoorn helpt je graag verder met de �nanciering van 
energiebesparende voorzieningen, zoals isolatie, HR++ glas of een warmtepomp. 
Maak een afspraak op hypotheker.nl of kom langs op de vestiging. 

VERDUURZAMENDE HYPOTHEKER OPENT NIEUWE 
VESTIGING IN STUDIO’S AALSMEER

Dan wil je natuurlijk precies weten hoe je er 
financieel voor staat. Hiervoor kun je vanaf nu 
terecht bij De Hypotheker in Aalsmeer. Want 
deze nieuwe vestiging heeft op woensdag 
1 februari haar deuren geopend op een wel 
hele bijzondere locatie, in de studio’s van 
Aalsmeer aan de Van Clee�kade. In deze 
regio is Edgar Hollander franchisenemer van 
De Hypotheker in Nieuw-Vennep en Uithoorn. 
Nu is hij ook eigenaar van De Hypotheker in 
Aalsmeer. Hollander:” Aalsmeer is een mooi 
gebied, er wordt veel gebouwd en ontwikkeld. 
We bedienen vanuit onze locaties in Nieuw-
Vennep en Uithoorn veel klanten in Aalsmeer 
en omgeving. Dus een mooie kans om hier 
een nieuwe vestiging te openen om zo nog 
dichterbij onze klanten te zijn. De mogelijkheid 
kwam voorbij om in de studio’s van Aalsmeer 
een ruimte te huren. Een prachtige plek met een 
mooie geschiedenis, van een oud veilinghuis 
naar de bekende televisiestudio’s tot een unieke 
locatie voor evenementen. En dus ook een plek 
waar je vanaf nu onafhankelijk hypotheekadvies 
krijgt bij alle financiële zaken rondom je eigen 
woning”. 

Verbouwen of verduurzamen
Op dit moment komen veel woningbezitters 

langs die hun woning willen gaan verduurzamen. 
Maar ook starters krijgen vanwege de afkoelende 
woningmarkt meer mogelijkheden. “De 
huizenmarkt transformeert geleidelijk naar een 
kopersmarkt, als gevolg van de licht dalende 
hypotheekrente, het ruimere woningaanbod, 
dalende huizenprijzen en doordat kopers minder 
gedwongen zijn tegen elkaar op te bieden”, geeft 
Edgar Hollander aan. “Met name starters krijgen 
hierdoor geleidelijk steeds meer een voet tussen 
de deur. Daarnaast zijn veel woningbezitters 
bezig met het verduurzamen van hun woning, 
mede door de hoge energieprijzen. We denken 
graag met onze klanten mee over de financiering 
van energiebesparende voorzieningen, zoals 
isolatie, HR++ glas of een warmtepomp. 
Verder beschikken veel woningbezitters over 
overwaarde. Het is mogelijk om deze overwaarde 
te benutten voor een verbouwing, zoals een 
uitbouw of dakkapel. Vaak is er mogelijk dan je 
denkt!”

Vrijblijvend gesprek
Het enthousiaste team van De Hypotheker in 
Aalsmeer staat vanaf 1 februari elke werkdag 
voor je klaar. Bel 0297-745 365 of mail naar 
aalsmeer1474@hypotheker.nl en kom langs voor 
een vrijblijvend gesprek. 

Heb je een mooie woning gevonden? Of ga je binnenkort de verbouwing uitvoeren die je 
al zo lang van plan was? Of wil je jouw woning gaan verduurzamen vanwege de hogere 
energieprijzen? 

Je hebt er misschien nooit echt bij stilgestaan, maar jouw 
eigen online e-mailbox draagt een heel klein beetje bij 
aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Immers, de mailtjes die 
daarin blijven staan, zijn kleine beetjes data op een ser-
ver. De laatste jaren zijn we steeds meer data gaan be-
waren. Maar is al die opslag werkelijk nodig? Al die fo-
to’s die je maakte van etentjes? Al die screenshots, waar 
je waarschijnlijk nooit meer naar kijkt? En al die bericht-
jes, die je verstuurde om iemand even snel iets te mel-
den, maar die nog steeds in het postvak verzonden items 
staan? Ruim ze op! De servers in grote datacentrums ge-
bruiken elektriciteit. Bovendien moeten ze in een gekoel-
de omgeving staan om optimaal te kunnen functione-
ren, dus is klimaatcontrole in dergelijke panden essentieel. 
Daarbij komt CO2 vrij en dat is nou net niet wat we willen. 
Je kunt heel precies berekenen hoeveel uitstoot een data-
server veroorzaakt. Ook kun je exact bepalen hoeveel da-
ta zo’n server kan verwerken. Als je over deze informatie 
beschikt, kun je doorrekenen hoeveel CO2-uitstoot een e-
mailtje veroorzaakt. Stel je voor dat je een heel jaar lang 
elke dag twintig e-mails zou versturen. Je hebt dan even-
veel CO2-uitstoot gerealiseerd als wanneer je duizend ki-
lometer met een auto zou afleggen. Het is dus de macht 
van de getallen die hier speelt. Je denkt misschien dat het 
zo’n vaart niet zal lopen, maar als je al die gegevens bij el-
kaar optelt, kom je dus op dergelijke grote getallen uit.

OPRUIMENJE E-MAILBOX OPSCHONEN
DRAAGT BIJ AAN EEN 
DUURZAMER LEVEN



8 TIPS

TE KOOP

ACHT SUGGESTIES OM JE HUIS TE 
VERDUURZAMEN

WONINGAANBOD STIJGT WEER

1. Zonnepanelen
Met zonnepanelen op je dak druk je 
de elektriciteitskosten behoorlijk. Je 
energierekening gaat dus omlaag en 
dat is goed voor de portemonnee. 
In een aantal jaren tijd heb je 
de kosten voor het aanscha�en 
en monteren van de panelen 
terugverdiend. Weliswaar wordt 
het leveren van elektriciteit aan het 
netwerk op termijn nauwelijks nog 
gecompenseerd, maar desondanks 
blijven zonnepanelen een rendabele 
investering.

