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Onrust over toename geweld in Uithoorn
Burgemeester: “Dit hufterige 
gedrag mogen we niet tolereren”

Eén van de buschau� eurs (met 
een zwarte jas met geel/groen 
vlak) wordt, terwijl hij tegen de 

muur staat, geslagen door een 
jongen. Even later ligt die chauf-
feur op de grond met een jonge-

Uithoorn – Vandaag precies twee weken geleden vond in Uit-
hoorn een vechtpartij plaats tussen buschauff eurs en jongeren, 
waarbij een groep jongeren (zelfs te zien op video) gestompt, de 
buschauff eur slaan en eenmaal liggend op de grond keihard te-
gen zijn hoofd schoppen. De buschauff eur raakte hierbij gewond. 
Op de video (te zien op dumpert.nl) is te zien en te horen hoe tien-
tallen jongeren schreeuwend rondom een vechtpartij bij het bus-
station staan en een aantal van hen ook geweld gebruikt. 

19 februari 2020

ADVERTEREN?
IN DE

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

VOOR HET 
GEMEENTENIEUWS 

ZIE PAGINA 2

Gemeente Uithoorn

KORT NIEUWS:

omfi ets en 
fi ets estolen

Uithoorn – Op dinsdag 11 
februari is tussen half vier 
en vier uur in de middag een 
� ets gestolen vanaf het bus-
station aan de Den Uyllaan. 
Onbekenden zijn er van-
door gegaan met de blau-
we dames� ets van het merk 
Gazelle. De � ets is voorzien 
van een sportief (race)stuur 
en twee verschillende � ets-
tassen. Tussen dinsdag 11 
en donderdag 13 februari is 
vanaf Bijvoet een brom� ets 
van het merk Yamaha gesto-
len. De brommer uit 2014 is 
bruin van kleur en het ken-
teken is F-883-VT. Wie meer 
informatie heeft over deze 
diefstallen wordt gevraagd 
dit te melden bij de politie 
via 0900-8844.

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Nieuwe Meerbode

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

NIEUW IN UITHOORN
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Hufterig gedrag niet tolereren

Zo zag het busstation eruit na oudjaarsviering

re. Je hoort ook geschreeuw van 
“doe normaal joh, wegwezen”. 
Enkele andere chau� eurs schie-
ten hun collega te hulp maar de 
chau� eur krijgt opnieuw rake 
klappen en liggend op de grond 
trapt iemand hem keihard tegen 
zijn hoofd. In de video zie je an-
dere chau� eurs jongeren weg-
trekken bij hun collega. Wat er nu 
precies aan de aanleiding is ge-
weest is nog niet o�  cieel naar 

buiten gebracht. Er wordt ge-
zegd dat ‘jongens � etsen omver 
aan het gooien waren en een ou-
dere man en vrouw daar wat van 
zeiden. De jongelui begonnen de 
man te duwen, waarna de chauf-
feur tussenbeide kwam’. Diverse 
bewoners zijn geschokt door het 
gebeurde: “Er is zoveel geweld in 
Uithoorn. Elke week wordt er wel 
een bushokje kapotgeslagen. 
We zijn ook oud en nieuw nog 
niet vergeten. En nu dan dit. En, 
wordt er iets aan gedaan? Onzes 
inziens niets. Uithoorn verloe-
dert”, aldus echte Uithoornaars, 
die liever anoniem willen blijven. 
“Dit voorval staat niet op zich”, 
zo laten omwonenden weten: 
“Er zijn echt al mensen die het 
busstation mijden, ze zijn bang, 
doodsbang voor die jongelui. En 
het zijn grote groepen, jongens 
en meisjes. Op mailtjes, brieven 
en telefoontjes naar de burge-
meester wordt niet gereageerd. 
Ons gezin overweegt zelfs om 
Uithoorn te verlaten.” De politie 
heeft laten weten de zaak heel 
serieus te nemen en in onder-
zoek te hebben. “We proberen 
op dit moment om een ieders 
rol duidelijk te krijgen. Dat bete-
kent dat we zo veel mogelijk be-
trokkenen en getuigen aan het 
horen zijn en dat er beelden (de 
� lmpjes, red.) worden uitgeke-
ken en zolang de zaak in onder-
zoek is geven we verder geen in-
lichtingen.”

Vaker geweld 
De chau� eur is naar het zieken-
huis gebracht en daar bleek hij 
geen ernstige verwondingen of 
botbreuken aan de vechtpartij 
over te hebben gehouden. De 
Vries van Connexxion liet weten 
dat hun medewerkers van ser-
vice en veiligheid de komende 
tijd extra vaak aanwezig zullen 
zijn. “Er gebeuren vaker inciden-
ten in Uithoorn.” Daarmee doelt 
hij op gestichte branden, vernie-
lingen en geweld jegens hulpver-
leners tijdens de afgelopen jaar-
wisseling. “Dit baart ons zorgen”, 
aldus De Vries. 

Reactie van de gemeente
Dit artikel had onze redactie af-
gelopen week reeds op de si-
te geplaatst. Hierop ontvingen 
we het volgende bericht van de 
gemeente: Burgemeester Pieter 
Heiliegers:,, Ik sta altijd open voor 
een gesprek met inwoners en be-
treur het dan ook te vernemen 
dat er tevergeefs geprobeerd is 
om contact op te nemen door 
inwoners. En het feit dat brieven 
niet beantwoord zouden zijn. Ik 
denk dan ook dat er iets mis is 
gegaan, want alle brieven die wij 
rondom dit onderwerp in goe-
de orde hebben ontvangen, zijn 
beantwoord. Ook worden alle 
mails met verzoeken tot een ge-
sprek altijd beantwoord. Het juis-
te mailadres is bestuurssecreta-
riaat@uithoorn.nl. Bellen kan na-
tuurlijk ook via 0297-513111 en 
dan vragen naar het bestuursse-
cretariaat.”

Hufterig gedrag
De burgemeester heeft al eerder 
vol afschuw gereageerd op het 
verschrikkelijke incident met de 
buschau� eur. ,,Dit hufterige ge-
drag mogen we niet tolereren. 
Ik kan iedereen verzekeren dat 
er keihard gewerkt wordt om de 
veiligheid te verbeteren. Op de 
raadsvergadering (Commissie Le-
ven) van afgelopen donderdag 
heb ik aangeven dat wij in mei 
van dit jaar een uitgebreid plan 
klaar hebben waarin een pakket 
aan maatregelen te lezen is. Zo-
wel preventieve maatregelen als 
repressieve maatregelen. In dit 
plan is uiteraard aandacht voor 
het busstation. De gevoerde ge-
sprekken die ik onlangs heb ge-
voerd met verschillende groe-
pen inwoners uit de gemeente 
Uithoorn en de gesprekken die 
zijn gevoerd met omwonenden 
en ondernemers bij het bussta-
tion zijn onderdeel van de nieu-
we aanpak. Tijdens deze gesprek-
ken zijn heel veel ideeën naar vo-
ren gekomen. Hier wordt mo-
menteel naar gekeken om te zien 
wat haalbaar en wenselijk is. Een 
van de maatregelen die actief on-
derzocht wordt is cameratoezicht 
bij het station.” Hij vervolgt, Zo-
als eerder gezegd presenteren 
wij in mei een plan, maar dat be-
tekent niet dat de gemeente tot 
die tijd wacht met maatregelen. 
Wij hebben prioriteit in de poli-
tiecapaciteit aangevraagd en ge-
kregen. Het zogenoemde ‘Flex-
team’ vanuit Amsterdam gaat ex-
tra bijspringen in geval van nood-
zaak. Tevens wordt op zogenaam-
de ‘hotspots’ extra gesurveilleerd, 
onder meer bij het busstation. 
Ook het jongerenwerk neemt het 
busstation mee in het ambulan-
te werk.

De gemeente heeft bovendien 
op 13 februari een gesprek ge-
had met Connexxion over de vei-
ligheid op het station en over de 
wederzijdse verantwoordelijk-
heden. Verder staan er intensie-
ve gesprekken met de scholen 
en het jongerenwerk op de plan-
ning. De scholen en het jonge-
renwerk worden binnenkort uit-
genodigd om de raad bij te pra-
ten wat zij doen om de jeugd in 
het gareel te houden.

Uithoorn - Tien inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel gingen 
gisteren in gesprek met de di-
recteur van Schiphol, Dick Ben-
schop. Het werd gewaardeerd 
dat hij de uitnodiging van PUSH 
(Platform Uithoorn Schiphol 
Hinderbeperking) had geaccep-
teerd om direct van hen te ho-
ren hoe de overlast van Schip-
hol hun leven beïnvloedt. Het 
was geen gemakkelijk gesprek 
in de huiskamer van Mirella Vis-
ser van PUSH. Geëmotioneerd 
vertelden de bewoners over de 
grote impact die de Aalsmeer-

baan door de enorme groei van 
de afgelopen jaren op hun leven 
heeft. Nooit meer een rustmo-
ment, nooit meer uitslapen en 
in de zomer nooit meer lekker 
in je tuin zitten. Door chronisch 
slaaptekort steeds geïrriteer-
der en gestrest raken en naar de 
huisarts moeten gaan voor be-
handeling. 

Strijdlust
Strijdlust was er ook, want we la-
ten ons toch niet zomaar wegja-
gen van onze familie en het so-
ciale netwerk dat we in tiental-

len jaren hebben opgebouwd? 
Dit is onze buurt en daarom 
hebben we ons verenigd in 
PUSH. Anderen voelden zich ge-
vangen in de situatie, met hun 
huis en hypotheek, en vroegen 
zich openlijk af: “Hoe kom ik hier 
weg?” De avondspits is niet al-
leen steeds zwaarder geworden, 
maar ook nog met steeds zwaar-
dere toestellen. Het gebrek aan 
goede communicatie van Schip-
hol met de omgeving was een 
doorn in het oog van velen. 

Vervolg elders in deze krant.

Schipholdirecteur spreekt met inwoners over overlast luchthaven 

Bewoners belonen Benschop 
(nog) niet met vertrouwen



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

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter 
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	 voorlopige	voor-
ziening 	worden	aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 

G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

Wist je 
dat?

De gemeente is verantwoorde-
lijk om hulp en ondersteuning 
te bieden aan mensen die ziek 
zijn of een beperking hebben, 
niet aan het werk komen of 
schulden hebben. De gemeen-
te krijgt hiervoor advies van het 
ParticipatiePlatform Sociaal 
Domein (PPSD). Zij adviseert 
vanuit het belang van de cli-
enten en inwoners van de ge-
meente. 
In het PPSD zitten inwoners 
die meedenken vanuit de be-
langen en ervaringen van de 
verschillende doelgroepen. Zij 
vormen daarmee de ogen en 
oren van de Uithoornse sa-
menleving. Het PPSD kan hier-

bij hulp gebruiken. Zij zoeken 
inwoners die ervaring hebben 
binnen het Sociaal Domein en 
een mening hebben wat er goed 
gaat, maar zeker ook wat er be-
ter kan op dit gebied. 

Het Sociaal Domein omvat 
de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de 
jeugdwet en de participa-
tiewet. Het PPSD is te berei-
ken via www.participatie-
platform.nl of via ppsduit-
hoorn@hotmail.com. Kijk 
voor meer informatie op 
www.participatieplatform-
uithoorn.nl.
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Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feest-
jaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd terug-
lezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar

Februari Kunstestafette Schilderen

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

4 april 1e horecabridgedrive Uithoorn

FEESTJAAR
 EVENEMENTEN

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 24 maart 2020 subsi-
die aan bij het Burgemeester Koot-
fonds.

Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Kootfonds 
verleent	 	nanci le	steun	aan	ver-

Aanslagbiljet 
gemeentebelastingen 2020
Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2020 valt net als vorig jaar, 
eind februari weer op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke situa-
tie ontvangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2020 (onroerende 
zaakbelasting	( ZB),	afvalstoffenhef 	ng,	rioolhef 	ng)	en	de	honden-
belasting. Eigenaren met een woning moeten rekening houden met de 
onderstaande woonlasten: 

 2019 2020 mutatie mutatie 
   in € in %

gemiddelde woningwaarde  € 285.000   € 308.000   
(waarde 2020 = 2019 + 8% 
gemiddelde waardestijging 
woningen)    

OZB tarief eigenaar woning 0,1093% 0,1028%  
gemiddeld OZB bedrag 

eigenaar woning  € 311,51   € 316,62   € 0 5,11  1,6%
   
 
Afvalstoffenhef 	ng	
(eenpersoons) *  € 263,94   € 233,36   € -30,58  -11,6%

Afvalstoffenhef 	ng	
(meerpersoons) *  € 263,94   € 278,50   € 14,56  5,5%

Rioolhef 	ng	 	 	244,22			 	244,22		 	 		0 0-0  0,0%

* De raad heeft bij de behandeling van de programmabegroting 2020 
besloten om met ingang van 2020 onderscheid te maken in het tarief 
van een- en meerpersoonshuishoudens.

Betalen
Automatische incasso 
Als u via automatische incasso 
betaalt, schrijven wij het aanslag-
bedrag automatisch af in maxi-
maal 9 termijnen. Heeft u nog 
geen automatische incasso en 
wilt u dit aanvragen? Vul dan de 
bijgevoegde machtigingskaart bij 
uw aanslag in of download de-
ze op www.gemeentebelastin-
genamstelland.nl. Stuur de inge-
vulde machtigingskaart per post 
naar: Postbus 4, 1180 BA te Am-
stelveen. Wilt u de automatische 
incasso stoppen, of wilt u uw re-
keningnummer wijzigen? Geef dit 
dan ook schriftelijk aan via boven-
staand postadres.

QR-code 
U vindt de QR-code op de aan-
slag. U kunt met deze code een-
voudig de aanslag betalen. Het 
betalingskenmerk wordt auto-
matisch gevuld. U dient hiervoor 
wel een aparte QR-scan app. te 

downloaden. De QR-code werkt 
helaas niet via uw bank app.

iDEAL in MijnOverheid 
Heeft u aangegeven de aanslag 
digitaal te willen ontvangen via de 
berichtenbox van MijnOverheid? 
Dan kunt u betalen met iDEAL. 
Ook kunt u via de berichtenbox 
een digitale machtiging afgeven 
voor automatische incasso.

Betaling per bank 
Betaalt u via internetbankieren of 
per overschrijvingsformulier? Ver-
meld dan altijd het betalingsken-
merk of het aanslagnummer.

Meer informatie 
Heeft u vragen over de onder-
werpen, over de WOZ-waarde, 
de aanslag, betaling of het indie-
nen van bezwaar? Kijk op www.
gemeentebelastingenamstelland.
nl voor meer informatie of neem 
contact op via (020) 5404886 (be-
reikbaar tussen 8.30-17.00 uur).

enigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die binnen de ge-
meente Uithoorn (Uithoorn én De 
Kwakel) werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten. Zij 
kunnen op grond van hun activitei-
ten	 n	 	nanci le	positie,	aanspraak	
maken op steun van de stichting.

Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin. Stuur dan 
vóór 24 maart 2020 een onder-
bouwde subsidieaanvraag in via 
het aanvraagformulier op www.
uithoorn.nl. Stuur ook een zo re-
cent mogelijk inzicht in de finan-
ci le	positie	van	de	aanvrager	
mee. De aanvraag stuurt u aan 
bkf@uithoorn t.a.v. de heer T.J.J. 
Schrandt.

Kosten die niet vergoed 
worden
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen in 
normale uitgaven. Die moeten be-
taald kunnen worden uit de norma-
le inkomsten, zoals contributies en 
dergelijke.

Beslissing
De subsidieaanvragen worden in 
april 2020 door het bestuur van 
Stichting Burgemeester Kootfonds 
beoordeeld. Alle aanvragers krij-
gen schriftelijk bericht van de be-
slissing. 

Contact
Voor meer informatie, neem con-
tact op met de heer T.J.J. Schrandt, 
tel. (0297) 513185.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift	brengt	de	rechtbank	grif 	ekosten	in	rekening.	Het	besluit	
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat	er	geen	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	 voor-
lopige	voorziening 	worden	aangevraagd.	
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

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

 TER INZAGE
•	 Geco rdineerd	vastgesteld	bestemmingsplan	 Prinses	Beatrixlaan	en	

Prins	Bernhardlaan	fase	1 	en	verleende	omgevingsvergunning	t.b.v.	de	
bouw van 18 woningen aan de Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhard-
laan te Uithoorn. Inzageperiode vanaf 23 januari 2020, t/m 4 maart 2020. 
Inlichtingen bij L. Schuijt, afdeling wonen en werken (0297) 513111.

•	 Vestiging	voorkeursrecht.	Vanaf	3	februari	2020	ter	inzage.	Inlichtingen	
bij J. Correljé, afdeling wonen en werken (0297) 513111.

•	 Wabo,	ambtshalve	wijziging,	ontwerpbeschikking,	het	ambtshalve	actu-
aliseren	van	de	omgevingsvergunning .	De	inrichting	betreft	een	onbe-
mand tankstation op de locatie Zijdelweg 53 te Uithoorn. Zaaknummer: 
8838100. Ter inzage via loket.odnzkg.nl vanaf 20 februari 2020 t/m 2 april 
2020. 

•	 Voorontwerpbestemmingsplan	Vuurlijn	15-21.	Inzageperiode	donderdag	
20 februari 2020 t/m woensdag 4 maart 2020. Inlichtingen bij afdeling wo-
nen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2020-018463,	de	Vuurlinie,	het	aanpassen	van	de	weg	en	parkeerplaats	

de Batterij (ontvangen 03-02-2020);
•	 2020-017675,	Boterdijk	142,	het	bouwen	van	een	tuinkamer	 	veranda	

(ontvangen 03-02-2020);
•	 2020-019233,	Iepenlaan	9,	het	bouwen	van	een	berging	met	carport	en	

veranda (ontvangen 08-02-2020);
•	 2020-019236,	achter	de	Noorddammerweg	45,	het	vergroten	van	een	

kassencomplex en aanbrengen van 8 laaddocks (ontvangen 06-02-
2020);

•	 2020-020670,	Poelweg	2,	het	vergroten	van	een	bestaande	opslagloods	
(ontvangen 11-2-20);

•	 2020-020006,	Drechtdijk	12,	het	maken	van	een	dakkaper	en	dakkapel-
len (ontvangen 07-02-2020);

•	 2020-020774,	Bezworen	Kerf	4,	het	bouwen	van	een	bedrijfsgebouw	
(ontvangen 11-02-2020).

Uithoorn
•	 2020-017164,	Knobbelzwaan	145,	het	aanleggen	van	een	parkeerplek	

op eigen terrein (ontvangen 01-02-2020);
•	 2020-018518,	Wiegerbruinlaan	77,	het	afwijken	van	het	bestemmings-

plan	voor	een	 	tnesscentrum	(ontvangen	06-02-2020);
•	 2020-019231,	Ebro	146,	het	verkleinen	van	het	raam	in	de	voorgevel	

(ontvangen 07-02-2020).
Vervolg op volgende blz.
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VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
•	 2019-086039,	Hoofdweg	113,	het	uitbreiden	van	een	spuitcabine	(inge-

trokken 03-02-2020);
•	 2019-098905,	Poelweg	56,	het	vergroten	van	een	kassencomplex	en	

aanbrengen van 8 laaddocks (ingetrokken 11-02-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslister-
mijn met zes weken:
De Kwakel
•	 2019-098928,	Kwakelsepad	24,	voor	vergroten	van	de	woning	(verzon-

den 11-02-2020).
Uithoorn
•	 2019-099944,	Johan	de	Wittlaan	81,	het	realiseren	van	een	uitbouw	en	

het maken van een constructieve doorbraak (verzonden 03-02-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
•	 2019-094573,	Vuurlijn	78,	het	wijzigen	van	de	voorgevel	van	het	bijge-

bouw (verzonden 05-02-2020);
•	 2019-093846,	Pastoor	J.	van	Dijklaan	73,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

(verzonden 10-02-2020).
Uithoorn
•	 2019-097699,	Schermerhornlaan	20,	het	vergroten	van	de	woning	(ver-

zonden 05-02-2020);
•	 2019-091509,	Arthur	van	Schendellaan	100	A,	het	toevoegen	van	een	

maatschappelijke functie aan de bestemming aan sporthal De Scheg 
(verzonden 11-02-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2020-019080,	Evenemententerrein	De	Kwakel,	aanvraag	evenementen-

vergunning Kwakel Open Air Festival op 13 juni 2020 (ontvangen 05-02-
2020).

Uithoorn
•	 2020-018447,	Randhoornweg	100,	aanvraag	evenementenvergunning	

muziekavond op 24 oktober 2020 (ontvangen 05-02-2020);
•	 2020-018834,	Grevelingen,	aanvraag	evenementenvergunning	voor	het	

organiseren van een radiostation bij Fort aan de Drecht op 9 mei 2020 
(ontvangen 06-02-2020);

•	 2020-019158,	Schans	17,	aanvraag	evenementenvergunning	“Uithoorns	
Mooiste	“De	Wandeling”	op	5	april	2020	(ontvangen	08-02-2020);

•	 2020-,	Arthur	van	Schendellaan	100a,	aanvraag	evenementenvergun-
ning	“Iedereen	doet	mee”	op	4	april	2020	(ontvangen	06-02-2020);

•	 2020-012667,	aanvraag	exploitatievergunning	horecabedrijf	Wilhelmina-
kade 11 (ontvangen 20-01-2020);

•	 2020-012683,	aanvraag	drank-	en	horecavergunning	horecabedrijf	Wil-
helminakade 11 (ontvangen 20-01-2020);

•	 2019-082259,	Marktplein,	aanvraag	evenementenvergunning	Amstel-
Proms op 20 juni 2020 (ontvangen 11-02-2020);

•	 2020-016468,	Randhoornweg	90,	aanvraag	evenementenvergunning	
Fietstocht op 5 april 2020 (ontvangen 29-01-2020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
•	 2019-076531,	Anjerlaan	1,	Fancy	Fair	R.K.	Basisschool	De	Zon	op	21	

maart 2020 (verzonden 04-04-2020);
•	 2020-013941,	Het	Fort	55,	aanwezigheidsvergunning	kansspelautoma-

ten 2020 (verzonden 10-02-2020);
•	 2019-084772,	Noorddammerweg	17,	exploitatievergunning	huisvesting	

tijdelijke arbeidsmigranten (verzonden 12-02-2020);
•	 2019-084773,	Noorddammerweg	19,	exploitatievergunning	huisvesting	

tijdelijke arbeidsmigranten (verzonden 12-02-2020);
•	 2019-093464,	Noorddammerweg	47,	exploitatievergunning	huisvesting	

tijdelijke arbeidsmigranten (verzonden 12-02-2020).
Uithoorn
•	 2019-092724,	Zijdelwaardplein,	tijdelijke	standplaatsvergunning	voor	de	

verkoop van oliebollen van 22 november t/m 31 december 2020 (verzon-
den 04-02-2020);

•	 2019-097775,	Randhoonweg	100,	Sport-	en	Spel	weekend	legmeervo-
gels van 19 t/m 21 juni 2020 (verzonden 06-02-2020);

•	 2019-088922,	Laan	van	Meerwijk	16,	evenementenvergunning	Lichtjes-
loop op 14 februari 2020 (verzonden 10-02-2020);

•	 2020-013395,	Thamerlaan,	vergunning	ingebruikname	gemeentegrond	
van 1 januari t/m 1 maart 2020 (verzonden 12-02-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
•	 2020-012272,	Amsteldijk-Noord	3,	verklaring	van	geen	bezwaar	Doden-

herdenking op 4 mei 2020 (verzonden 13-02-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING UITBREIDEN VAN 
DE SPUIT- EN DROOGCABINE VOOR PLANTENBAKKEN ONTVANGEN 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester 
en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding inge-
volge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het uitbrei-
den van de spuit- en droogcabine voor plantenbakken. 
Ontvangstdatum melding: 15 januari 2020 
Melder: Nieuwkoop Europe B.V. 
Locatie: Hoofdweg 111, De Kwakel 
Zaaknummer: 9400477 
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag 
over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de 
website loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

KENNISGEVING Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester 
en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbe-
schikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

ter inzage heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot 
het ambtshalve actualiseren van de op 30 mei 2008 (kenmerk 1126) aan Tinq 
Uithoorn verleende omgevingsvergunning, om zo te kunnen voldoen aan de 
actuele wet- en regelgeving. De inrichting betreft een onbemand tankstation 
op de locatie Zijdelweg 53 te Uithoorn. Zaaknummer: 8838100.
Inzage 
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl on-
der bekendmakingen en (digitaal) bij: 
- gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. 
Zienswijzen 
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschik-
king naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.odnzkg.nl.  
Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelij-
ke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Re-
giebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over deze pro-
cedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u ge-
bruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan con-
tact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen 
de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men belanghebben-
de is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over 
de ontwerpbeschikking.

START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
VUURLIJN 15-21 
Toelichting 
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 
15-21 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 24 juli 2019 is gesloten 
voor het perceel Vuurlijn 15-21. Daarin is voor de gemeente als verplichting 
opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de 
geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het 
perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing twee ruim-
te voor ruimte woningen en een accommodatie voor recreatief nachtverblijf 
worden gerealiseerd, de bestaande bedrijfswoning aan de Vuurlijn 21 naar 
een burgerwoning wordt omgezet en de bestaande schuur aan de Vuurlijn 21 
wordt omgezet naar een accommodatie voor recreatief nachtverblijf. Voor-
liggend voorontwerpbestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ont-
wikkelingen mogelijk. 
Inspraak 
Het voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21 ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van donderdag 20 februari 2020 t/m woensdag 4 maart 
2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het vooront-
werp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Bin-
nen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college 
van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de in-
spraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure 
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Ieder-
een kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vast-
stelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe 
Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt 
wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend. 

Uithoorn, 19 februari 2020

Vervolg van vorige blz.

Uithoorn - Zo’n 100 basisscholie-
ren kwamen op 6 februari bij el-
kaar in het gemeentehuis voor de 
Kinderconferentie. De conferen-

tie, een van de activiteiten van ‘Uit-
hoorn 200 jaar’, was een groot suc-
ces. Burgemeester Heiliegers bij de 
opening: “Samen zorg je voor vei-

ligheid, werk en welzijn. Maar je 
moet het wel vreedzaam doen, an-
ders werkt het niet. Dat gold 200 
jaar geleden, en dat geldt nu nog!”

Kinderconferentie groot succes Wereldproblemen
Burgemeester Heiliegers open-
de de conferentie samen met de 
dagvoorzitters, o�cieel met bel 
en voorzittershamer. De dagvoor-
zitters waren afkomstig uit de 
Kindercommissie, net als de pre-
sentatoren. Die zetten de kinde-
ren aan het werk om in 10 work-
shops ideeën te verzinnen voor, 
zoals een van de presentatoren 
het zei, “wereldproblemen waar 
wij het verschil in willen maken!”

Holle Bolle Gijs
Aan het eind van de middag haal-
den de kinderen het net op, vol 
oplossingen voor een duurzaam, 
veilig schoon en sportief Uit-
hoorn. Bijvoorbeeld geen plas-
tic verpakkingen meer in super-
markten en snackbars; apps die 
niet werken tijdens het rijden en 
oversteeklichten die langer groen 
blijven als er veel �etsers staan, 
of mensen die niet snel kunnen 
oversteken. Holle Bolle Gijs-prul-
lenbakken die het leuk maken 
om rommel niet meer op straat te 
gooien. En wat dacht je van een 
klimmuur en een escape room 
mét regels om samen te spelen. 
Of een kennismakingsroute voor 
scholieren langs sportverenigin-
gen, met uitleg wat zij aan Fair 
Play doen.

Enorme inzet
Onderwijs-wethouder Ria Zijl-
stra was blij met de enorme inzet 
van de deelnemers en de Kinder-
commissie. “De gemeente heeft 
in 2017 haar handtekening gezet 
onder ‘Vreedzame School, Vreed-
zame Wijk’. Geweldig om te zien 
hoe jullie met 100 kinderen van 
Vreedzame scholen samenwer-
ken voor vreedzame wijken in 
een vreedzaam Uithoorn.”

Democratie
Ria vervolgde: ”Met sommige 

plannen kunnen jullie direct aan 
de slag; dat willen kinderen al-
tijd graag! Maar bij andere ideeën 
moeten jullie eerst nadenken hoe 
je het gaan doen. Hoeveel geld 
gaat het kosten, bijvoorbeeld? 
Wat vinden andere mensen in de 
gemeente van het idee? En wie 
wil meedoen aan de uitvoering? 
Dat hoort bij onze democratie. En 
dan is er nog de tijdcapsule, met 
jullie wensen en plannen voor 
over 30 jaar. Vandaag was de eer-
ste stap, maar wel direct een stap 
met zevenmijlslaarzen!”
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

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

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

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

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

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

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

Regio - Terwijl panelen buiten op 
het schuine dak van de Schutse 
op de stormachtige zondagmid-
dag lustig klapperden, zorgden 
twee jonge muzikanten binnen 
onverstoorbaar voor briljant mu-
zikaal vuurwerk.
Op het podium van de Stich-
ting Culturele Activiteiten (SCAU) 
speelde de eenentwintigjari-
ge cellist Alexander Warenberg 
op zijn prachtig klinkende ne-
gentiende eeuwse cello van het 
Nationaal Muziekinstrumenten 
Fonds.
Aan de vleugel van de SCAU zat 
het zeventienjarige pianota-
lent Nikola Meeuwsen. Alexan-
der won als student aan het Am-
sterdams Conservatorium ver-
schillende prijzen. Nikola kreeg 
na het winnen van verschillen-
de concoursen in 2019 de Con-
certgebouw Young Talent Award. 
Bij vooraanstaande docenten in 
Duitsland en Italië vervolgen bei-
de talenten hun studie.
Dat de muziekwereld een veelbe-
lovend duo mag verwelkomen, 
werd zondagmiddag meteen al 
duidelijk aan het SCAU-publiek in 
de volle kerkzaal van de Schutse.
In het jaar waarin alom wordt her-
dacht dat Ludwig van Beethoven 
250 jaar geleden werd geboren, 
mocht natuurlijk een compositie 
van deze grote meester niet ont-

breken. Om op temperatuur te 
komen had het jeugdige duo de 
Twaalf variaties in F op een thema 
uit Mozarts opera Die Zauber�öte 
gekozen. Prachtig werden de va-
riaties vertolkt. Daarbij bleek on-
middellijk hoeveel plezier de bei-
de musici beleefden aan hun 
naadloos afgestemde samenspel.

