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KORT NIEUWS:

Legmeervogels
organiseer de
2e Sportquiz

Uithoorn - Op zaterdag 7
maart as. wordt er voor de
tweede maal de Sportquiz georganiseerd in de kantine van
Legmeervogels. Onder leiding
van voormalig Scheidsrechter
Betaald Voetbal Richard Liesveld zal er deze avond bepaald
worden wie er beschikt over
de grootste sportkennis. Inschrijven kan individueel of als
team en de teams mogen bestaan uit maximaal 10 personen. De kosten bedragen €5,per persoon. De Sportquiz begint om 19:30u en tijdens deze gezellige avond zal er gestreden worden om de felbegeerde wisseltrofee. Twee rondes van 7 vragen zullen er gespeeld worden, waarbij de focus zal liggen op allerlei onderwerpen binnen de verschillende sporten. Daarna volgt nog
een uitzinnige finale, waarbij
het winnende team onderling
gaat uitmaken wie de uiteindelijke winnaar wordt. Je kunt het
zo gek niet bedenken, maar alles kan aan bod komen tijdens
deze spraakmakende avond.
Van eenvoudige sportvragen
over de Olympische Spelen tot
het raden van een (on)bekende sport(st)er uit de wereld van
de sport. Om zeker te zijn van
deelname op deze avond, kun
je je hiervoor aanmelden via
email. Stuur een mailtje naar
LMVSportquiz@gmail.com en
je deelname is een feit. Wacht
dus niet langer, schrijf je snel in
en zorg dat je goed voorbereid
in de kantine komt deze avond.
Legmeervogels daagt jou uit
om mee te strijden om die geweldige trofee en wij zijn ervan
overtuigd dat het een fantastische avond gaat worden!

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Admiralengroep gaat zich
weer inzetten bij NL-doet

Vervoerregio Amsterdam gunt bouw
Uithoornlijn aan Dura Vermeer
Uithoorn - Vervoerregio Amsterdam gaat de overeenkomst voor
de aanleg van de Uithoornlijn aan met Dura Vermeer. Deze aannemer wordt verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het
ontwerp en de daadwerkelijke bouw van de nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen Zuid en het centrum van Uithoorn.
De nieuwe tramlijn, die vanaf
2024 drie Uithoornse haltes aandoet, krijgt lijnnummer 25 en
draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de regio. De aanbesteding voor de aanleg van de
Uithoornlijn duurde ongeveer
een jaar en werd begeleid door
de gemeente Amsterdam, Metro en Tram. Ze kozen voor een
zogenaamde
concurrentiegerichte dialoog, waarbij de aannemers hun kennis en ervaring
met dergelijke complexe infraprojecten toe konden passen bij

de Uithoornlijn. Gemeente Uithoorn, provincie Noord-Holland
en Vervoerregio Amsterdam selecteerden gezamenlijk de winnende partij door de inschrijvingen te beoordelen op de beste
verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dura Vermeer had in haar
plan van aanpak onder meer aandacht voor de beheersing van
het ontwerpproces, de uitvoering en de planning. Maatregelen
om de hinder voor de omgeving,
het verkeer en het OV tijdens de
aanleg van de tramlijn te beper-

ken wogen zwaar mee in de beoordeling.
Planning
De bouw van de Uithoornlijn
start naar verwachting in 2021.
Als alles volgens planning verloopt, rijdt de eerste reizigerstram in 2024 door Uithoorn. Dit
jaar werkt de aannemer het ontwerp uit en starten de voorbereidende werkzaamheden. Vertegenwoordigers van de Vervoerregio Amsterdam en Dura Vermeer ondertekenen op 11 maart
aanstaande in het bijzijn van de
projectpartners – de gemeenten
Uithoorn en Amstelveen, provincie Noord-Holland, het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat
en GVB - de overeenkomst.
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Leerlingen en bedrijven klaar voor
Beroepenfeest On Stage 2020
Regio - Hoe ziet de werkdag van
een timmerman eruit? Heeft een
cameraman weleens pauze? En
wat doet een advocaat precies?
Bijna achthonderd vmbo-leerlingen van het VeenLanden College,
Wellantcollege Westplas, Praktijkschool Uithoorn en Vakcollege
Thamen zijn klaar voor de start.
En de wethouders, voorzitters
van de ondernemersverenigingen en beroepsbeoefenaren kunnen niet wachten om de leerlingen over de rode loper te ontvangen op het Beroepenfeest On Stage op dinsdag 3 maart in Sporthal De Phoenix in Mijdrecht.
Het Beroepenfeest is onderdeel
van Veen en Amstelland On Stage, een loopbaanoriëntatietra-