2. Isolatie
Isolatie is uiteraard ook een 
belangrijke optie om je woning 
te verduurzamen. Ga naar een 
(online) doe-het-zelf winkel voor 
de benodigde bouwmaterialen en 
ga zelf aan de slag of schakel een 
ervaren klusser in om het voor je te 
doen. Denk aan spouwmuurisolatie, 
dak- en vloerisolatie, maar ook 
bijvoorbeeld aan goede kozijnen en 

hoog-rendementsglas. Ook op dit 
punt is het slim om te informeren 
of je in aanmerking komt voor 
subsidie.

3. Luchten
Dit klinkt misschien een beetje 
tegenstrijdig, want zo laat je toch 
juist de kou of de hitte binnen? 
Toch is het cruciaal om je huis 
goed te luchten. Dit is beter voor 
je gezondheid, omdat vervuilde en 
vochtige lucht hierdoor naar buiten 
kan ontsnappen. Opgehoopte 
bacteriën en virussen laat je zo 
naar buiten en schone lucht komt 
naar binnen. De lucht in huis is 
dan droger en schoner, waardoor 
schimmels minder kans krijgen om 
zich te ontwikkelen. Bovendien kost 
het veel minder energie om droge 
lucht te verwarmen dan warme 
lucht. Dus, ook in de winter, zorg 
dat het raam op je slaapkamer 
op een kiertje staat en zet in de 
ochtend de ramen even lekker open.

Toch is er nog geen sprake van 
een gezonde woningmarkt. De zo-
genoemde krapte-indicator geeft 
aan uit hoeveel woningen een con-
sument kan kiezen. Deze indica-
tor steeg weliswaar van ongeveer 
1,3 naar iets boven 3, maar pas bij 
een waarde van 6 wordt de wo-
ningmarkt als gezond bestempeld. 
Daarnaast zijn er ook zorgen met 

betrekking tot de kosten voor de 
aanschaf van een nieuwe woning. 
Weliswaar dalen de prijzen van wo-
ningen de laatste tijd weer, maar 
daar staat tegenover dat de hypo-
theekrente is gestegen. Met name 
voor starters op de woningmarkt 
kan dit tot gevolg hebben dat de 
aankoop van een huis alsnog lasti-
ger is geworden.

De energiekosten zijn schrikbarend gestegen. Tegelijk bese�en ook steeds 
meer mensen dat we zorgvuldiger met onze planeet moeten omspringen. 
Het is dus een goed idee om je huis zo milieuvriendelijk en e�ciënt moge-
lijk te maken. Maar hoe doe je dat het beste? Er zijn zowel kleine als grote 
maatregelen die je kunt nemen om dat doel te bereiken.

Er worden in onze regio weer meer woning te koop gezet en minder 
woningen verkocht. Daardoor stijgt het woningaanbod, zo blijkt uit 
een analyse van de in het laatste kwartaal van 2022. 

4. Korter douchen, verwarming 
lager

Door korter te douchen en de ther-
mostaat van de verwarming een 
graadje lager te zetten, bespaar je 
enorm veel energie. Zet desnoods 
een kookwekker in de badkamer, zo-
dat je weet wanneer jouw vier of vijf 
minuten om zijn. Je wordt je dan bo-
vendien bewuster van hoe lang je ei-
genlijk altijd doucht. Zolang het niet 
hard vriest, kun je ook de verwarming 
helemaal uitzetten in de ruimten waar 
je geen gebruik van maakt. Vriest het 
wel, zet de knop dan een klein beetje 
open om te voorkomen dat de leidin-
gen bevriezen en kapot gaan.

5. Zorg voor behoud van de 
temperatuur binnen

Met wat slimme maatregelen kun je 
ervoor zorgen dat de binnentempe-
ratuur zowel in de winter als in de 
zomer aangenaam blijft. In de win-
ter kun je maatregelen nemen te-
gen tocht, zoals het aanbrengen van 
een tochtstrip en een gordijn voor 
de voordeur. Ook een vloerkleed 
zorgt voor veel meer comfort. Ach-
ter de verwarming kun je radiatorfolie 
en -ventilatoren aanbrengen om de 
warmte optimaal te benutten en ver-
delen. In de zomer houd je het binnen 
heerlijk koel door ’s ochtends vroeg 
de warme lucht te laten ontsnappen 
door ramen en deuren tegenover el-
kaar open te zetten. Zodra het kwik 
oploopt, doe je alles dicht. Plaats 
zonneschermen en gordijnen om de 

zon buiten te houden, dit scheelt 
enorm veel warmte binnen.

6. Airconditioner
Met een airconditioner houd je het 
ook aangenamer binnen. Zowel in de 
zomer als in de winter. Aangezien op 
dit moment elektriciteit goedkoper 
is dan gas, is een de airco een goede 
methode om het huis te verwarmen. 
Dit is helemaal het geval wanneer je 
zonnepanelen hebt. Kies voor een mo-
del met een hoog energielabel, zodat 
je niet onnodig energie verbruikt.

7. Spaarlampen
Een belangrijk advies voor verduurza-
ming van je woning: vervang de ver-
lichting in het gehele huis door led-
lampen. Dit scheelt echt enorm veel 
voor wat betreft het energieverbruik. 
Tegenwoordig is dit type verlichting 
verkrijgbaar in alle vormen, sterktes en 
lichtsoorten; van helder fel, tot zachte 
en warm en zelfs in vrolijke kleurtjes.

8. Warmtepomp
De aanschaf van een warmtepomp 
vergt een flinke investering (waar je 
vaak subsidie voor kunt aanvragen) 
maar daarvan heb je dan wel jaren-
lang profijt. Een warmtepomp vraagt 
weinig onderhoud en heeft levensduur 
van minstens vijftien jaar. Je hebt dus 
nauwelijks onderhoudskosten en bent 
voor een lange termijn voorzien van 
warmte.