Donkere, warme cellotoon
In de daarop volgende Sonate in 
e kleine terts opus 38 van Johan-
nes Brahms ontbrandde de eerste 
serie muzikaal vuurwerk.
Tussen lyrisch gezang met een 
prachtige donkere cellotoon en 
stormachtige passages in de veel-
eisende pianopartij werd schijn-
baar moeiteloos geschakeld. De 
Sonate klonk als een volbloedi-
ge symfonie in kamermuziekfor-
maat.
Na de pauze werd stevig in de cel-
losnaren gegrepen om de opwin-
dende ritmische e�ecten in de 
Sonate voor cello en piano in d 
kleine terts van Claude Debussy 
krachtig tot klinken te brengen. 
Tot slot speelden Alexander en 
Nikola de Sonate in C grote terts 
van Serge Proko�ev. “Die doet 
denken aan een wilde rit door 
de toendra”, zei de voorzitter van 
SCAU-Sectie Muziek Ruurd van 
der Weg in zijn openingspraatje. 
Uit de energieke en superieure 

vertolking van dit ook voor de pi-
anist razend moeilijke stuk bleek 
wel dat daarmee niets teveel was 
gezegd.
De muziekliefhebbers in de zaal, 
onder wie burgemeester Pieter 
Heiliegers en zijn partner José, 
beloonden de prestaties van de 
twee bevlogen jonge muzikan-
ten met een hartelijk applaus.
Op zondag 15 maart is de SCAU 
weer present in de Schutse, met 
“De Sneeuwstorm”: een literair-
muzikaal progamma gewijd aan 
de Russische dichter Poesjkin. 
Hans Boland verzorgt de voor-
dracht, met als muzikaal begelei-
der op accordeon Oleg Lysenko. 
Voor kaarten en informatie: www.
scau.nl.

Valentijn deelde gul uit in 
winkelcentrum Amstelplein

Regio - Vrijdag 14 februari was 
het goed toeven in winkelcen-

trum Amstelplein in Uithoorn. Val 
en Tijn bezochten het centrum 

voor Janny Zuidervaart, drie pak-
ketje met lekkernijen van Alexan-
derhoeve-Stijn Melenhorst ter 
waarde van 10 euro zijn voor W.H. 
Hop, Yu-Lee Hoogenboom en In-
grid van Vliet, drie cadeaubon-
nen van slager Gert Stronkhorst 
ter waarde van 10,00 gingen naar 
Steensma, Ria Schaefers en Wen-
dy Zandvliet- Van Dijk, Vijf ca-
deaubonnen ter waarde van 7,50 
aangeboden door Otto Bloem-
kunst zijn gewonnen door Anouk 
Heertje, Arnold Krechtin, Marian-
ne Kreutzkamp, Gerda Grijpink 
en Ilonka Koek, drie cadeaubon-
nen voor Hand(ig)werk ter waar-
de van 10,00 gingen naar Marjo 
Houtkamp, Mojca Denekamp en 
Bes Baartman, en tot slot een set-
je van 2 roze koeken van bakker 
van Maanen zijn voor Rob Raad-
schelders en Klaas Borst. Kortom 
bezoekers van winkelcentrum 
Amstelplein werden blij verrast 
op deze Valentijnsdag en wer-
den warm onthaald op deze gu-
re dag.

en verraste de bezoekers met ge-
dichten en rijmen, en met harten 
en rode rozen gaven zij de bezoe-
kers tips over romantiek en pas-
sie. Tevens maakte de bezoekers 
kans op mooie prijzen.

Hieronder de lijst 
van winnaars:
Een diner voor twee personen 
bij Het Spoorhuis ging naar Gil-
la Bos-Dokter, een lunch voor 
twee personen bij Plein 57 inclu-
sief een drankje werd gewonnen 
door Wilma Zaal, drie cadeaubon 
van Albert Heijn twv 10,00 ging 
gingen naar J Konst, Rackeena 
en W Kleijn, twee setjes gehoor-
bescherming van Oorwerk zijn 
voor Diny Bos, vier cadeaubon-
nen ter waarde van 15,00 gingen 
naar J Willemse, G Peereboom, Y 
Brikhof en Chiara Jansen, een ca-
deaubon ter waarde van 100,00 is 

Briljante jonge musici in 
stormachtig SCAU-concert

Teens jeugd theaterschool repeteren 
voor sprookjesconcert
Regio - Op zondag 15 maar vindt 
er een bijzondere voorstelling 
plaats in Uithoorn: het KnA Or-
kest organiseert i.s.m. de Jeugd 
TheaterSchool Uithoorn een 
sprookjesconcert. Assepoester in 
Wonderland. En daarvoor moet 
natuurlijk worden gerepeteerd.
De teens (leerlingen van de Jeugd 
TheaterSchool tussen de 10 en 14 
jaar) doen dit niet tijdens de regu-
liere lessen maar zij komen speci-
aal naar een aantal extra repe-
tities op de zaterdag of zondag. 
Het is best zwaar; soms wordt er 
4 uur achter elkaar gerepeteerd 
maar alle kinderen hebben er 
enorm veel zin en plezier in!
De repetities staan o.l.v. Sabrine 
Hallewas. Zij is ook docente bij de 
Jeugd TheaterSchool Uithoorn en 
schrijfster van het script. Samen 
met Gerhart Drijvers, de dirigent 
van het KnA Orkest, hebben zij 
een prachtige voorstelling in el-
kaar gezet.

Mooie middag
Alles is aanwezig op deze mooie 
middag. Decorstukken, kos-
tuums, licht en geluid. Alles wordt 
in het werk gesteld om de kinde-
ren en het orkest zo goed mo-

gelijk uit te laten komen. Zo, dat 
de aanwezige bezoekers hele-
maal op kunnen gaan in het ver-
haal en een �jne middag beleven. 
De acteurs en actrices in de dop 
kunnen niet wachten; ze staan 
te trappelen om hun mooie kos-
tuums aan te trekken en op te tre-
den!
De kaartverkoop is inmiddels ge-
start, kaarten kunnen worden be-
steld in de voorverkoop via kna.
publicrelations@gmail.com. Wilt 
u uw (klein) kinderen kennis laten 

maken met klassieke muziek op 
een manier die aansluit bij hun 
belevingswereld? En wilt u een 
�jne middag voor uw gezin? Kom 
dan zeker naar deze voorstelling. 
Er zijn er twee: 13.00 uur en 15.00 
uur. De voorstelling duurt alles bij 
elkaar ongeveer een uur. Natuur-
lijk worden de eerste rijen gere-
serveerd voor de kinderen.
Meer informatie kunt u vinden op 
www.kna-uithoorn.nl. De voor-
stelling vindt plaats in Dans en 
Partycentrum Colijn te Uithoorn

Alkwin Awards voor beste 
ofielwe kst kken

Regio - Op dinsdag 11 februari zijn 
op het Alkwin Kollege de winnaars 
bekend gemaakt van de makers 
van de beste pro�elwerkstukken 
van HAVO en VWO. De winnaars 
bij het HAVO zijn: Olaf Huijts, Jikke 
van der Meer en Stan Zurcher met 
hun onderzoek op het terrein van 
microbiologie. Winstijn Smit en Fy-

or Klein Gunnewiek wonnen bij het 
VWO met hun zelfrijdende auto. Na 
de presentatie kon in de gymzaal 
de auto bewonderd worden. Alle 
examenleerlingen presenteerden 
hun PWS aan familie en vrienden 
in verschillende lokalen. Er is hard 
gewerkt door iedereen en dit was 
een mooie afsluiting!

De winnaars van de HAVO

De winnaars van het VWO

Nieuw en speciaal programma 
200 jaar gemeente Uithoorn
Uithoorn - De gemeente Uit-
hoorn bestaat 200 jaar en dat 
wordt met diverse  evenementen 
gevierd.   Rick FM viert dit feest 
mee met een nieuw en speciaal 
programma op de zondagmorgen 
van 10.00 tot  11.00 uur, de start 
was zondag jl.  De herhaling is ie-
dere woensdagavond  van  18.00 
tot  19.00 uur  en ook als podcast 
via de website te beluisteren. In 
het programma komen wekelijks 
diverse vaste onderdelen.
* Historische feiten en weetjes, 

samenwerking met de Stich-
tingen Oud Uithoorn/De Kwa-
kel en De Kwakel Toen & Nu.

* Interviews met de Burgemees-
ters van toen en nu en met Uit-

hoornse & Kwakelse BN’ers en 
ondernemers. 

* Favoriete verzoeknummers uit 
de Uithoornse & Kwakelse Top 
200. 

* Rick FM fragmenten uit het ra-
dioarchief.

* De 200 seconden van.

Luisteren naar Rick FM kan over-
al met de gratis TuneIn App.  
https://tunein.com/radio/Rick-
FM-1063-s81518/ en ook via Ka-
belnet Caiway, Uithoorn en de 
Kwakel, frequentie 99.0 FM. 
(Aalsmeer 93.1 FM) Etherfre-
quentie 106.3 FM. Online Live 
stream;  https://www.rickfm.nl/ra-
diogids/stream
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“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

 We gaan weer verder in de tijd. We laten de Fransen achter ons. Laten we dat heel 
feestelijk doen. Met een feestelijk maal! Heerlijk voor een luie ochtend in de vakantie. O la la!

WENTELTEEFJES

Voor 1 wit stokbrood heb je nodig: 
4 eieren  
1 klein kopje melk
1 eetlepel suiker (en nog wat suiker als beleg)
2 theelepels kaneel (en nog wat kaneel als beleg)
Klontje boter om in te bakken

Kluts de eieren, melk, kaneel en suiker door elkaar. 
Je kunt het beste het stokbrood lekker schuin snijden voor grotere plakken
(Maak ze ongeveer 3 cm dik, anders vallen ze straks uit elkaar)

Laat de stokbroodjes vervolgens 10 minuten weken in het ei-mengsel. 
Dus gewoon de broodjes in de kom met ei, melk, kaneel en suiker leggen, goed 
ondergedompeld. Het stokbrood zal heel zacht worden.

Laat vervolgens een klontje boter in de pan smelten en bak de wentelteef-
jes in de pan. De broodjes moeten aan beide kanten mooi goudbruin kleuren.

Bij het opdienen doe je er nog wat suiker en kaneel overheen en smullen 
maar!
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Waar zou deze Franse soldaat aan denken? Jij weet wel wat, toch?

Schipholdirecteur spreekt met inwoners over overlast luchthaven

Bewoners belonen Benschop 
(nog) niet met vertrouwen
Vervolg van de voorpagina.

Schrijnend
Maar het schrijnendste waren 
de verhalen over de grote zor-
gen voor de volgende generaties. 
“Ben ik nog wel een goede va-
der als ik mijn kinderen er zo on-
der zie lijden?” vroeg een van de 
bewoners zich zichtbaar geëmo-
tioneerd af. De onmacht over dat 
het je overkomt en dat je er niets 
aan kan doen om je familie te be-
schermen tegen geluid en � jnstof 
is een zware last voor veel ouders 
in deze omgeving. 

Aangeslagen
Dick Benschop luisterde aan-
dachtig en was zichtbaar aange-
slagen na deze verhalen. Een van 
zijn eerste constateringen bij zijn 

aantreden was “dat het niet goed 
gegaan was in de Zuidoosthoek”. 
Hij heeft veel geleerd van de ver-
schillende (huiskamer)gesprek-
ken en zet in op het herstellen 
van de relatie met de omgeving 
en het terugwinnen van vertrou-
wen. Daarom wordt er nu hard 
gewerkt aan speci� eke maatre-
gelen om de overlast te beper-
ken, legde hij uit. En de uitvoe-
ring van deze hinderbeperkende 
maatregelen wordt ongeacht het 
groeibesluit opgepakt.
De bewoners gingen er niet in 
mee. Opnieuw onderzoeken uit-
voeren terwijl er de afgelopen ja-
ren al zoveel is onderzocht en al-
les categorisch is afgewezen? Dat 
is een herhaling van zetten. Het 
mantra is nog steeds groeien, ter-
wijl de grenzen aan de leefbaar-

heid al ruimschoots zijn over-
schreden. Herstel van de onba-
lans in de zuidoosthoek moet 
niet afhangen van toekomstige 
scenario’s, maar moet nu al alle 
aandacht krijgen. PUSH heeft al 
7 concrete maatregelen die kun-
nen worden ingevoerd in het 7-7-
7 Manifest benoemd. 

Groeien
Benschop lichtte toe dat van on-
gebreidelde groei, zoals in het 
verleden, geen sprake meer zal 
zijn, maar van “gematigde en ge-
controleerde groei”.
Bewoners trappen daar niet in. 
“Meer vliegen met minder hinder 
door stillere vliegtuigen” is een 
mythe. Als een vliegtuig een paar 
decibel minder produceert maar 
je krijgt er wel meer over je dak 

(de ‘Alders-paradox’ genoemd), 
lost dat niets op. Het was duide-
lijk dat Dick Benschop zocht naar 
manieren om de aanwezigen er-
van te overtuigen dat zij gehoord 
worden. Zo gaf hij een voorbeeld 
van de verlegging van een rou-
te die was gedaan om de omge-
ving te ontzien, terwijl de route 
op zichzelf gewoon acceptabel 
was: “Niet alles wat mag moet je 
ook doen”. Inmiddels is deze rou-
teverlegging ingebed in de orga-
nisatie. 
Dat dit voorbeeld ook niet kon 
overtuigen bleek toen het kern-
woord vertrouwen viel. Op dit 
moment ontbreekt het vertrou-
wen volledig bij de bewoners 
dat hun leefomgeving niet ver-
der aangetast wordt als er weer 
gegroeid mag worden. In combi-
natie met het mogelijk afscha� en 
van (een deel van de) nachtvluch-
ten vrezen de bewoners voor 
nog meer, steeds vroegere (voor 
07:00 uur) en latere (tot 23:00 uur) 
vluchten op de Aalsmeerbaan. 
De conclusie was duidelijk: het 
vertrouwen is weg en het zal ja-
ren duren voordat het hersteld is. 
Dick Benschop erkende dit ook. 
In het gesprek kwamen vele 
boodschappen aan de orde die 
zo’n 100 bewoners op 29 janua-
ri hebben opgetekend tijdens de 
speciaal hiervoor georganiseerde 
informatieavond. Als een tastbare 
herinnering overhandigde Mirel-
la Visser de rol � ipovers aan Dick 
Benschop, hem dankend voor 
zijn komst. 
De � ipovers worden op Schiphol 
opgehangen om iedereen eraan 
te herinneren dat er bewoners 
bestaan en dat zij beter gehoord 
moeten worden. 

KerkCafé:
Sleutelen aan ons DNA
Wenselijk of verwerpelijk?
Uithoorn - Op vrijdagavond 
28 februari gaat prof. dr. Cornel 
(hoogleraar aan Amsterdam UMC 
en lid van de Gezondheidsraad) 
uitgebreid in op de vraag wat de 
grenzen zijn van het menselijk in-
grijpen in de kiem van het leven.
Er zijn anno 2019 op het gebied 
van genetica en ons DNA ont-
wikkelingen gaande die we zelfs 
20 jaar geleden niet konden ver-
moeden. Kantelpunt was dat we 
rond de eeuwwisseling de bouw-
stenen van het leven in kaart kon-
den brengen: hierdoor kunnen 
we nu ook ‘verbouwen’. Grote 
vraag is: wat zijn de ethische en 
morele grenzen die deze ontdek-
kingen en mogelijkheden met 
zich mee brengen? In het KerkCa-
fé willen we samen nadenken en 

onderzoeken of er principiële re-
denen zijn om niet aan de kiem 
van het leven te sleutelen? Of 
zouden we juist de mogelijkheid 
moeten omarmen om ernstige 
ziekten al in de kiem van het le-

Dagopvang Dementie Bilder-
dijkhof klaar voor de zomer
Uithoorn - Het Keeztoernooi bij 
Legmeervogels leverde een mooi 
bedrag van 5.500 euro op. Bij aan-
vang van het toernooi overhan-
digde Frans Lakerveld en Don-
ny Stolwijk namens Team Samen 
Sterker en de Club van 100 van 
Legmeervogels een cheque van 
3.000 euro aan de ontmoetings-
groep van de Dagopvang De-
mentie buurtcentrum Bilderdijk-

hof. Voor het bedrag zijn inmid-
dels 3 verplaatsbare airco’s be-
steld zodat de activiteiten straks 
ook bij warm weer door kunnen 
gaan op de voor deze groep ou-
deren vertrouwde locatie. Daar-
naast zijn er voor dit bedrag en-
kele relaxstoelen met kussens 
aangeschaft. Het resterende be-
drag van 2.500 euro wordt al-
vast gereserveerd voor het Alpe 

d’Huzes/KWF-fonds inzake on-
derzoek naar kanker. 

Team Samen Sterker is name-
lijk voornemens om in juni 2021 
weer deel te gaan nemen aan de 
Alph d’Huzes. Dit betekent ook 
dat het Keeztoernooi van vol-
gend jaar geheel in het teken zal 
staan van dit evenement en het 
daaraan verbonden goede doel. 

Nieuwe afvalbakken 
gemaakt van afval
Uithoorn - De gemeenten Uit-
hoorn en Ouder-Amstel willen de 
gemeentelijke gebouwen voor-
zien van meer circulaire produc-
ten. Dit zijn producten die ge-
maakt zijn van gerecycled afval. 
Met veel plezier onthullen de 
wethouders, Axel Boomaars (ge-
meente Ouder-Amstel) en Hans 
Bouma (gemeente Uithoorn) de 
circulaire afvalbakken.
Deze staan vanaf februari in de 
gemeentehuizen en -werven van 
beide gemeenten. Ze zijn ge-
maakt van afvalproducten van 
polypropyleen of polyetheen, 
zoals stoelen, tafeltjes, kratten, 
zeep� essen, containers, maga-
zijnbakken, buizen, winkelmand-
jes en nog heel veel meer alle-
daagse producten. 
Medewerkers van beide gemeen-
ten en de uitvoeringsorganisa-
tie Duo+ gooien hun afval al ge-
scheiden weg, maar nu zijn er 
meer afvalstromen om geschei-
den weg te gooien en restafval te 
verminderen. Dit is weer een stap 

verder naar een afvalloze maat-
schappij. Wethouder Hans Bou-
ma: “In Uithoorn zetten we al lan-
ger in op het verminderen van 
restafval. Restafval gaat de ver-
brandingsoven in, dat is weinig 
duurzaam terwijl je uit afval vaak 
veel meer kan halen. Bij laag-
bouwwoningen halen we daar-
om papier en PMD aan huis op. Bij 
hoogbouw staan hiervoor aparte 
ondergrondse containers.
Wethouder Axel Boomgaars: 
“Ook Ouder-Amstel werkt aan 
minder restafval. Sinds septem-
ber 2019 halen we groente-, fruit- 
en tuinafval (GFT) gescheiden 
op aan huis bij de laagbouw en 
de hoogbouw volgt dit jaar. Van-
af volgend jaar kunnen inwoners 
besparen op hun afvalsto� enhef-
� ng als ze minder restafval weg-
brengen.”
Beide wethouders zijn het eens: 
“Dan kan je in de gemeentehui-
zen en -werven niet achterblij-
ven. Afval scheid je niet alleen 
thuis, maar ook op je werk!”

ven te voorkómen? Vrijdag 28 fe-
bruari 20 uur: KerkCafé “Sleutelen 
aan ons DNA” met prof.dr. Martina 
C. Coronel. Adres: de Schutse, De 
Merodelaan 1, Uithoorn.
Inloop vanaf 19.45 en de toegang 
is vrij. Na a� oop is alle gelegen-
heid tot napraten bij een hapje 
en een drankje!
(Voor consumpties wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd.)
Gezien de hoge opkomst bij het 
vorige KerkCafé adviseren wij om 
tijdig aanwezig te zijn!
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Teens jeugd theaterschool repeteren 
voor sprookjesconcert
Regio - Op zondag 15 maar vindt 
er een bijzondere voorstelling 
plaats in Uithoorn: het KnA Or-
kest organiseert i.s.m. de Jeugd 

TheaterSchool Uithoorn een 
sprookjesconcert. Assepoester in 
Wonderland. En daarvoor moet 
natuurlijk worden gerepeteerd.

De teens (leerlingen van de 
Jeugd TheaterSchool tussen de 
10 en 14 jaar) doen dit niet tij-
dens de reguliere lessen maar zij 
komen speciaal naar een aantal 
extra repetities op de zaterdag of 
zondag. Het is best zwaar; soms 
wordt er 4 uur achter elkaar gere-
peteerd maar alle kinderen heb-
ben er enorm veel zin en plezier 
in! De repetities staan o.l.v. Sabri-
ne Hallewas. Zij is ook docente bij 
de Jeugd TheaterSchool Uithoorn 
en schrijfster van het script. Sa-
men met Gerhart Drijvers, de di-
rigent van het KnA Orkest, heb-
ben zij een prachtige voorstelling 
in elkaar gezet.

Mooie middag
Alles is aanwezig op deze mooie 
middag. Decorstukken, kostuums, 
licht en geluid. Alles wordt in het 

werk gesteld om de kinderen en 
het orkest zo goed mogelijk uit te 
laten komen. Zo, dat de aanwezi-
ge bezoekers helemaal op kun-
nen gaan in het verhaal en een 
�jne middag beleven. De acteurs 
en actrices in de dop kunnen niet 
wachten; ze staan te trappelen om 
hun mooie kostuums aan te trek-
ken en op te treden! De kaartver-
koop is inmiddels gestart, kaar-
ten kunnen worden besteld in de 
voorverkoop via kna.publicrelati-
ons@gmail.com. Wilt u uw (klein) 
kinderen kennis laten maken met 
klassieke muziek op een manier 
die aansluit bij hun belevings-
wereld? En wilt u een �jne mid-
dag voor uw gezin? Kom dan ze-
ker naar deze voorstelling. Er zijn 
er twee: 13.00 uur en 15.00 uur. 
De voorstelling duurt alles bij el-
kaar ongeveer een uur. Natuurlijk 
worden de eerste rijen gereser-
veerd voor de kinderen. Meer in-
formatie kunt u vinden op www.
kna-uithoorn.nl. De voorstelling 
vindt plaats in Dans en Partycen-
trum Colijn te Uithoorn

Twee jubilarissen 
gehuldigd
Regio - Donderdag 13 februari 
zijn 2 Jubilarissen gehuldigd bij 
de Vogelvereniging de Groen-
ling, De Hr. Wim van Scheppin-

gen 50 jaar lid, en de Hr. Jan 
Könst 40 jaar lid. Ze werden ge-
huldigd door de voorzitter Bert 
van de Jagt.

Uithoorn - Vijfentwintig inwo-
ners, raadsleden, bedrijven en 
vertegenwoordigers van buurt-
beheren hebben donderdag-
avond 6 februari 2020 deelgeno-
men aan de bijeenkomst over de 
Regionale Energie Strategie (RES). 
In een positief kritische sfeer 
hebben de deelnemers kunnen 
meepraten en discussiëren over 
de zoeklocaties en kansen voor 
grootschalige opwek van elektri-
citeit via wind en zon in Uithoorn 
en De Kwakel.

Optimaal gebruik van zon
Aanwezigen hebben samen ge-
keken of en waar ze kansen zien 
voor grootschalige opwek van 
duurzame energie in de gemeen-
te Uithoorn. Het resultaat was 
een gevarieerde mix van moge-
lijkheden voor Uithoorn en De 
Kwakel. Deelnemers waren ook 
duidelijk over wat ze niet zien zit-
ten. Niet geheel onverwacht wa-
ren de meeste deelnemers posi-
tief over het gebruik van de zon 
voor energieopwekking. Vooral 
voor ‘zon op (grote) daken’ bleek 

veruit het meeste draagvlak. Ook 
was er veel bijval voor de innova-
tievere maatregelen ‘licht doorla-
tende panelen op kassen’ en ‘zon 
op parkeerplaatsen’.
De deelnemers hebben ook dui-
delijk uitgesproken dat er bij hen 
géén draagvlak is om het Veen-
weidegebied te gebruiken voor 
zonnepanelen of voor windtur-
bines. Een aantal aanwezigen 
stond er wel voor open om te kij-
ken naar andere gebieden in de 
gemeente waar dat wel kan. Dan 
moet het wel goed landschappe-
lijk ingepast worden. Bij de zon-
neweiden wordt dan wel gedacht 
aan een dubbelfunctie met bij-
voorbeeld natuur en/of recreatie.

Wat gebeurt er na de 
bijeenkomst?
Goed om te weten is dat er in de 
hele provincie Noord-Holland 
naar schatting 3000 mensen in 
33 regionale en 66 gemeentelij-
ke bijeenkomsten hebben mee-
gedacht aan de RES. Alle opmer-
kingen, suggesties en bedenkin-
gen worden verwerkt in de con-

Geslaagde bijeenkomst over de 
Regionale Energie Strategie

cept-RES. “Na de avond werd dui-
delijker wat de RES gaat bete-
kenen. In de concept-RES wor-
den nog geen concrete locaties 
voor de opwek van hernieuwbare 
energie aangewezen. Wel wordt 
aangegeven welke zoekgebieden 
kansrijk zijn, bijvoorbeeld in de 
gemeente Uithoorn,” aldus wet-
houder Hans Bouma. Ook wordt 
berekend hoeveel hernieuwba-

re energie de hele energieregio 
(waar de gemeente deel van uit-
maakt) kan opwekken. Het getal 
dat hieruit komt is het bod van 
de energieregio. Dit bod wordt in 
de zomerperiode doorgerekend 
door het Landelijk Bureau voor 
de Leefomgeving en het Natio-
naal Programma RES. De concept 
RES moet onder andere door de 
gemeenteraad van Uithoorn wor-
den vastgesteld. Alle informatie 
over de RES in de regio Noord-
Holland Zuid waar de gemeen-
te Uithoorn deel vanuit maakt, is 
te vinden op de website https://
energieregionhz.nl 

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 
werd het startsein gegeven voor 
de bouw van de laatste fase van 
het nieuwbouwproject ‘Aange-
naam Legmeer’. Ontwikkelen-
de bouwer Van Wijnen vierde dit 
moment samen met gemeen-
te Uithoorn en de kopers van de 
57 woningen, die in deze fase ge-
bouwd worden.

Woningen met een eigen archi-
tectuurstijl 
In de laatste fase van het project 

‘Aangenaam Legmeer’ zijn alle 57 
koopwoningen uniek. Ze hebben 
stuk voor stuk bijzondere ken-
merken. Het gebruik van wisse-
lende steenkleuren en kaprich-
tingen zorgen voor een aange-
naam en gevarieerd straatbeeld. 
De wijk is geïnspireerd op een 
oud-Hollands tuindorp. “In Leg-
meer-West maken we hier een ei-
gentijdse vertaling van.” zegt Ar-
chitect Ton Mulleners. Binnen één 
jaar worden de woningen opge-
leverd.

Nieuw woningtype 
In totaal bestaat ‘Aangenaam 
Legmeer’ uit 143 koopwonin-
gen. Deze woningen zijn ont-
wikkeld en gebouwd door Van 
Wijnen. De verschillende fa-
ses van het project hebben ie-
der een eigen identiteit. Naast 
de gebruikelijke rij- en hoekwo-
ningen is er in de derde fase een 
nieuw woningtype toegevoegd: 
een hoekwoning met dwars-
kap en zijuitbouw. Dit is een af-
wisseling van de vorm van het 

Laatste fase nieuwbouwproject ‘Aangenaam Legmeer
dak. Met een zijuitbouw kan een 
woonkeuken gerealiseerd wor-
den.

Met uitzicht op groen
Veel koopwoningen in de der-
de fase van het project heb-
ben vrij zicht op een zogenaam-
de groenzone. Een groenzo-
ne is een beplant gebied zon-
der gebouwen. Daarnaast is het 
nieuwbouwproject in Legmeer-
West omringd door kleine par-
ken en recreatiegebieden.

Schrijverscafé Uithoorn  
Uithoorn - Zondag 23 februari 
ontvangt het Schrijverscafé Uit-
hoorn weer amateurschrijvers uit 
onze omgeving. Locatie: proe�o-
kaal de Schans, 1421 BA Uithoorn. 
Tijd: 13.30 – 17.00 uur, met vanaf 
15.00 uur Open Microfoon voor 
iedereen die iets wil voordragen. 
Kennismaken met andere schrijf-
liefhebbers, elkaars werk bespre-
ken, samen projectjes bedenken 
is leuk om te doen. Goed of min-
der goed schrijven, daar gaat het 
hier niet om. Het plezier in schrij-

ven met elkaar delen, dáár gaat 
het om.
Bent u geïnteresseerd? Kom ge-
woon naar de bijeenkomst en zie 
wat er gebeurt. Mocht u al po-
pelen: bij de vorige bijeenkomst 
is er afgesproken dat ieder een 
stukje schrijft over wat hij ziet als 
hij in de spiegel kijkt. Dat gaan we 
gezamenlijk lezen en bespreken. 
Daar komen vaak erg leuke ge-
sprekken uit voort. U bent uiter-
aard vrij om meteen in huis te val-
len met úw stukje!