(bron: wonen.nl)

Wat de functie inhoudt:
• Monteren van zonnepanelen op platte en 

schuine daken
• Aanleggen van kabeltracés
• Monteren veiligheidsmaterialen
• Verzorgen van de eigen grijpvoorraad en 

materialen in de bus

En:
• Kan je goed samenwerken
• Is klantgerichtheid en resultaatgerichtheid je  

op het lijf geschreven
• Ben je gestructureerd en nauwkeurig
• Heb je geen last van hoogtevrees
• Spreek en schrijf je goed Nederlands
• Ben je in bezit van rijbewijs B

Wij zoeken...

Monteur / Installateur  
zonnepanelen (loondienst/zzp)

...voor de uitbreiding van onze installatieteams enthousiaste collega’s  
voor de functie

Dan zou jij onze nieuwe collega kunnen zijn!
Wil je meer weten? Neem dan snel contact met ons op!

Heb je:
• Affiniteit met nieuwe duurzame energie
• Minimaal VMBO werk- en denkniveau
• Bij voorkeur een technische opleiding,  

bijv. elektrotechniek, installatietechniek of  
werktuigbouwkunde

• Ervaring in de installatiebranche (pré)
• Ervaring in een servicegerichte organisatie en  

projectmatig werken (pré)

 06 25 46 44 01        meedoen@energieaalsmeer.nl

ivm extreme drukte nemen 
wij momenteel geen 
nieuwe aanvragen voor 
zonnepanelen aan

ENERGIEAALSMEER.NL



HET DAGELIJKS LEVENCONSUMENT WIL NIET OPDRAAIEN VOOR 
HOGERE KOSTEN VAN DUURZAME KEUZES

Volgens Deloitte kan uit de onder-
zoeksresultaten de conclusie worden 
getrokken dat Nederlanders voor een 
dilemma staan. Enerzijds realiseren 
mensen zich wel dat duurzame keu-
zes noodzakelijk zijn, maar anderzijds 
lijken de zorgen over inflatie en een 
dreigende recessie nog groter te zijn. 
Anders gezegd: duurzaam leven is 
prima, maar het mag niet meer gaan 
kosten dan we nu al kwijt zijn om ons 
dagelijkse leven te kunnen leiden. 
Dat het onderzoek juist in een perio-
de van hoge inflatie werd uitgevoerd, 
zal hier wellicht een rol bij hebben 
gespeeld. Consumenten geven in al-
le sectoren van de consumentenin-
dustrie aan dat de overheid het pro-
bleem zou moeten oplossen. Veel 
mensen wijzen daarbij naar de moge-
lijkheid om subsidies te verstrekken 
aan bedrijven die biologische produc-
ten produceren of inkopen. Hierdoor 
zouden deze producten voordeliger 
in aanschaf worden, waardoor meer 

mensen overstag zullen gaan. Het zijn 
vaak de hogere prijzen die mensen er 
nu van weerhouden om andere keu-
zes te maken. Ook vindt een meer-
derheid van de ondervraagden dat 
de overheid luchtverkeer meer zou 
moeten belasten en milieuvriendelijk 
reizen juist nadrukkelijker zou moeten 
stimuleren. 

Rekeningrijden
Een ander goed voorbeeld van de 
tweestrijd waarin veel consumenten 
zich bevinden, is het rekeningrijden. 
Jarenlang is dit al een politiek heet 
hangijzer geweest. Bij rekeningrijden 
betaalt een automobilist meer belas-
ting naarmate het aantal gereden ki-
lometers stijgt. Dat klinkt rechtvaar-
dig, maar daarover zijn de meningen 
verdeeld. Experts menen dat door 
het invoeren van rekening rijden meer 
mensen een auto zullen aanschaf-
fen, juist omdat ze bij weinig kilome-
ters dan voordeliger uit zijn in ver-

Veel mensen bese�en het belang van duurzame keuzes, maar willen 
hiervoor niet de rekening gepresenteerd krijgen. Dat blijkt uit de resultaten 
van een consumentenonderzoek dat eind vorig jaar in opdracht van 
financieel en zakelijk dienstverlener Deloitte werd uitgevoerd. Het bedrijf 
liet de meningen van ruim tweeduizend volwassenen in Nederland peilen 
over het maken van duurzame keuzes in het dagelijks leven.

gelijking tot het traditionele systeem 
van wegenbelasting. Dat zou ertoe 
leiden dat er juist meer auto’s op de 
weg komen. Ook zou rekeningrijden 
vooral de mensen duperen die geen 
goed alternatief voor de auto heb-
ben. Voor deze mensen geldt immers 
dat ze door de maatregel wel duur-
der uit zijn, terwijl ze er niet minder 
door (kunnen) gaan rijden.

Vertrouwen
Ook het vertrouwen dat consumenten 
hebben in de duurzaamheid van pro-
ducten, blijkt niet groot te zijn. Wan-
neer een product voorzien is van een 
duurzaamheidslabel, is lang niet ie-

dereen ervan overtuigd dat dit pro-
duct ook daadwerkelijk duurzaam is. 
Slechts een derde van de responden-
ten gaf aan dit vertrouwen te hebben. 
Verder valt op dat met name de men-
sen die geboren zijn in de jaren 60, 70 
en 80 (generatie X) weinig enthousi-
ast lijken te zijn over het dieper in de 
buidel tasten voor duurzamere pro-
ducten. Voor jongeren geldt dit ook, 
maar deze groep is doorgaans sowie-
so al minder draagkrachtig. Bij het 
onderzoek dat Deloitte liet uitvoeren, 
werden volwassen Nederlanders in 
vier verschillende leeftijdsgroepen be-
trokken. Ook werd een verdeling ge-
maakt op basis van inkomensgroep.