Gemeentehuis volop 
verlicht op Valentijnsdag

Uithoorn - Afgelopen vrijdag-
avond was het zover. Het weer 
bleef droog en rustig, een idea-
le avond voor de interactieve vi-
deomapping van digitaal kun-
stenaar AlexP op het gemeen-
tehuis in Uithoorn! Vooraf aan 
en tijdens de Lichtjesloop wer-
den de techniek en de projecto-
ren nog uitgebreid getest. Toen 
alle lopers weer bij het gemeen-
tehuis aankwamen, kon ieder-
een met zijn eigen smartphone 
de verschillende projecties beïn-
vloeden en laten bewegen. Stro-
mende balletjes, het logo van 200 
jaar Uithoorn, uitbundige kleu-
ren én natuurlijk wat hartjes in 
het kader van Valentijnsdag kon-
den op het gemeentehuis in be-
weging worden gebracht. Vlakbij 
de ingang van het gemeentehuis 
was nóg een projectie van AlexP 
te zien, MAPP genaamd. Hierin 
konden de aanwezige bezoekers 
zelf gaan staan en onderdeel wor-
den van de lichtkunst. Er werden 
een hoop kleurrijke lightart-sel-
�es gemaakt. Het was wederom 
een zeer geslaagde avond in het 
feestjaar “200 jaar Uithoorn”!

Poging inbraak 
in woning

Uithoorn – Op dinsdag 11 febru-
ari is tussen negen uur in de och-
tend en één uur ’s middags ge-
probeerd in te breken in een wo-

ning aan de Colijnlaan. Dieven 
hebben getracht de voordeur te 
openen. Toen dit niet lukte is ook 
een poging gewaagd aan de ach-
terzijde van het huis, maar hier 
bleef de deur eveneens op slot. 
De woning is niet betreden. Wel 
hebben de bewoners braakscha-
de aan de deuren.
 

Sieraden weg 
na inbraak

Uithoorn – Op maandag 17 febru-
ari is tussen negen uur in de och-
tend en vijf uur ’s middags inge-

broken in een woning aan Zegge 
(lage nummering). Met een koe-
voet is de voordeur van het huis 
open gebroken. In de woning zijn 
alle kasten en lades geopend. De 
dieven zijn er vandoor gegaan met 
contant geld en sieraden. De poli-
tie heeft de inbraak in onderzoek.

Raam open na 
inbraak

Uithoorn – Op zaterdag 15 februa-
ri even over twee uur in de middag 
hoorde de eigenaar van een restau-

rant aan de Koningin Julianalaan 
gestommel in de woning boven zijn 
zaak. De eigenaar is direct een kijk-
je gaan nemen en trof één van de 
ramen open aan. Mogelijk heeft hij 
de inbrekers gestoord en zijn deze 
er snel vandoor gegaan. Vooralsnog 
worden geen goederen vermist.
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Gezellige middag voor 
ouderen
De Ronde Venen - Op donder-
dagmiddag 19 maart 2020 or-
ganiseert ‘DOEN! Hart voor ou-
deren’, van 13:30 tot 16:15 uur, 
een gezellige middag in Bow-
lingcentrum Mijdrecht. Er is kof-
�e met gebak, muziek, bingo met 
mooie prijzen en lekkere hapjes 
en drankjes. De eigen bijdrage 
voor deze middag is € 10,00. Ie-
dereen is welkom! Vooral óók als 
u geen deelnemer van de activi-
teiten van ‘DOEN! Hart voor ou-
deren’ bent. Heeft u er al zin in? 
Schrijf dan snel in, vóór zaterdag 
7 maart, want vol is vol! U kunt 
zich inschrijven bij het Klant Con-
tact Centrum van Tympaan-De 
Baat op telefoonnummer 0297-
760 260, iedere werkdag te be-
reiken van 10:00 tot 12:00 uur. U 
kunt zich ook inschrijven door 
een e-mail te sturen aan doen@
stdb.nl. U ontvangt dan een in-
schrij�ormulier per e-mail. De-
ze kunt u ingevuld terugmailen 
of inleveren bij een Servicepunt 

bij u in de buurt. U bent pas in-
geschreven als ook uw eigen bij-
drage van € 10,00 is ontvangen 
op rekening nummer: NL79RA-
BO0347283853 ten name van 
‘DOEN! Hart voor ouderen’. Der-
gelijke middagen zijn in het verle-
den al vaker georganiseerd, toen 
nog onder de vlag van Het Ro-
de Kruis. De middagen waren al-
tijd een succes en misschien bent 
u al eens geweest. Mede door de 
sponsoring van De diaconie van 
de RK Kerk Heilige Johannes De 
Doper uit Mijdrecht, is het geluk-
kig ook nu weer mogelijk om een 
geheel verzorgde middag te or-
ganiseren. Mocht vervoer voor u 
een drempel zijn om te komen, 
dan is een beperkt aantal vrijwil-
lige chau�eurs beschikbaar om 
u te halen en te brengen. Wilt 
u meer weten over de activitei-
ten van DOEN? Kijk dan op www.
tympaandebaat.nl/pagina/seni-
oren, mail naar doen@stdb.nl of 
bel 0297-230 280.

Nog plaats bij de Paraplu
Wilnis – Voor de volgende activi-
teiten is nog de mogelijkheid om 
je in teschrijven:

Powertex beeldje ‘IJsvogeltje’
Op deze middag gaan ze een vo-
geltje maken op een stenen sok-
kel. Laag voor laag bouwen je je 
creatie op en kleuren de ijsvogel 
in de originele kleuren of in het 
brons. Aan het einde van de mid-
dag heb je een mooi eigen kunst-
werkje wat je binnen en buiten 
(na 6 weken) kunt neerzetten. De 
klei is zelf hardend en gemaakt 
van powertex. Datum: maandag 
9 maart 2020 van 13:00-16:00 uur

Portrettekenen en Schilderen
Tijdens de cursus geeft de do-
cent je vaardigheden aan voor 
de opbouw van het tekenen van 
een portret om dit vervolgens 
te schilderen in acrylverf op een 
doek of paneel van jouw keuze 
in overleg met de docent. Data: 
dinsdag 10-03-20 t/m 21-04-20 
van 13:30 - 16:00 uur.

Creativiteit en Kleding
Wat is er leuker dan je eigen kle-
dingstijl te ontwikkelen en kle-
ding te dragen die door jezelf be-
dacht is. In deze serie van drie les-
sen gaan je op zoek naar je ei-
gen stijl van kleden. De kleding-
stukken worden in de les ont-
worpen, ze worden er niet ge-
naaid. Aan de hand van een colla-
ge gaan we oefenen met het ma-
ken van de ontwerpen op papier. 
Data:donderdag 12-3-20 t/m 26-
3-20 van 19:30 - 21:30 uur.

Duits
Heb je moeite met deze taal? Dan 
is deze basiscursus Duits hele-
maal voor jou. In deze cursus leer 
je veel basisvaardigheden die 
meteen praktisch inzetbaar zijn. 
Data: donderdag 12-03-20 t/m 
07-05-20 van 19:00-20:30 uur

Aanmelden voor een activiteit 
kan op de website via www.stich-
tingparaplu.nl. U kunt ook op 
donderdagmiddag het program-
maboekje ophalen bij de loca-
tie aan de Pieter Joostenlaan 28 
te Wilnis of dagelijks bij het ge-
meentehuis in Mijdrecht. An-
ders kunt u het inschrij�ormulier 
downloaden en ingevuld a�eve-
ren bij de Paraplu. Via onze email 
info@stichtingparaplu.nl   kunt u 
terecht voor vragen of reacties. Of 
kijk op www.facebook.com/para-
plustichting.

Ga mee op avontuur met de 
Polderwachter in de Voorjaarsvakantie!

De Ronde Venen - NME centrum 
de Woudreus organiseert leuke 
activiteiten (buiten én binnen) 
in de voorjaarsvakantievakantie 
op maandag 24 en dinsdag 25 fe-
bruari. Op woensdag 26 februari 
zijn ze gesloten. Op maandag 24 
februari kunnen kinderen van 4 
jaar tot en met 12 jaar een dolk, 
kompas, heupgordel, katapult 
en een bandana komen maken. 
Ook kunnen ze leren water zuive-
ren en een vuurtje maken. Samen 
met hun (groot)ouders kunnen 
ze een heuse overlevingstocht 
in het Speelwoud ondernemen, 
hutten bouwen, een modder-
taart bakken en sporen zoeken. 
Kosten: € 5,00 per kind. Tijdstip:  

14.00-16.00 uur. Leeftijd: 4+, jon-
gere broertjes of zusjes zijn ook 
welkom. Vanaf 8 jaar mogen kin-
deren ook zonder (groot)ouders 
komen. Aanmelden is niet nodig 

Buitenavontuur met de 
Polderwachter: ‘Verhaal bij het 
gemaal’ bij recreatiegebied De 
Geer
Trek je laarzen aan en ga met de 
�ets of te voet op dinsdag 25 feb 
tussen 12.30 en 15.00 uur op ont-
dekkingstocht in het veenweide-
gebied. De polderwachter ver-
telt bij het gemaal het verhaal 
over de trillende bodem. Vraag 
een verrekijker mee voor onder-
weg, dat kan bij Grote Sniep of bij 

het gemaal alwaar een uitleen en 
inlever punt is. Loop vervolgens 
langs het betoverende paad-
je de polder in. Beklim de toren 
van de Grote Sniep en verwon-
der je over het uitzicht over het 
veenlandschap. De Grote Sniep is 
speciaal open van 12.30 tot 16.00 
uur voor een pannenkoek, lich-
te lunch en/of chocomel met ge-
bakje (op eigen rekening). Bij ex-
treem slecht week gaat de ex-
cursie niet door en zullen we dit 
op de facebook pagina van De 
Woudreus laten weten @NMEDe-
Woudreus. Verdwaald of in twijfel 
onderweg? Bel de Polderwachter 
06-15373226. Heb je een 50 din-
gen boekje? Neem het mee want 

je gaat zeker weten “veen on-
der je voeten voelen” en nog veel 
meer avonturen beleven die in 
het boekjes staan. Verzamelplek: 
parkeerplaats De Geer. Gratis ac-
tiviteit, aanmelden niet nodig. 
Leeftijd: 4+ onder begeleiding 
van (groo)ouders/ verzorgers, 
jongere broertjes of zusjes zijn 
uiteraard ook welkom. NME-cen-
trum De Woudreus is elke woens-
dagmiddag van 13.30-16.30 uur 
geopend (gratis toegang). Adres: 
Pieter Joostenlaan 28a (achter de 
Willisstee), 3648 XR Wilnis. Web-
site: www.dewoudreus.nl. E-mail: 
nmederondevenen@odru.nl.  
Twitter & Facebook: @NMEDe-
Woudreus

Gouden spelt voor Adrie Quiros
Wilis/De Hoef - Tijdens de vrijwil-
ligersvergadering van de Zonne-
bloemafdeling Wilnis/De Hoef,op 
donderdag 13 februari, ontving 
vrijwilligster Adrie Quiros uit han-
den van Regiovoorzitter Lyda 
Westbrink de gouden speld, om-
dat zij al 25 jaar een zeer actieve 

vrijwilligster is bij onze afdeling. 
Adrie bezoekt met grote regel-
maat en veel plezier haar gasten, 
doet spelletjes met ze en bege-
leidt ook vaak gasten met uitjes.
Een zeer verdiende onderschei-
ding, die vergezeld ging van een 
toepasselijke bos Zonnebloemen.

Leerlingen de Schakel 
maken Kriebelpootjes kunst
Vinkeveen - Op donderdag 13 fe-
bruari kregen groep 3, 4 en 5 van 
de Schakel een speciale teken-
les van een echte kunstenaar. Als 
afsluiting van het project “Krie-
belpootjes”, een project vanuit 
KunstCentraal, tekenden de leer-
lingen onder leiding van Mark 
van Praagh een eigen insecten-
boekje.
Tijdens het project hebben de 
kinderen in de klas verschillende 
opdrachtjes gedaan over insec-
ten. Insecten zitten overal. Maar 
kijken we wel goed naar hoe ze 
er eigenlijk uitzien? Wie heeft er 
harige pootjes en wie kan er vlie-

gen? Zijn ze glad of hebben ze 
haartjes? En welke kleur hebben 
insecten eigenlijk? Door de insec-
ten goed te bestuderen, leerden 
de kinderen op andere manier te 
kijken. 
Kunstenaar Mark gaf de kinde-
ren tijdens de tekenles ideeën en 
technieken om zelf insecten te te-
kenen en leerde hen werken met 
een �neliner en aquarelpotloden. 
Daarna mochten ze aan de slag 
met hun eigen kunstwerkjes. De 
resultaten waren prachtig. Aan 
het einde van de dag gingen de 
kinderen trots met hun insecten-
boekje naar huis!

De huishoudbeurs komt er weer aan
Regio - Van 22 februari tot en 
met 1 maart vindt het gezel-
ligste evenement van Neder-
land weer plaats in RAI Amster-
dam. Naast proeven, proberen, 
lachen, passen en shoppen is 
er dit jaar ook veel te vieren op 
de Huishoudbeurs. Voor haar 
75e editie pakt de beurs fees-
telijk uit met bijzondere extra’s, 
zoals de presentatie van een ei-
gen geur, veel cadeautjes en een 
unieke kans om op de set van 
Goede Tijden, Slechte Tijden te 
staan. Tijdens de huishoudbeurs 
treden diverse artiesten op en 
wordt er elke dag een feestje 
gevierd in The Hangout. Zing & 
dans hier mee met onder ande-
re Samantha Steenwijk, Wolter 
Kroes, Lange Frans, John West, 
Thomas Berge, Re-Play of Lois 
Lane! Dit jaar hebben ze wel een 
hele bijzonder primeur. Maison 
Berger Paris heeft speciaal voor 
onze 75e verjaardag een huis-
parfum toegekend als ode aan 
alle vrouwen. Bouquet Liber-
ty geeft je huis een verleidelijke 
geur van rozen, wisteria, eiken-
mos en peer. We zijn erg vereerd 
met dit mooie cadeau en nodi-
gen alle gasten uit om deze bij-
zondere geur te komen ervaren.

Feest met GTST en V&D 
De Huishoudbeurs viert feest 
met heel veel leuke gasten. Zo 
pakt Goede Tijden Slechten Tij-
den groots uit. Bezoekers kun-
nen acteurs ontmoeten, met hen 
op de foto en zelf op de set van 
Boks staan. Ook heel bijzonder is 
de comeback van V&D. Bij de hhb 
gaat deze iconische winkel nog 
een keer open voor alle fans. Bij 
Books & Co�ee vind je de meest 
recente boeken, zijn er meet & 
greets met bekende schrijvers en 
kun je met lekkere ko�e aan de 
grote leestafel zitten. 