meer zien?
scan de code

RENAULT MEGANE E-TECH
maak gebruik van € 2.950 subsidie 1

Nieuwendijk maakt elektrisch rijden wel héél aantrekkelijk!

let op: voertuigen van Renault die in 2023 geleverd en tenaamgesteld worden kunnen momenteel alleen worden aangeboden tegen een niet-vaste prijs. gezien de huidige en toekomstige marktomstandigheden is het mogelijk dat de fabrikant de prijs van het voertuig na het sluiten van de koopovereenkomst moet verhogen. wanneer deze situatie zich voordoet zullen 
wij je daarvan direct op de hoogte brengen. vanaf dat moment heb je als consument tien dagen de tijd om de koopovereenkomst kosteloos te annuleren. 1 subsidie geldig op een nieuwe elektrische auto met oorspronkelijke catalogusprijs (fiscale waarde) tussen € 12.000 en € 45.000. de auto heeft een actieradius van minimaal 120 kilometer wltp en dient als elektrische 
auto geproduceerd te zijn (niet omgebouwd). subsidie qua aanschafprijs en wltp-bereik geldig op veel versies van de megane. Renault is geen partij, noch verantwoordelijk in de aanvraag van de overheidssubsidie. consumenten zijn zelf verantwoordelijk om de subsidie aan te vragen. voor vragen kun je contact opnemen met de rijksoverheid of ga naar: www.rvo.nl/sepp. 
2 consumentenadviesprijs inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. exclusief optionele uitrusting en metallic lak. 3 Renault private lease wordt onder de voorwaarden van het keurmerk private lease aangeboden door Renault financial services, handelsnaam van rci financial services b.v. vanafprijs o.b.v. 60 maanden en 10.000 
kilometer per jaar. inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, all-riskverzekering, onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer, pechhulp europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. max. meerkilometerprijs per kilometer € 0,10, max. minderkilometerprijs € 0,03. Renault private lease is onder voorbehoud van financiële acceptatie. toetsing en registratie bij bkr 
te tiel. vraag jouw Renault-dealer voor meer informatie. geleverde uitvoering kan afwijken van uitvoering op afbeelding. fouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. 4 wltp (worldwide harmonized light vehicles test procedure) is een nieuw europees testprotocol dat beter aansluit bij de daadwerkelijke verbruikswaarden van 
het voertuig. de actieradius is afhankelijk van diverse factoren zoals de plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de belading van de auto. © 02-23

gemiddeld elektriciteitsverbruik gecombineerde cyclus 15,8-16,1 wh/km; co2-uitstoot 0 g/km. (wltp)

Aalsmeer Zwarteweg 93 Tel: (0297) 38 30 80
Amstelveen* Traviatastraat 2 Tel: (020) 426 39 50
Amsterdam West Sydneystraat 18 Tel: (020) 659 42 00
Amsterdam Zuidoost Klokkenbergweg 13 Tel: (020) 561 96 50 

Hillegom Arnoudstraat 4 Tel: (0252) 43 30 43
Uithoorn** Zijdelweg 53 Tel: (0297) 56 30 44
Zaandam Pieter Ghijsenlaan 5 Tel: (075) 650 45 32

*Gesloten op zaterdag **Alleen onderhoud en reparatie

renault-nieuwendijk.nl

actieradius tot

470 KM 4
(wltp)€ 38.3702

hier gaat nog 
€ 2.950 overheids-
subsidie 1 af

rijklaar vanaf

€ 599 ⁄mnd.3

hier gaat nog 
48 maanden lang 
€ 61 subsidie 1 af

private lease vanaf
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Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
stond de leukste minidag van het 
jaar op het programma. De wed-
strijden werden namelijk gespeeld
in The Beach in Aalsmeer. Als eerste 
was het Atalante Ministars dat mocht 
strijden in poule C van niveau 3. Het 
team, bestaande uit Amy, Elise, Eve-
lien, Jill, Mila en Suze, begon sterk. 
De eerste wedstrijd werd nipt 
verloren, maar er werd heel mooi 
gespeeld. De tweede wedstrijd werd 
ruim gewonnen en de derde wed-
strijd eindigde in gelijkspel. Een 
knappe derde plaats was het resul-
taat, maar misschien nog wel belang-
rijker: er werd een prachtig zand-
kasteel achtergelaten in Aalsmeer.
Als tweede mocht het andere jonge 
team aan de bak, Atalante. Aeneas 
en Robin werden bijgestaan door 

Amy en Mila. Eigenlijk hoort dit team 
ook op niveau 3, maar kwam nu nog 
uit op niveau 2. Het was duidelijk te 
zien dat ze dit niveau ontstegen zijn. 
Alle wedstrijd werden dik gewonnen. 
Vanaf de tweede wedstrijd was ook 
Nina weer van de partij. Mooi was 
dat ze de derde wedstrijd AMVJ/
Martinus konden helpen door een 
speler uit te lenen, al was het ook 
best spannend om tegen een eigen 
teamgenootje te spelen. Er werden 
een paar extra punten verdiend, 
doordat er mooi gepasst en 
gevangen werd. Een eerste plek en 
promotie naar een niveau hoger!
Atalante TikTok kwam ook op het 
Aalsmeerse strand aan. De start van 
Asya, Isabella, Lotte, Lynn, Liv en 
Rikki begon wat onwennig in het 
zand. Maar na de eerste set verloren 