Happy & Healthy
In de Workshop Villa kun je dage-
lijks interessante, verrassende en 
prikkelende ‘women talks’ bijwo-
nen. Waar geen onderwerp wordt 
geschuwd, zoals Afvallen en hor-
monen, Grip op de overgang en 
een Vrouw met ballen. Op beide 
zondagen kun je plantenadvies 
krijgen van Mama Botanica en er 
zijn diverse workshop te volgen.
Met een scala aan activiteiten en 
workshops kun je je creativiteit de 
vrije loop laten. Maak een houten 
woonplankje met een afbeelding 
of leuke tekst. Of haal een Urban 
Jungle in huis met een eco-lifetu-

be! Met een mooie mix van tropi-
sche plantjes, varens en mossen 
bouw je je eigen biotoop. Een Azi-
atisch tintje op de Huishoudbeurs. 
In hal 5 kunnen bezoekers hier da-
gelijks genieten van lekker eten en 
(dans)optredens. Of struin rond 
op de Oosterse markt. Ook Tim 
Douwsma zal elke dag een gezel-
lige optreden verzorgen.

The Model Convention: 
ontdekt worden als model?
Ben je tussen de 13 en 30 jaar en 
wil jij model worden? Kom langs 
bij The Model Convention en volg 
een gratis catwalkworkshop van 
niemand minder dan Mariana Ver-
kerk, onder andere bekend van 
Holland’s Next Top Model.

Kras gratis cadeautjes! 
Download de vernieuwde Huis-
houdbeurs app en maak in aan-
loop naar de beurs kans op leu-
ke producten! Haal je gekraste ca-
deautjes op vertoon van de app 
tijdens je bezoek aan de Huis-
houdbeurs op. 

Unieke Huishoudbeurs 
shoppers
Ook dit jaar zit de shopper weer 
vol met leuke producten van 

Onwel naar 
ziekenhuis

Uithoorn – Op zaterdag 15 febru-
ari rond half één in de middag zijn 
de hulpdiensten gealarmeerd voor 
een onwel geworden persoon in 

Regio - Maandag 17 februari 
2020 werd met 33 paren de 1” zit-
ting van de 5”ronde door Bridge 
vereniging Uithoorn (B.V.U) ge-
speeld in de barzaal van sport-
hal de Scheg. In de A lijn was de 
1”plaats met de hoogste dag 
score voor Wies Gloudemans 
& Marcel Dekker met 67,08% 
op 2”plaats eindigde op gepas-
te afstand Marijke & Ger v Praag 
54,17% en op de 3”plaats werd 
beslag gelegd door Monique 
Verberkmoes & Jan v Beurden 
met 53,33% Jan bood en maak-
te een 7 schoppen contract. in 

de B lijn was de 1”plaats voor de 
in uitstekende vorm verkerende 
Cees Harte & Jos v Leeuwen met 
64,58% op de 2”plaats eindig-
de met ook een mooie score Riki 
Spook & Hans Geels met 61,98% 
op de 3”plaats eindigde met 
59,90% Marieke Schakenbos & 
Rob Dollekens . In de C lijn was de 
1”plaats voor Cor de Bok & Tom 
v Meijgaarden met een knappe 
score van 63,65% op de 2”plaats 
eindigde Anja Baars & Marja Ca-
lis met 56,67% en op de 3”plaats 
eindigde Greet & Rolf Rahn met 
54,89%. 

prachtige A-merken en kortings-
bonnen, in twee to�e designs. Ben 
jij meer van de panterprint, of ligt 
de wereld aan voeten? Kan je niet 
kiezen? Koop ze gewoon allebei. 
Bestel ’m in de voorverkoop voor 
slechts € 4,00 en haal ‘m op de 
beursvloer op.

Praktische informatie 
Datum: 22 februari t/m 1 maart 
2020. Locatie: RAI Amsterdam. 
Openingstijden: dagelijks van 
11.00 tot 18.00 uur, donderdag 27 
en vrijdag 28 februari van 11.00 tot 
22.00 uur. The Hangout – de plek 
waar onder andere het hoofdpo-
dium zich bevind is dagelijks open 
vanaf 10.00 uur. Het Pasar Colours 
Festival is tijdens alle beursda-
gen geopend van 11.00 tot 19.00 
uur. Op donderdag- en vrijdag-
avond tot 22.00 uur en op zon-
dag 1 maart tot 18.00 uur. Bestel 
je ticket(s) nu online met korting! 
Bestel je ticket(s) online via huis-
houdbeurs.nl en betaal € 17,95. Tij-
dens de beurs betaal je online € 
19,50 en € 22 aan de deur. Met je 
ticket heb je op dezelfde dag ook 
toegang tot de Negenmaanden-
beurs en het Pasar Colours Festi-
val. Denk dan ook aan het bestel-
len van NS-dagretour: € 19,- en 
geldig van elk willekeurig NS-stati-
on in Nederland naar station Am-
sterdam RAI.

Wies & Marcel stelen de 
show bij de B.V.U

de Constantijn Huijgenslaan. Zo-
wel de brandweer, als de GGD, een 
mobiel medisch team (per trau-
maheli) en de politie zijn ter plaat-
se gegaan. De 19-jarige onwel ge-
worden man is met spoed en on-
der politiebegeleiding naar een 
ziekenhuis vervoerd. Inmiddels is 
hij alweer aan de betere hand.
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Nieuwkomers geven 
visitekaartjes af
De Kwakel - Na enige weken 
‘sfeer proeven’ zijn  Gada en Fred 
Wegman de�nitief lid geworden 
van de BVK  en bij hun eerste of-
�ciële optreden hebben zij gelijk 
maar even hun visitekaartje af-
gegeven door in de C lijn de con-
currentie te declasseren met een 
score van 66.32%. Het was de eni-
ge 60+ score van deze avond. Zij 
hadden in de sfeerproefweken 
dus al de bekende kat uit de ze-
ker zo bekende boom gekeken 
en hadden daarbij blijkbaar goed 
opgelet. Van dit paar gaan we dus 
beslist nog meer horen.
Ben Terra vormde een gelegen-
heidspaar met Riet Wesselingh en 
deze combinatie bleek succesvol, 
want met 59,03% werden zij 2e. 
Atie en Wan Overwater scoorden 
ook alleszins redelijk met 58,33%.

B-lijn
In de B-lijn ontliepen de paren el-
kaar niet veel, zeker niet in de top 
van de daguitslag. De vers ge-
promoveerde Marjan en Ben v.d. 
Broek bleken deze week de sterk-
sten met een fraaie 59,79%   Dat 
was nipt meer dan de van de A 
lijn terug gekeerde Lia Guyt en 
Gerbrand van Nigtevegt, die met 

59,65% blijk gaven van hun stre-
ven die terugval zo spoedig mo-
gelijk weer ongedaan te maken.
Ria Broers en Anneke Karlas 
scoorden ook niet onverdienste-
lijk door met 58,4% 3e te worden.
Ton en Wim konden het deze 
avond niet helemaal bolwerken, 
maar laatste worden met een sco-
re boven de 40% geeft nog niet 
direct reden tot paniek.

A-lijn
In de A-lijn een vrij zeldzame ge-
deelde 1e plaats. Wim Röling en 
Adrie Voorn scoorden 58,75%, 
maar dat deden Paula Kniep en 
An van der Poel ook, waarmee zij 
maar eens aangaven dat hun 2e 
plaats ‘over all’ in de vorige cyclus 
niet zo verrassend was als vorige 
week werd gesuggereerd. Hou dit 
vast dames! Truus Langelaan en 
Elly van Nieuwoop lieten zich met 
57,92% ook van hun beste kant 
zien en deze score was goed voor 
de 3e plaats. Matty en Kees had-
den zich ongetwijfeld een ande-
re start voorgesteld na hun terug-
keer in de A lijn, maar hun score 
van deze avond was zwaar tegen-
vallend en zij eindigden tamelijk 
afgetekend als 13e en laatste.

Ruud van Judo Ryu Kensui 
Nederlands Kampioen
Uithoorn - Zondag 16 februa-
ri is meester Ruud van Judo Ryu 
Kensui samen met zijn judo-
partner Koen Vermeule  voor de 
2e keer kampioen van Nederland 

geworden in het Ju no Kata. Met 
een Topscore!!
De Nederlandse Kata kampioen-
schappen werden gehouden in 
Dordrecht.

Gouda te sterk voor 
Boule Union Thamen
Uithoorn - Voor speeldag tien 
stond de thuiswedstrijd tegen 
PV Gouda 6 op het program-
ma. Gezien de buitentempera-
tuur maakte BU Thamen weer ge-
bruik van de overdekte accom-
modatie van OSB in Bodegraven. 
In vrijwel dezelfde samenstel-
ling als in de uitwedstrijd werd 
de strijd aangebonden. Het ver-
schil was dat Henk van Rekum als 
scheidsrechter optrad en dat Jo-
an van Rekum zijn plaats innam 
in de line up naast Harry v/d Dun-
gen, Ina Hoekstra, Nel Bloemers, 
Ruud Vaessen en Wilma Buchner. 
Net als in de uitwedstrijd won het 
team een van de drie doubletten-
partijen. De twee nederlagen wa-
ren wel met grote cijfers. In de 
triplettenronde werd ook weer 
een partij gewonnen in een zeer 
spannende strijd. Ook nu weer 
hetzelfde als in de uitwedstrijd. 

Ook nu was een overwinning nog 
mogelijk, maar helaas werden al-
le drie de partijen verloren. Twee 
met grote cijfers en eentje, die ei-
genlijk gewonnen had moeten 
worden. De equipe had 9-0 ach-
ter gestaan maar kwam sterk te-
rug. Het had zelfs bij een stand 
van 7-9 de kans om de partij te 
beslissen. Helaas wilde het terrein 
niet meewerken, maar werd het 
wel gelijk. Toch verloor de equipe 
van 10-13 en de ontmoeting dus 
met 2-6. Een speeldag om snel te 
vergeten dus.
Het team van BU Thamen komt 
pas weer op 14 maart in actie in 
de thuiswedstrijd tegen OSB 2. Bij 
goed weer wordt er dan gespeeld 
op de eigenaccommodatie aan 
de Vuurlijn, aanvang 12.00 uur .
Voor die tijd vindt er nog een 
clubtoernooi plaats aan de Vuur-
lijn. Op zondag 23 februari.

De Toekomst wint laatste finale 
avond Quakeltoernooi
De Kwakel – Vorige week was 
het al weer de laatste wedstrij-
den van het Quakeltoernooi. De 
�nale avond bij de heren. Fami-
lie Verbruggen, De Toekomst, Fa-
milie van Rijn/Barnhoorn, Bol.
com, Dzemat Amsterdam, NL 
Gemengd Curling Team gaan 
strijden om de felbegeerde be-
ker. De openingswedstrijd gaat 
tussen de Familie Verbruggen 
en de jeugdige jongens van De 
Toekomst. Beide teams probe-
ren direct hun eigen spel te spe-
len, en schromen de duels niet. 
Het is een gelijk opgaande wed-
strijd waarin de Familie Verbrug-
gen de eerste kans creëert, Jean-
Paul schiet met links op de paal. 
2 minuten later doet Thomas Ste-
vens dat ook voor de toekomst. 
Na 10 minuten staat het nog 0-0 
maar worden de kansen voor bei-
de teams steeds groter, maar de 
goals vallen nog niet. Met nog 2 
minuten op de klok is de man of 
the match nu al Remie van Oost-
waard, die meerdere doelpunten 
voorkomt. In de laatste minuut 
houd Jesper Oudshoorn De Toe-
komst op de been met een paar 
katachtige reddingen. Het blijft 
0-0 na een spannende slotfase.

Gelijk op
In de wedstrijd van de Familie van 
Rijn tegen titelverdediger BOL.
com gaat het gelijk op. Bol.com 
mag de bal hebben en van Rijn 
concentreert zich op de verde-
diging en de counter. Toch doen 
beide teams niet echt voor elkaar 
onder. Bol.com komt verdiend 
op voorsprong, door een mooie 
combinatie in de cirkel. In de 13e 

minuut maakt Eddy Janse voor 
de Familie van Rijn de 1-1 met 
een knap hard schot in het dak 
van het doel. Ook deze wedstrijd 
eindigt in gelijkspel, 1-1. Dze-
mat Amsterdam heeft in de laat-
ste wedstrijd van de eerste ron-
de het beste van het spel. Zon-
der in de problemen te komen lo-
pen ze uit naar 2-0. Tim ten Brink 
zorgt er voor dat de score niet te 
groot word door een paar knap-
pe reddingen te verrichten. De 
wedstrijd eindigt in 2-0. 

Clash
De eerste wedstrijd van de 2e 
ronde is de Familie clash tussen 
de familie van Rijn en de fami-
lie Verbruggen. Familie van Rijn 
die voor deze laatste editie van 
het toernooi iedereen heeft op-
gelapt, komen goed uit de start-
blokken. Remie van Oostwaard is 
voor de familie Verbruggen we-
derom belangrijk met een aan-
tal knappe reddingen. Routinier 
Patrick den Haan zorgt met een 
knappe passeerbeweging en een 
assist voor de 1-0 voor de fami-
lie Verbruggen. Van Rijn kan nog 
niet overtuigen en probeert het 
met afstandsschoten. Het einde 
nadert en de familie Verbruggen 
houd nog stand met de druk van 
de familie van Rijn die toeneemt. 
Bart van de Tol is met een stift 
dichtbij de 2-0. Erik Verbruggen 
kan daarna in leeg doel schieten 
na balverlies van de meevoetbal-
lende keeper, de wedstrijd ein-
digt in 2-0 voor de familie Ver-
bruggen. 
Dzemat Amsterdam neemt het 
daarna op tegen BOL.com. Bei-

Blessure tijd kost Legmeer-
vogels twee punten
Uithoorn - Ver, heel ver in blessu-
re tijd verspeelt Legmeervogels 
de in de 83ste minuut verkregen 
voorsprong van 1-0. Een geheel 
onnodige overtreding van een 
verdediger van Legmeervogels 
en een duidelijke handsbal van 
een van de spelers van de FC Uit-
geest zijn de ingrediënten waar-
door de FC Uitgeest in het slot se-
conden van de weer erg veel bij-
getelde blessure tijd naast Leg-
meervogels kon komen 1-1. Erg 
vervelend voor de Vogels was 
het feit dat de neutrale assistent 

grensrechter wel kan zien dat de 
spelers niet goed staan bij een 
inworp maar een heel duidelijke 
handsbal van de doelpuntenma-
ker Jordy Duijn even niet zag. Of 
niet wilde zien, zou ook zo maar 
kunnen? Het hoogte punt voor 
Legmeervogels in de eerste 45 
minuten was de kans voor Elroy 
Tuur in de 2e minuut. Maar zijn 
inzet ging naast het doel. Daarna 
is het FC Uitgeest met storm De-
nis in de rug die een overwicht 
weet op te bouwen. FC Uitgeest 
werd ook geholpen door het ma-

de teams weten te scoren in de 
eerste minuten. Een schaakspel 
tussen beide teams levert nog 
geen winnende tre�er op. BOL.
com dringt aan en Dzemat komt 
er meerdere keren gevaarlijk uit. 
Na een hectische laatste minuut 
blijft het 1-1. Beide teams moe-
ten nu afwachten wat de rest gaat 
doen. 