te hebben begon het team te 
draaien. Er kwam meer duidelijkheid 
over wie de eerste bal zou pakken. 
Ook de set up-aangooi kwam netter 
aan en er werd veelvuldig gescoord, 
bovenhands alsook zo nu en dan 
met een smash. Hoewel het zand erg 
aanlokkelijk was om met handen en 
voeten te bewerken bleven meiden 
dit goede spel volhouden in de 
volgende sets en werden er ook veel 
puntjes binnengehaald met de serve. 
Na de eerste verloren set, volgden 
drie gewonnen sets en twee sets
met een gelijke stand. Een geweldige 
prestatie, heel misschien genoeg 
voor de eerste plek.
Tot slot hadden we nog een team op 
niveau 6, Atalante. Demy, Lisa, Noa 
en Rikki begonnen als laatste aan 
hun wedstrijden. De eerste wedstrijd 
lieten zij gelijk zien er veel zin in te 
hebben. Er werd heel mooi in drieën 
gespeeld en vooral heel goed en 
hard bovenhands gereserveerd.
De wedstrijd werd dik gewonnen.
De tweede wedstrijd was iets span-
nender, maar ook hier ging Atalante 
er met de winst vandoor. De derde 
wedstrijd was er helaas geen tegen-
stander. Erg jammer, want er was 
voor niks gewacht, maar het was 
uiteindelijk niet erg, want nu konden 
de beide Atalante teams nog onder-
ling tegen elkaar spelen. Een mooie 
generale repetitie voor de volgende 
minidag, waarbij beide teams waar-
schijnlijk in dezelfde poule zitten.

Mijdrecht - Argon heeft revanche 
genomen op Nunspeet, de thuis-
wedstrijd werd met een schitterend 
genomen vrije trap door Nunspeet
in een 0-1 winst omgezet. Nu op 
bezoek in Nunspeet heeft Argon de 
rollen omgedraaid, na een moeizaam 
eerste kwartier kreeg Argon meer 
zelfvertrouwen en scoorde men vlak 
voor rust de 1-0. Na de thee liep men 
in vier minuten uit naar 0-3, Nuns-
peet bracht het nog tot 1-3 maar 
Argon stelde daarna de zege veilig 
door tien minuten voor het eind-
signaal van de goed leidende scheids-
rechter Peter de Waard de 1-4 op het 
bord te zetten.

Onder druk
Het begin van de wedstrijd was 
Nunspeet vrij gevaarlijk met een paar 
goede mogelijkheden, bij een inzet 
van dichtbij kon de Argon sluitpost 
Juran Doezeman de bal tot hoek-
schop verwerken. Ook bij een hoek-
schop kon Doezeman tijdig ingrijpen. 
De aanvallen van Nunspeet werden 
gekenmerkt door veel hoge ballen 
voor het doel waar de lange spitsen 
geprobeerd werden in stelling te 
brengen. Vooral hoekschoppen, 
hoge ballen richting de tweede paal 

is het handelsmerk van de thuis-
ploeg. Argon had de wedstrijd-
beelden kennelijk goed bestudeerd 
want in dit duel was deze strijdwijze 
niet echt succesvol. Argon kwam in 
aanvallend opzicht steeds beter uit 
de verf, de deze middag zeer actieve 
Dylan Bergkamp lost een schot vanaf 
links die een hoekschop opleverde, 
echter de assistent honoreerde dat 
niet en gaf een achterbal. Schoten 
van Bergkamp en ook Oliemans 
gingen even later naast. Een vrije 
trap van Dylan Bergkamp kon keeper 
Niebeek wegslaan met een assist van 
een verdediger waardoor er net geen 
Argonvoet tussen kwam. Nadat 
enkele pogingen van Argon over de 
doellat scheerden en een vrije trap 
van Bart van der Voort eindigde in de 
muur, was het vlak voor rust eindelijk 
raak voor Argon, een aanval waarbij 
Sven Beek de bal liet lopen en Justin 
Schouten de ruimte kreeg om af te 
drukken, onhoudbaar voor doelman 
Jardi Niebeek sloeg de bal in de krui-
sing tegen het net 0-1.

Argon drukt door
Hoewel Nunspeet de tweede helft 
probeerde Argon onder druk te 
zetten leverde dat nog geen doel-

punten op, het was Argon die in 
aanvallend opzicht en met soms 
leuke combinaties het spel van de 
thuisploeg ontregelde. Een schot van 
Sven Beek kon keeper Niebeek nog 
tot hoekschop verwerken, maar een 
minuut later was de sluitpost kans-
loos toen Sven Beek door goed 
storend werk de bal wist te veroveren 
en met een stekkpass Max Oliemans 
vrijspeelde en die scoorde onhoud-
baar 0-2. Vijf minuten later was het
al weer raak, nu was het Siep Keule-
mans die Max Oliemans in scorings-
positie bracht: 0-3. Maar twee 
minuten later was er weer hoop voor 
Nunspeet, een vrije trap vanaf links 
werd door de lange verdediger 
Andrew Galea onhoudbaar ingekopt 
1-3. Nunspeet probeerde daarna nog 
wel door te drukken maar het kwam 
niet verder dan een kopbal van 
Vincent Huisman die in handen van 
Doezeman terecht kwam. Met nog 
een kwartier te gaan kwam Erkelly de 
Sa in het veld voor Jordy Zwaneveld. 
Even later wisselde coach Ludo Pisto-
rius ook Siep Keulemans, Max Olie-
mans en Sven Beek. Tim Waning, 
Mika Keizers en Marwin Samseer 
namen hun plaats in. Vlak na de 
wissels kwam de bal in bezit van 
Dylan Bergkamp die ongehinderd 
rechtdoor kon snellen en vervolgens 
afdrukte, door de voet van een 
verdediger veranderde de bal van 
richting waardoor keeper Niebeek 
kansloos was, 1-4. Vier minuten
voor tijd was De Sa iets te laat met 
ingrijpen, scheidsrechter De Waard 
deponeerde de bal op de stip, 
invaller Maikel van der Wijk schoot 
hard in maar Juran Doezeman koos 
de goede hoek. In de laatste minuut 
had Mika Keizers nog een leuke actie 
in huis, over links speelde hij zich vrij 
maar zijn inzet ging net naast.
In deze wedstrijd stonden geen paal 
of lat in de weg.
Een verdiende overwinning en na 
twee zaterdagen vrij op 4 maart thuis 
tegen Roda ’46 Leusden.

Argon haalt drie punten op
in Nunspeet

Mijdrecht - Zondag 12 februari 
mochten de Dancestars weer 
meedoen aan een wedstrijd van ‘We 
Know You Can Dance’ in Noordwijk. 
Op zich niets nieuws voor deze 
danstoppers, maar ware het niet dat 
ze door het enorme verschil in kwali-
teit met de andere teams in hun leef-
tijdsklasse, ze inmiddels twee (!) keer 
gepromoveerd zijn op verzoek van de 
organisatie. Ze moesten nu dansen in 
de hoge A-categorie en dat vonden 
ze toch echt wel heel spannend. Maar 
ja, ze begrepen wel dat het toch 
leuker is (vooral voor de concurrentie 
die ook wel eens kans wil maken) als 

ze wat meer uitdaging zouden 
hebben. Zo gezegd, zo gedaan: op 
naar Noordwijk! Na hun gave, strakke 
dans was het wachten op de uitslag. 
Het was wel duidelijk dat dit even
een ander niveau was, want wat een 
goede dansen lieten de concurrenten 
ook zien! Maar na lang wachten tot 
de nummer 1, werden ze dan toch 
weer genoemd: De Dancestars van 
Dansschool Nicole uit Mijdrecht! 
Vol verbazing, maar met trots werd 
de beker in ontvangst genomen door 
de meiden. Een erg knappe prestatie 
en we denken zomaar dat dit niet de 
laatste zal zijn!

Dancestars van Dansschool 
Nicole zijn niet te stoppen!

Atalante dubbele winst

Wilnis - Afgelopen zaterdag werden 
de Nederlandse judo kampioen-
schappen in Den Haag gehouden 
voor de judoka’s tot 18 jaar. De
15-jarige Xanne van Lijf uit Wilnis 
heeft haar titel zeer knap geprolon-
geerd. Xanne was de eerste ronde 
vrijgeloot en wist haar tweede en 
derde ronde op de grond te winnen 
door haar tegenstandsters af te laten 
tikken. De halve �nale wist Xanne 
vervolgens met overmacht te 
winnen. Na een mooie worp wist 
Xanne haar tegenstandster meteen 
in de houdgreep te krijgen. Hierdoor 
kon zij energie sparen voor de �nale.

In die �nale moest zij het opnemen 
tegen haar 17-jarige teamgenoot Kiki. 
Op de grond kwam Xanne in een 
houdgreep terecht maar wist hier
zeer knap uit te komen om vervolgens 
de score te openen met een waza-ari 
(half punt). Vervolgens heeft Xanne
de wedstrijd vakkundig uitgejudood 
en werd zij wederom kampioen van 
Nederland.
Aanstaande vrijdag vertrekt Xanne 
naar Spanje voor de eerste Europacup 
wedstrijd van dit seizoen. Het is Xanne 
haar droom om uiteindelijk deel te 
nemen aan de olympische spelen en 
hier een gouden medaille te halen.

Judoka Xanne van Lijf wederom 
Nederlands Kampioen

Mijdrecht - Op 17 februari is er 
weer de maandelijkse bingo van 
De Lijnkijkers in de kantine van 
Argon. De zaal gaat open om

19.30 uur en de eerste ko�e
of thee is gratis.
De hoofdprijs deze maand is
een diner voor vier personen
bij ‘Het Rechthuis’, ‘Kokido’ of
‘De Strooppot’.

Bingo bij Argon
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De Ronde Venen - In het drieban-
dentoernooi van D.I.O. / Café
de Merel 2023 zijn meerdere kwart-
�nalisten bekend. In het afgelopen 
weekend hebben zich Bart Ho�-

mans en Rick Honing zich geplaatst 
voor de kwart�nale. Verder hebben 
Maarten Dulmus, Bas Citon, Hans 
Bak, Henk Doornekamp, Cees Riet-
velt, Emiel Jagroep, Gerrit Kalshoven, 

Coen Stevens, Peter Driehuis en 
Frans Zuidwijk zich weten te 
plaatsen voor de kwart�nale.
Er kunnen zich nog enkele spelers 
plaatsen op zondag 26 februari en 
zaterdag 4 maart. Dit alles in Café
de Merel, Arkenpark Mur 43 te 
Vinkeveen. Telefoon 0297 - 263 562 
en 0297 - 264 159.

Uithoorn - Door zwangerschappen 
en blessures is een aantal dames-
teams van Qui Vive op zoek naar 
nieuwe leden. Heb je ooit gehockeyd 
en wil je de stick weer oppakken? 
Voel je welkom en neem vooral 
contact op. Qui Vive heeft diverse 
mogelijkheden. De volgende teams 

zijn hard op zoek naar nieuwe 
aanwas: Senioren - team Dames 3 
(voor meiden tussen de 18 en
35 jaar). Dit team speelt op districts-
niveau in de zevende klasse.
Veterinnen Dames A (het eerste
veterinnenteam is voor dames vanaf 
28 jaar) speelt op landelijk niveau in 

de eerste klasse. Dames B (het 
tweede veterinnenteam, tevens voor 
dames vanaf 28 jaar) speelt op 
districtsniveau in de derde klasse. 
Voor de veterinnenteams is, naast 
een volledig lidmaatschap, een �ex-
lidmaatschap mogelijk voor 7 of 14 
wedstrijden per seizoen. De wed-
strijddag is voor zowel de senioren- 
als veterinnenteams de zondag.
Ben je enthousiast geworden? Wil je 
een keer meetrainen of wil je graag 
meer informatie? E-mail gerust naar 
administratie@quivive.nl. Voel je 
welkom en schroom niet!

Recreanten
Hockeyen bij de recreanten (trim-
hockey) is ook mogelijk! Op de 
maandag traint een gemixt team, 
voor leden die ooit hebben 
gehockeyd.
Op donderdag start een nieuwe 
recreantengroep, voor leden die 
nooit hebben gehockeyd.
Het is nooit te laat om te leren.
Voor meer informatie, mail naar
recreantenhockey@quivive.nl.