Gemengd
De Toekomst neemt het daarna 
op tegen het NL Gemengd Cur-
ling team. De Toekomst komt vrij 
snel op voorsprong maar kan de 
marge nog niet verdubbelen. NL 
Gemengd Curling team is zoe-
kende naar het gaatje voor de 
aansluitingstre�er, maar De Toe-
komst houd goed stand. Zon-
der echt in de problemen te ko-
men wint De Toekomst hun eer-
ste wedstrijd met 1-0.
BOL.com neemt het daarna op te-
gen de familie Verbruggen. BOL.
com heeft duidelijk het betere 
van het spel. De familie Verbrug-
gen komt weinig op de helft van 
BOL.com. BOL.com loopt uit naar 
3-0, waarbij het doelsaldo miss 
nog wel belangrijk kan worden 
vanavond.
De Toekomst en Dzemat Amster-
dam gaan daarna uitmaken wie 
er een voorsprong gaan nemen 
op de titel. Dzemat Amsterdam 
heeft hun roots liggen in Bos-
nië en heeft een paar zeer tech-
nische spelers in hun team. Dze-
mat Amsterdam heeft voorname-
lijk de bal en bepaald het spel. De 
Toekomst countert er heerlijk op 
los en lopen enigszins vertekend 
uit naar 4-0. Waar doelman Jes-
per Oudshoorn wederom knap 
zijn doel weer weet schoon te 
houden met een aantal heerlijke 
reddingen. De Toekomst en BOL.
com komen beide op 7 punten 
en gaan daarmee aan de leiding. 
Familie van Rijn en NL Gemengd 
Curling team gaan in de volgen-
de wedstrijd de aansluiting zoe-
ken met de achtervolgers. 
Beide teams kunnen de punten 
goed gebruiken om aansluiting 
te krijgen met de familie Verbrug-
gen en Dzemat Amsterdam. Ed-
dy Janse is wederom het eindsta-

tion van een goede counter die 
heerlijk word afgemaakt. NL Ge-
mengd Curling team begint zijn 
draai te vinden en komt op ge-
lijke hoogte door een droge knal 
van Timo Kas. Niels van Rijn zet de 
familie in de 8e minuut weer op 
voorsprong. Daarna regent het 
kansen over en weer maar blijft 
het 2-1 voor de familie van Rijn. 

Schrikken
In de derde ronde wint Dzemat 
Amsterdam van de familie Ver-
bruggen met 2-1. BOL.com komt 
met de schrik vrij tegen NL Ge-
mengd Curling team, in de slot-
fase buigen ze een 1-0 achter-
stand om in een 2-1 overwinning. 
De Toekomst wint vrij eenvou-
dig hun wedstrijd tegen de fami-
lie van Rijn waardoor ze in de race 
blijven voor de titel. 
De laatste speelronde word afge-
trapt door de familie Verbruggen 
tegen NL Gemengd Curling team. 
De familie Verbruggen speelt nog 
voor de 3e plaats en wint in ieder 
geval hun wedstrijd met 2-0. Hier-
mee komen ze op 7 punten. Het 
is nu aan de familie van Rijn om 
ook hun wedstrijd te winnen te-
gen Dzemat Amsterdam om ook 
kans te maken op plaats 3. De 
familie van Rijn komt al snel op 
voorsprong tegen Dzemat Am-
sterdam. Dzemat komt niet echt 
lekker in de wedstrijd, ook al gaat 
de hele trukendoos open. Fami-
lie van Rijn wint uiteindelijk met 
2-1. Zowel familie van Rijn, fami-
lie Verbruggen en Dzemat Am-
sterdam komen hiermee op 7 
punten. Op basis van doelsaldo 
word de familie Verbruggen 3e, 
Dzemat en van Rijn eindigen sa-
men op de 4e plaats. De laatste 
wedstrijd word de alles beslis-
sende wedstrijd. BOL.com moet 
winnen, en De Toekomst heeft 
genoeg aan een punt. De Toe-
komst komt niet echt van eigen 
helft af, en kan niet meer met zo-
veel energie counteren als eerder 
op de avond. Na een heerlijk ge-
plaatst schot met links komt BOL.
com op 1-0. Kleine kansjes over 
en weer maar BOL.com houd de 
regie. Jesper Oudshoorn word 
in de laatste minuut de held van 
de avond door uit een vrije trap 
net buiten de cirkel de gelijkma-
ker te maken. Er is te weinig tijd 
meer voor BOL.com om een doel-
punt te maken. Dat maakt De Toe-
komst de laatste winnaar van het 
Quakeltoernooi. 

Eindstanden competitie 
Badmintonvereniging De Kwakel
De Kwakel - Voor de badminton-
ners zit het reguliere competitie-
seizoen er alweer op. Het compe-
titieseizoen loopt van september 
t/m februari, daarna is er tijd voor 
toernooien en recreatief spelen.
Er kwamen dit seizoen maar liefst 
drie jeugdteams en drie senioren-
teams uit voor De Kwakel.
De jongste twee jeugdteams be-
stonden uit bijna allemaal debu-
tanten, zij hadden een zware kluif 
aan de tegenstanders die vaak al 
meerdere jaren competitie speel-
den. Toch mocht dit het spel-
plezier niet drukken en stonden 
Yoek, Olaf K, Boaz, Stan, Olaf H, 
Luca en Tobias steeds met goede 
inzet op de baan. Beide teams zijn 
laatste geworden in hun poule. 
Het oudste jeugdteam, waar Tess, 

Elin, Jacco en Dion voor het eerst 
een mixteam vormden vond hun 
draai steeds beter. Aanvankelijk 
werden er veel wedstrijden verlo-
ren, maar in de tweede competi-
tiehelft scoorden ze steeds meer 
punten. Ze zijn op een mooie der-
de plaats geëindigd.

Zesde
Alle seniorenteams hebben de 
competitie op de zesde plek 
in hun poule afgesloten. Team 
3 speelde als enige in dezelf-
de samenstelling als vorig sei-
zoen. Eva, Henriëtte, Peter en Jil-
lis kampten aan het begin van het 
seizoen wel met enig blessure-
leed, waardoor er regelmatig met 
een andere heer gespeeld werd. 
Team 1 en 2 hadden beide twee 

tige spel van de thuisclub zeker in 
de eerste 45 minuten. Legmeer-
vogels zijn in deze periode erg 
slordig in de passing. In deze fase 
moet Elroy Tuur ook zijn doelman 
Folke Maenhout te hulp schieten 
bij een inzet van FC Uitgeest spe-
ler Lester Half. Ook in de rest van 
de eerste helft maakt Legmeervo-
gels het zichzelf erg moeilijk. Niet 
alleen in de onzuivere passing, 
zeg maar gewoon slordig, maar 
ook ontbreekt een beetje de con-
centratie. FC Uitgeest spelers ko-
men wel heel vaak als overwin-
naar uit de strijd bij het persoon-
lijke duel. Dat de rust gehaald 
wordt met 0-0 is dan ook een ge-
weldige meevaller. 
De start van de tweede helft is 
voor Legmeervogels. Een fraaie 

nieuwe spelers, door verschui-
vingen in de teams. Dit was voor-
al in het begin van de competitie 
zichtbaar in het dubbel- en mix-
spel, de spelers moesten nog een 
beetje aan elkaar wennen. Team 1 
heeft maar liefst 4 van de 14 wed-
strijden gelijkgespeeld, iets wat 
niet vaak voorkomt. Alle badmin-
tonners, competitiespelers en re-
creanten, maken zich nu op voor 
de clubkampioenschappen en 
daarna start de periode waarin 
de liefhebbers toernooien kun-
nen gaan spelen. Lijkt badminton 
jou ook een leuke sport? Kom dan 
eens kijken op maandagavond in 
de KDO sporthal in De Kwakel. De 
jeugd speelt van 9-20:30 uur en 
de senioren kunnen vanaf 19:30 
aan de slag.

steekpas van Mitchell Verschut 
wordt heel matig verwerkt door 
Jasper Burgers waardoor de-
ze kans om op een snelle voor-
sprong te komen verloren gaat. 
Ook in de tweede helft hebben 
Beide parijen last van Stormpje 
Denis. Maar het is toch Legmeer-
vogels die eer in de fase beter 
mee kan omgaan dan de bezoe-
kers in het eerste bedrijf.
Een paar minuten heeft Legmeer-
vogels al het geluk van de we-
reld als een inzet van Daan Ha-
maker van de FC Uitgeest uiteen-
spat op de lat boven Folke Mae-
nhout.  Op aangeven van Regilio 
Kranenburg is het Quint Peris die 
de kans krijgt om Legmeervogels 
op voorsprong te schiet. Maar hij 
vindt de FC Uigeest doelman Sem 
Bleeker op zijn weg. Met nog 6 
minuten te gaan komt Legmeer-
vogels alsnog op voorsprong In 
eerste instantie stuit Kranenburg 
nog op de FC Uitgeest doelman 
maar in twee instantie weet Yo-
rick v d Deijl wel doeltre�end uit 
te halen en staat de 1-0 voor-
sprong voor de Vogels op het sco-
rebord. Met nog 6 minuten plus 
blessure tijd te gaan maar je de-
ze voorsprong nieter uit handen 
geven. En toch gebeurt die. Ge-
heel onnodig. Heel vervelend is 
het dat er op Facebook, het ac-
count van de assistent scheids-
rechter Marco de Lange te lezen 
staat 1-1 wel de juiste uitslag is 
van dit duel en dat Legmeervo-
gels maar moeilijk kan verwerken 
dat het 1-1 is geworden!!!!!!

Het programma voor Legmeer-
vogels is dat het 23 februari vrij 
is. Op 1 maart de inhaalwedstrijd 
speelt tegen De Zouaven en op 
zondag 8 maart uit speelt tegen 
Fortuna Wormerveer. Beide duel 
beginnen om 14.00 uur.
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Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Dinsdagmiddag 11 febru-
ari één uur: tijd voor de derde zit-
ting van de parencompetitie. Er 
waren 28 paren aanwezig ver-
deeld over twee lijnen. In de B-lijn 
maar liefst drie 60-plus scores en 
wel voor Trudy Fernhout & Ciska 
Goudsmit 64,24%, Joke Morren & 
Marianne Jonkers 62,50% en Tiny 
Rijpkema & Sonja Selman 60,07%. 
Op de vierde plaats net daaron-
der Matty Overwater & Yvonne 
van der Wildt met 59,94% en op 
vijf Mieneke Jongsma & Elly Bel-
derink met 55,90%.
In de A-lijn scoorde alleen paar 
nummer één boven de 60%. Dat 
waren Gerda Bosboom & Nel Ha-
melijnck met 62,15%. De twee-
de plaats was voor Re�na van 

Meijgaarden & Cathy Troost met 
59,38%, op drie Tini Geling & Pau-
la Kniep met 55,56% en op num-
mer vier Guus Pielage & Rens-
ke Visser met 54,17%. De top 
vijf werd volgemaakt door Ina 
Melkman & Jetty Weening met 
51,74%. De competitieronde is 
nu halverwege, maar als u als 
bridgepaar een keer wilt mee-
spelen om de sfeer op deze club 
te proeven is dat toch mogelijk. 
Hebt u geen bridgepartner dan 
kan dat ook opgelost worden. 
Neem contact op via de mail met 
hartenvrouw2015@gmail.com of 
per telefoon naar 0297 569957. 
Laat u niet misleiden door het e-
mailadres: mannen zijn ook van 
harte welkom!

Extremen bij Bridgeclub 
De Legmeer
Regio - De diverse lijnen kenmer-
ken zich deze keer door grote 
wisselingen in de uitslagen. Paren 
die de ene week de sterren van de 
hemel scoren vinden zich de an-
dere terug in de diepste kroch-
ten van het bridgebestaan. Niets 
is zeker meer en dat veroorzaakt 
grote onrust zo tegen het ein-
de van een bridgeronde. Cora de 
Vroom & André van Herel zaten 
deze keer in een opgaande spi-
raal en werden eerste in de A-lijn 
met 60,71%. Ook Lijnie Timmer & 
Marcel Dekker werkten zich keu-
rig op naar een tweede plek met 
59,52%. Janny Streng & Fran-
cis Terra hebben dit lijntje ook te 
pakken als derde met 58,93% ter-
wijl Gerda Schavemaker zich ver-
zekerde van een zeer goede in-
valster, Tineke van der Sluis van 
een collega club en zo vierde 
werd met 56,25%. Huib van Gef-
fen & Lambert Koeter smaakten 
het genoegen als vijfde paar met 
53,87% van de vloer op zolder te 
komen. 
Het zelfde beeld in de B-lijn, waar 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
met succes aan het herstel van 
hun zwaar geschonden reputa-
tie werkten en nu aan de ande-
re kant van het bridgespectrum 
eindigden met 59,72% als eerste. 
Irene Hassink vormde een com-

bi met Joke de Wit en dat werd 
zeer pro�jtelijk voor beide pa-
ren door tweede te worden met 
59,03%, tactisch zeer sterk da-
mes! Arnold Heuzen & Theo Klijn 
volgen als derde met 55,56% en 
Elly Belderink & Atie de Jong her-
stelden zich van de deceptie van 
een week eerder door nu samen 
met Richard van den Bergh & Tim 
Vader de vierde en vijfde plek te 
delen met 53,13%.
In de C- lijn gaat het wat gelijk-
matiger toe en deelden Evert We-
vers & Ria Wezenberg en Tom de 
Jonge & Herman Vermunicht de 
hoogste score van 57,08% als eer-
ste. Greet van den Bovenkamp & 
Wouda Roos volgden netjes met 
55,83% en bleven zo Anja Brug-
man & Joke van de Hoven, die 
op 55% precies uitkwamen, net 
voor. Ludy Bonhof & Anneke Bus-
kermolen sloten hier de top vijf af 
met 53,33%. Volgende keer de �-
nale van deze ronde waar zeer ze-
ker nog lang niet alles al in kan-
nen en kruiken is. Ook een keer 
meedoen, kom dan kaarten 
bij bridgeclub De Legmeer, el-
ke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: e- mail gerdaschave-
maker@live.nl,

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 13 februari 
was de zesde, dus laatste ronde, 
van de derde zitting in het jaar 
2020.Het was dus een spannen-
de dag voor velen, er waren er bij 
die slecht geslapen hebben, of 
zij wel promoveerde of maar niet 
degradeerde. Er werd op tien ta-
fels gebridged, helaas een stilzit-
ronde in de B-lijn. A-lijn: Hier was 
de eerste plaats voor het paar Ad-
die en Jeannet met 64,06%, de-
ze spurt was nodig om hoog in 
de competitie te eindigen en de-
ze dames gaan er echt voor, me-
de om op te scheppen tegen de 
kleinkinderen. De tweede plaats 
was voor het paar Ada en Roe-
lie met 55,73%, zoals reeds eer-
der gezegd, een degelijk paar dat 
op zijn tijd hun slag slaan. De der-
de plaats was voor het paar Greet 
en Ria met 51,56%, ook zo’n de-
gelijk paar, speelt bijna altijd met 
een score van boven de 50%. B-
lijn: De eerste plaats was voor het 
paar Ria en Greet met 65,63%, 
een gelegenheids-paar, waar 
Greet Joop heel goed heeft ver-
vangen. De tweede plaats was 
voor het paar Arna en Gerda met 
60,94%, dit paar geef ik geen tips 
meer, want dat gaat ten koste van 
onze competitiestand. De derde 
plaats was voor het paar Made-
lon en Arnold met 56,25%, van dit 
paar had een ieder het wel ver-
wacht, maar het is moeilijk goed 
te spelen, als de verwachtingen 
zo hoog gespannen zijn.