Dames en veterinnen
zoeken nieuwe leden

Uithoorn - Legmeervogels beginnen 
sterk aan het duel tegen DoCoS en 
de eerste mogelijkheid om de score 
te openen is dan ook voor Legmeer-
vogels. Het is Erwin Smajic die de 
doelman van DoCoS weet te pas-
seren maar dan is het de doelpaal
die een tre�er van Smajic weet te 
voorkomen. Zeven minuten later is 
het wel raak maar dan aan de andere 
kant. Een speler van DoCoS mag 
ongehinderd komen opstomen 
vanuit het middenveld. Er is niemand 
bij Legmeervogels die het deze 
speler, Tygo Groen, een strobreedte 
in de weg ligt. Hij is het dan ook die 
het net achter invaller doelman Alec 
Buijs weet te vinden. Legmeervogels, 
niet aangeslagen door deze tegen-
slag, pakt de draad weer op en weet 
in de 22ste minuut door een tre�er 
van Erwin Smajic verdient langszij te 
komen en de stand is weer in even-
wicht 1-1. Legmeervogels proberen 
dan snel om verder afstand te nemen 
van DoCoS maar is wat te gehaast in 
de afwerking. Vlak voor het rustsig-
naal komt een polletje gras Legmeer-
vogels te hulp. De doelman van 
DoCoS wilde een terugspeelbal 
gewoon wegschieten maar een 
polletje zorgde er voor dat de bal 
over zijn voet heen springt. Erwin 
Smajic was er als de kippen bij om
dit cadeautje uit te pakkenen en
gaat Legmeervogels met een ver-
diende 1-2 voorsprong de rust is.

Schim
Na de rust komen dezelfde spelers 
van Legmeervogels in het veld om 
de voorsprong zeker te verdedigen 
en misschien wel uitbreiden? Wat er 
in de rust is gedronken, daar is niet 
naar gevraagd maar Legmeervogels 
is geen schim van de ploeg die de 
eerste 45 minuten die dienst heeft 
uitgemaakt in dit duel. Na drie 

minuten spelen weet de verdediging 
van Legmeervogels geen raad met 
een verre uitrap van de DoCoS 
doelman. En is het de spits van de 
gastheren, Sipan Khalid, die zich 
langs de verdedigers werkt en Alec 
Buijs kansloos laat met zijn inzet en
is DoCoS langszij gekomen: 2-2. 
Dan is het de wens en de hoop van 
de trouwe toeschouwers van Leg-
meervogels dat de draad door 
Legmeervogels weer goed wordt 
opgepakt en op zoek gaat naar
een nieuwe voorsprong? Maar deze 
worden teleurgesteld door het team. 
Spelers van Legmeervogels hebben 
moeite om elkaar de bal toe te 
spelen. Op deze manier help je
de thuisclub om steeds beter in de 
wedstrijd te komen. Ook het spelen 
van de lange bal, om de voorwaartse 
in stelling te brengen, werpt geen 
vruchten af. In de laatste 10 minuten 
is het dan alles of niets voor Leg-
meervogels. Middenvelders komen 
niet meer in het spel voor en zien 
elke bal als een raket over hen heen 
vliegen; het ‘lange ballen snel thuis’ 
verhaaltje. Dat het in de slotminuten 
4-2 wordt is dan een logisch gevolg 
van de aanvalsdriften van Legmeer-
vogels.

Hoe?
Hoe is het mogelijk dat de zaterdag 1 
van Legmeervogels zover kan 
wegzakken? Hoe is het mogelijk dat 
spelers die nog niet zolang geleden 
het ene doelpunt na het andere 
weten te produceren en er nu
geen één in krijgen. Zelfs al moeite 
hebben om de bal tussen de palen 
schieten? Nu is het wel heel 
eenvoudig om naar een man te 
kijken die aan de zijkant aanwij-
zingen geeft. Maar het zou ook wel 
eens goed zijn dat spelers bij zichzelf 
ten raden gaan en bij zichzelf de 

vraag stellen: “Hoe het kan dit het
nu zoveel minder gaat?” Afgelopen 
zaterdag speel je als team een rede-
lijke eerste helft en als je dan de 
tweede helft ziet, je zakt zover weg. 
Dit mag toch niet gebeuren? En je 
geeft in de tweede helft weer een zo 
zwaar bevochten voorsprong weg.
Na twee nederlagen op rij, tegen 
twee staartploegen, moet en gaat 
Legmeervogels de draad van het 
goede spel van daarvoor en strijden 
voor elke meter grond weer op-
pakken en de race naar de veilige 
achtste plaats inzetten? Het is een 
jonge ploeg dit Legmeervogels met 
heel veel talentjes, alleen komt het 
nog niet helemaal bovendrijven.
Er zijn nu nog 12 wedstrijden te
gaan en ook nog 36 punten te halen. 
Genoeg punten te halen om je veilig 
te spelen of misschien wel meer?
Er zijn immers nog twee periodetitels 
te vergeven..
Donderdag 16 februari om 20.30 uur 
speelt Legmeervogels thuis de 
inhaalwedstrijd tegen RVC’33. Op 
zaterdag 18 februari is de zaterdag 1 
vrij en een weekje later, zaterdag
25 februari speelt de zaterdag 1 van 
Legmeervogels vriendschappelijk 
thuis om 12.00 uur tegen de huidige 
koploper in de tweede klasse A 
District West 1, de zaterdag 1 van 
AFC.

Opstelling en scoreverloop
Opstelling Legmeervogels in het 
duel tegen DoCoS: Alex Buijs, Milan 
Spit, Sven van Beek, Kenneth vd Nolk 
van Gogh, Nicolai Hooiveld, Jaimy de 
Block (80. Jordi Holt), Stan Vincken 
(65. Mika de Jeer), Jasper Burgers (80.
Stan Sjassens), Ruben Kalkman, 
Camiel Schouten (80. Derk Streef-
kerk0, Erwin Smajic.
Scoreverloop in het duel DoCoS -
Legmeervogels: Groen 0-1, Smajic 
1-1, Smajic 1-2. Rust. Khalid 2-2, 
Khalid 3-2, Guijt 4-2. Geel: Jodi Holt.

Legmeervogels zakt verder weg

De Ronde Venen - De biljartfederatie 
De Ronde Venen nodigt biljartlief-
hebbers uit de regio uit om deel te 
nemen aan het eerste Open PK Libre 
biljarttoernooi. Voorheen werd het 
biljartspel meestal in cafés beoefend, 
vandaag de dag hebben de biljart-
tafels veelal plaats moeten maken 
voor eettafels. Gelukkig zijn er nog 
genoeg dorps- of buurthuizen waar 
de biljartsport beoefend kan worden. 
Om deze mooie sport te bevorderen 
heeft de biljartfederatie een toernooi 

georganiseerd waarbij deelname 
open staat voor elke biljartliefhebber, 
lid of geen lid van een biljartclub, 
beginner of gevorderde, jonge en 
iets oudere volwassenen. De voor-
ronden staan op zondag 16 april 
ingepland, de �nales op zaterdag
13 mei met aansluitend een gezellige 
feestavond. Inschrijving is mogelijk 
via de website van de biljartfederatie, 
zie www.biljartfederatie.nl of door
te mailen naar biljartfederatie@
hotmail.com.

Uithoorn - Janny Streng & Johan
Le Febre maakten een einde aan de 
schier onafgebroken zegereeks van 
Joop van Delft & Ruud Lesmeister in 
de A-lijn. Ze deden dat gedecideerd 
met een monster score van 68,40%, 
klasse. Ook Geke Ludwig & Margo 
Zuidema produceerden een zestiger, 
en werden zo met 60,76% knap 
tweede. Voor Cora de Vroom & Hans 
Slagboom resteerde met 56,94%
de derde plek. In de B-lijn was het 
weer ‘Old bridgers never’ die ingevuld 
door invalpaar Ria Wezenberg & Greet 
v/d Bovenkamp, die met 58,33% de 
winst opstreken. Marianne & Huub 

Kamp volgden op de tweede plek 
met 54,17%, met daarna Anja Brug-
man & Joke van den Hoven als derde 
met 53,13%.
Volgende keer volgt de ontknoping 
op de zesde en laatste avond van 
deze ronde. Dus wilt U ook eens 
ervaren hoe een bridgecompetitie 
voelt, teken dan in voor de derde 
ronde. Bridgeclub De Legmeer speelt 
elke woensdagavond vanaf 19.45 uur 
in sporthal De Scheg aan de Arthur 
van Schendellaan 100a in Uithoorn. 
Voor alle inlichtingen het secretariaat: 
e-mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06 - 8337 1540.

Vinkeveen - Een lekkere pot voetbal 
tussen twee zeer sportieve teams die 
in de eerste helft voor diverse kansen 
voor beide doelen zorgde. De achter-
hoede van Hertha met Bram in de 
hoofdrol hield DVVA van scoren af. 
Met Ryan als zeer snelle loper had de 
tegenstander zijn handen vol. Toch 
werd er niet gescoord dus in de rust 
werd er even met elkaar gesproken 
om het anders aan te pakken. De 
tweede helft werd er wat fanatieker 
op balbezit gespeeld en langzaam 
werd Hertha sterker. Rond de 
zestigste minuut kwam Hertha goed 
weg na een overtreding in het straf-

schopgebied die de scheidsrechter 
anders beoordeelde dan de spelers 
van DVVA. Een paar minuten later 
werd door de achterhoede van 
Hertha een bal naar voren gespeeld. 
En �itsende combinatie tussen Daan, 
Ryan en Mika leverde de eerste goal 
op en dat was 0-1. DVVA was daarna 
niet meer in staat om nog wat te 
forceren en Herta kreeg nog diverse 
kansen op meer maar schoten gingen 
over of naast en een goede keeper 
van DVVA hield zijn ploeg op de been. 
In de laatste seconde kopte Jacob 
nog op de lat. Met weer drie punten 
op zak op naar de volgende wedstrijd.

Bridgeclub De Legmeer

Winst voor Hertha 4

Inschrijving Open PK Libre

WANDELING

Winterwandeling
Regio - Op zaterdag 18 februari organiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn weer een erg mooie winterwandeling. Deze wandeling is rond het 
veenweide natuurgebied de Grote Sniep. Spot de weidevogels of nieuws-
gierige hazen. Sloten en weiden tot aan de horizon. Een gebied waarbij 
landbouw, natuur en water in onderlinge samenhang plaatsvindt met een 
verrassend stukje struweel en bomen tussendoor. Zo leer je het mooie 
buitengebied tussen Wilnis, Kockengen en Nieuwe Ter Aa kennen. Deze 
wandeling over soms onverharde paden en een enkele keer over hekjes,
is ongeveer 8,5 km lang. Start is om 09.30 uur. Trek goede, waterdichte 
wandelschoenen aan (die vies mogen worden) en neem iets warms te 
drinken mee voor tijdens de korte ‘ko�e’ stop.
U dient zich vooraf aan te melden via winterwandelen@ivn-drvu.nl. 
Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. 

Vinkeveen - Vrijdagmiddag
17 februari organiseren Koos en 
Wim weer een gezellige klaverjas-
middag in Dorpshuis ‘De Boei’, 
Kerklaan 32 in Vinkeveen.
De grote zaal is open om 13.00 uur 
en het kaarten begint om 13.30  
uur precies. Het is een gezellig

evenement met heel veel leuke 
prijzen, dus voor iedere kaarter
van harte aanbevolen.

Hoffmans en Honing
biljart kwart-finalisten

Klaverjassen
in De Boei