Klein Slem
In deze ronde werd er slechts 

twee maal klein slem geboden 
een maal in de A-lijn 6 schoppen 
twee down en een maal in de B-
lijn 6 SA zelfs met 4 down.
Hieruit blijkt dat er zeer voorzich-
tig geboden werd.

De competitie stand
A-lijn: De eerste plaats is voor 
Addie en Jeannet met een ge-
middelde score van 54,74%. De 
tweede plaats is voor Els en Alice 
met een gemiddelde score van 
54,29%. De derde plaats is voor 
Ria en Joop met een gemiddelde 
score van 53,56%.
B-lijn: De eerste plaats is voor Ma-
delon en Arnold met een score 
van 56,74%. De tweede plaats is 
voor Ank en Lotte met een sco-
re van 55,62%. De derde plaats is 
voor Lenie en Tina met een sco-
re van 53,71%. De vierde plaats 
is voor het paar Corry en Greet 
met 51,93%, deze keer wordt ook 
de vierde plaats genoemd in ver-
band met de promotie. De vier 
degradanten in de A-lijn noemen 
wij niet, omdat wij met weemoed 
afscheid nemen van deze paren 
en niet dat we bang zijn dat zij 
na geroepen worden in het dorp. 
Voor de goede orde, er degrade-
ren er 4 uit de A-lijn en dat wordt 
opgevuld met 4 uit de B-lijn. Als 
u interesse heeft in bridge, kom 
dan eens langs in de Scheg om 
kennis te maken met het zo ede-
le maar moeilijke spel, dan kan u 
een aanmeldings-formulier mee-
nemen.. Wij spelen elke donder-
dag van 9.00 tot 12.30 uur, dus 
wel een club voor vroege vogels.

Kampioenschap van Uithoorn
Regio - Zondag 23 februari wordt 
er bij UWTC, afdeling wielren-
nen, gestreden om het Kampioen-
schap van Uithoorn. Dit is traditie 
getrouw weer de eerste wegwed-
strijd die bij UWTC verreden wordt. 
Alle categorieën zullen van start 
gaan. Publiek is van harte welkom, 

op ons mooie complex op sport-
park Randhoorn, om de renners 
aan te moedigen. Starttijden: 10.00 
uur jeugd, 11.30 uur nieuwelin-
gen en nieuwelingen meisjes, ju-
nior vrouw, belofte vrouw en elite 
vrouw, 13.00 uur: sportklasse, ama-
teurs, junioren, beloften en elite.

‘Kanopolo’ op zoek naar 
versterking
Regio - Het was weer even wen-
nen om een echte wedstrijd te 
spelen. Na de zomerperiode wor-
den er niet veel wedstijden meer 
gehouden en daarom is zo’n wed-
strijd in het zwembad altijd pret-
tig om te doen. In Alphen aan den 
Rijn werd een mini toernooi ge-
houden met kano-poloërs uit de 
omgeving. Het team van KVDRV 
kon compleet aantreden. De eer-
ste wedstrijd tegen de Kromme 
Aar ging verloren en het team 
kon weinig kansen creëren rond 
het doel. Als tegenstander was 
Rijnland nog wat sterker en de 
ploeg had hier weinig tegen in 
te brengen. Toen Johnny Kranen-
donk uitviel met een schouder-
blessure moest er �ink gesleuteld 

worden en de zieke Rob van Rhe-
nen invallen. In de laatste wed-
strijd tegen het jonge team van 
Waterwolf liep het spel beter en 
werd er �ink gescoord en gewon-
nen. Het kanopolo team heeft 
momenteel een smalle basis en 
is op zoek naar nieuwe teamge-
noten. Iedereen die belangstel-
ling heeft voor deze “dynamische” 
sport kan een keer komen mee-
trainen in april wanneer het bui-
ten seizoen weer van start gaat. 
 Het team van KVDRV 
Uitslag:
KVDRV 1 – De Kromme Aar 1 1-4
Rijnland – KVDRV 5-1
KVDRV – Waterwolf 5-0

Inlichtingen: Zie www.kvdrv.nl

Open ronde venen biljart-
kampioenschap 2020
Regio - Op vrijdag 13 zaterdag 
14 en zondag 15 maart 2020 or-
ganiseert biljartclub De Merel 
voor de eenendertigste maal het 
individuele O.R.V. Biljartkampi-
oenschap. Aan dit toernooi kun-
nen zowel goede als minder goe-
de spelers deelnemen. Het mi-
nimum aantal caramboles is ge-
steld op 27. Geen kaderspelers 
kunnen meedoen. Iedereen heeft 
kans want er wordt gespeeld vol-
gens het knock-outsysteem.
Er wordt op twee biljarts ge-
speeld onder deskundige leiding. 
De winnaar van de prachtige wis-
seltrofee mag zich een jaar lang “ 
Open Ronde Venen Kampioen “ 
noemen. Tot de laatste vier, spe-
len hoog tegen hoog en laag te-
gen laag. U kunt zich voor deelna-
me aan dit kampioenschap opge-
ven door middel van een inschrijf-

formulier te verkrijgen in Café de 
Merel, Arkenpark Mur 43, 3645 
EH Vinkeveen of een telefoontje 
en per e-mail thcw@xs4all.nl en/
of zie ook losse toernooien op 
www.biljartpoint.nl. Het inschrijf-
geld bedraagt €10.-, te voldoen 
bij de inschrijving. Voor meer in-
formatie kunt u bellen naar Ca-
fé Biljart De Merel, telefoon (na 
20.00 uur) 0297-263562 of 0297- 
264159. Men kan zich uiterlijk tot 
dinsdag 10 maart opgeven. Voor-
kom teleurstellingen en lever uw 
inschrij�ormulier zo spoedig mo-
gelijk in of even bellen naar ons 
clubhuis. Als u het formulier per 
post stuurt adresseer het dan als 
volgt: Café Biljart De Merel. Corr. 
Adres Postbus 16, 3645 ZJ Vinke-
veen. Mailen kan ook naar: caty.
jansen@outlook.com

Stormachtige PK Sport 
Bosdijkloop Vinkeveen
Regio - Afgelopen zondag orga-
niseerde Toer Trimclub De Me-
rel de tweeënveertigste PK Sport 
Bosdijkloop. Hoofdsponsor Pe-
ter Kinkel uit Vinkeveen gaf het 
startschot. Wilfred Verhagen uit 
Woerden was evenals vorig jaar 
de snelste op de halve mara-
thon met 1:16:09. Bij de dames 
was de overwinning evenals vo-
rig jaar voor Silvia Treur–de Jong 
uit Mijdrecht met een tijd van 
1:35:01. 

Deelname
Ondanks de barre weersomstan-
digheden verschenen 300 hard-
lopers, waarvan 60 Vinkeveense 
‘thuislopers‘, aan de start. De tem-
peratuur was het probleem niet. 
Met zo’n 14 graden zou je kun-
nen spreken van een ‘warme’ Bos-
dijkloop-editie. Gelukkig was het 
nagenoeg droog. Maar de wind 
daarentegen was krachtig, 6 à 
7 Beaufort en het KNMI gaf co-
de geel af voor de stevige wind-
stoten, waardoor het toch ‘afzien’ 
was voor de deelnemers (en voor 
alle vrijwilligers).

Jeugdloop
Bij de jongens tot en met 12 jaar 
ging als eerste Sam Vreugdenhil 
uit Zoetermeer onder het �nish-
doek door in een tijd van 3:48 
min. Bij de meisjes won Jackie Vis-
sers uit Nieuwersluis in 3:33 min. 
Alle kinderen kregen een medail-
le als herinnering.

5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij 
de heren was de uit Utrecht af-
komstige Wijnand van der Bok 
met 17:23 min. Bij de dames won 
Femke Yska uit Nijland, Friesland 
in 19:34 min. 

10 kilometer
De 10 kilometer had het groot-
ste deelnemersveld met meer 
dan 120 deelnemers. De winnaar 
bij de heren was Roeland van der 
Harts uit Leiden met een tijd van 
34:33 min. Bij de dames won Mir-
jam Koersen uit Hilversum met 
een snelle tijd van 38:40 min. Ze 
nam deel in de categorie 45+ en 
liet veel jongere leeftijdsgenoten 
haar hielen zien. 
Halve marathon

Niet minder dan 21,1 kilometer 
moest worden afgelegd voor het 
koningsnummer. Met een par-
cours over de Veenkade, recrea-
tieterrein Bosdijk en het Bellop-
ad (oude spoordijk). De overwin-
ning ging evenals vorig jaar bij 
de heren naar de uit Woerden af-
komstige Wilfred Verhagen met 
een tijd van 1:16:09. “Vanaf de 
start gelijk wind tegen, direct op 
kop gaan lopen, na een paar ki-
lometers zag ik een tweetal lo-
pers achter mij, besloten om bij 
dit stormachtige weer samen te 
werken, eerst met zijn drieën, la-
ter met tweeën, wel het meeste 
kopwerk gedaan en op de helft 
van de spoordijk de voor�et-
ser ingehaald, want hij kon niet 
harder door de wind, uiteinde-
lijk een lekkere wedstrijd gelo-
pen”. Wilfred kreeg voor de derde 
keer de wisselbeker. Sjef de Kim-
pe uit Amsterdam werd tweede 
met 1:17:00 en Martijn de Groot 
uit Mijdrecht werd evenals vorig 
jaar derde met 1:17:53. Bij de da-
mes was de overwinning even-
als vorig jaar voor Silvia Treur–de 
Jong uit Mijdrecht met een tijd 
van 1:35:01. “De eerste 7 à 8 kilo-
meter was er tegenwind, kon een 
beetje achter iemand lopen, hier-
na wind mee tot ongeveer 16 ki-
lometer, dan vlieg je vooruit, op 
het Bellopad was het zwaar, weer 
wind tegen, maar ik kon tijdens 
het lopen nog praten, heb he-
le verhalen verteld met de voor-
�etser”. Ook Silvia kreeg voor de 
derde keer de wisselbeker. Maris-
ka van Sprundel uit Utrecht werd 
tweede met 1:36:40. De derde 
plaats was voor Lianne Stevens 
eveneens uit Utrecht met 1:37:25. 

Organisatie
Alle overige uitslagen staan ver-
meld op www.uitslagen.nl en 
www.ttcdemerel.nl. Dankzij de 
vele vrijwilligers en sponsoren 
is het gelukt om de organisatie 
zo gladjes mogelijk te laten ver-
lopen. De enthousiaste spea-
ker Peter van Adrichem zorgde 
voor een goede sfeer bij de �nish. 
Kortom deze editie van de Bos-
dijkloop was ondanks de zware 
weersomstandigheden een ge-
zellig en geslaagd evenement in 
Vinkeveen.

De start van de 10 kilometer PK Sport Bosdijkloop 2020

De winnaars van de halve marathon PK Sport Bosdijkloop 2020, bij de da-
mes, Silvia Treur–de Jong uit Mijdrecht, en bij de heren, Wilfred Verhagen 
uit Woerden

Uithoorn - Ogenschijnlijk spelen 
we vandaag 24 “kleine” spellen. 
We zien geen slems, weinig zoge-
heten swings, waarop beide par-
tijen een manche in het vooruit-
zicht hebben, en de troeven bij de 
tegenpartij gedragen zich aardig. 
Toch is er één paar, dat zo mees-
terlijk speelt, dat ze alle anderen 
als het ware aan de kant schui-
ven. Hoe dat ongeveer in zijn 
werk gaat zien we al op het eer-
ste spel. Geniale invallen van bei-
de kanten daargelaten zit er [nie-
mand kwetsbaar] voor Noord-
Zuid 3 Schoppen in, en voor Oost-
West 5 Ruiten. Bij ons aan tafel 
bieden wij tot 3 Schoppen, en la-
ten vervolgens de tegenstanders 
4 Ruiten maken met een overslag 
(-150). Op zich een redelijk in-
zicht. Er werd verschillende keren 
drie Schoppen gemaakt (+140) of 
vier min één (-50) gespeeld. Vier 
Schoppen bieden drijft de ande-
re partij naar vijf Ruiten die erin 
zit (-400). Aan tafel dacht ik nog 
dat zelfs 4 Ruiten down zou kun-
nen gaan. Hoe anders gaan de 
meesters van de dag met het spel 
om. Ze bieden door tot 5 Schop-
pen, dus zien ze ten eerste in dat 
vijf Ruiten goede kans maakt. Ten 
tweede maken ze met hun supe-
rieure afspeeltechniek een slag 
meer dan het veld, en gaan dus 
slechts één down. Op dit spel le-
vert het hen een middenscore op, 
maar doordat ze bijna constant 
een goed inzicht in wat de tegen-

partij kan maken, paren aan fa-
belachtige speeltechniek, tore-
nen ze hoog boven alle anderen 
uit. De concurrentie is zelden zo 
vernietigend verslagen. Winnaars 
Greet en Lijnie worden op gro-
te afstand gevolgd door de meu-
te, aangevoerd door Gerda en Jo. 
Geen slems. De wat vlakke verde-
lingen bevoordelen de paren met 
een technische kijk op de zaak. 
Anderen zien zichzelf zo ineens 
terug in de onderste helft van de 
uitslag. Tip: beter schudden, dan 
is het volgende week weer an-
dersom.
A lijn: Vergeleken met de slach-
ting in de A-lijn, is het in de B-lijn 
een oase van rust. Relatief dan, 
want op een enkel spel vliegen 
je de doubletten om de oren. Op 
een ander is er de keus de ander 
te doubleren, of zelf door te bie-
den tot zelfs groot slem toe. Dat 
laatste doen Berend en supersub 
André. Een magistrale 7 Klaveren 
legt de basis voor een supersco-
re van meer dan 70%! Ingeborg 
en Ellie volgen op ruim 10%, het-
geen nog voldoende ruimte laat 
de rest van het veld op zes pro-
cent of meer te zetten. Gefelici-
teerd met de mooie prestatie. Wie 
denkt eraan te kunnen wennen 
niet iedere week eerste te wor-
den, en dan toch blij is genoeglijk 
te kaarten, vindt mogelijk spelen 
bij onze club een mooie tijdspas-
sering. Meer hierover vertelt U Lij-
nie Timmer, (0297)561126.

Sans Rancune