ject waarbij vmbo-leerlingen in
contact worden gebracht met beroepsbeoefenaren uit de praktijk.
Om zich voor te bereiden hebben
alle leerlingen een Junior Network Training gevolgd. Daar hebben ze geleerd over het belang
van een stevige handdruk, oogcontact maken en duidelijk spreken. Bovendien maakten ze eigen
visitekaartjes zodat ze zich goed
kunnen presenteren aan hun potentiële werkgevers.
Basis
De basis is gelegd. Nu is het een
kwestie van contacten leggen. En
daar is het Beroepenfeest op dinsdag 3 maart een uitgelezen kans

voor. Daar zijn ruim tweehonderd
beroepsbeoefenaren vertegenwoordigd. Leerlingen gaan met
hen in gesprek, maken nader kennis en krijgen gelegenheid hun
vragen te stellen. Als het klikt,
worden afspraken gemaakt voor
de Doe Dag op 17 maart. Leerlingen brengen dan een bezoek aan
het bedrijf. Vorig jaar ontstonden
dusdanig leuke contacten dat de
leerlingen hun stage bij dit bedrijf
kunnen lopen of werden uitgenodigd voor vakantiewerk of een
zaterdagbaantje. Dat zou toch
geweldig zijn! Het hoofddoel
is om vmbo-leerlingen te laten
zien dat ze alles mogen worden,
behalve ongelukkig. Beloofd?
www.veenenamstellanonstage.nl

Uithoorn - Zaterdag 14 maart
doet, net zoals afgelopen jaren,
Scouting Admiralengroep weer
mee met NL-doet. De afgelopen
jaren is er door vrijwilligers van
binnen en buiten de groep Nadat er al veel is opgeruimd, bestraat en verbeter. Zo is de bestrating opgehaald, drainage aangebracht in het grasveld en zijn
er de nodige onderhoudswerkzaamheden uit gevoerd aan het
meer dan 100 jaar oude wachtschip. Dit jaar is ervoor gekozen
om het uiterlijk van het clubgebouw te verbeteren. Het huidige houten clubgebouw dateert
uit 1990en kan hoognodig een
opknapbeurt gebruiken. Samen
met ouders, vrijwilligers en leden
willen het gebouw aan de buitenkant opknappen. Als het aan de
vereniging lag zou het gebouw
inmiddels al lang zijn gesloopt en
vervangen door een nieuw gebouw. Echter is de vereniging al
bijna 15 jaar in overleg met de gemeente over een nieuwe locatie.
In de eerste plaats zou het clubgebouw mee verhuizen naar de
nieuwe ligplaats van het wachtschip. De honderd jaar oude klipperaak zou moeten wijken voor
de aanleg van een jachthaven in
de Amstel tussen de Thamerkerk
en de Burgemeester van Meetelenstraat, Hierdoor moest er voor
de hele vloot inclusief wachtschip, sleper en vletten een andere ligplaats worden gezocht. Voor
deze plannen is tot op heden nog
geen projectontwikkelaar gevonden en zijn daardoor op de lange
baan geschoven.

Om niet onnodig geld uit te geven aan een gebouw dat op de
nominatie staat te worden gesloopt heeft het bestuur al een
geruime tijd besloten alleen het
hoognodige onderhoud aan het
gebouw uit te voeren. Esthetisch
is er niets of nauwelijks meer gedaan. We zijn echter inmiddels op
het punt gekomen dat wij vinden
dat het gebouw niet meer representatief is voor onze vereniging.
Als onderdeel van Scouting Nederland wil de Admiralengroep
zijn leden graag wat meegegeven voor de toekomst. Het onderhouden van de vloot, het gebouw en het materiaal is daarin een vast onderdeel. Goed onderhoud zorgt ervoor dat alles in
goede conditie blijft en dat het
daardoor veel langer duurt voor
dat we over moeten gaan tot vervanging. Misschien wel de simpelste vorm van duurzaamheid
die we de leden kunnen bijbrengen.

Belangrijk
Aangezien samen actief bezig
zijn een ander belangrijk onderdeel is van Scouting, willen wij
NL-doet dit jaar gebruiken om het
gebouw aan de buitenkant op te
knappen door het vervangen van
de zeer slechte houten delen en
door het uitvoeren van eenvoudige schilderwerkzaamheden het
uiterlijk van het gebouw opknappen. Naast de vrijwilligers en leden van de vereniging zullen ook
ouders hiervoor worden uitgenodigd. Echter hebben we in onze omgeving weinig timmerlieden of bouwvakkers die met hun
Ontwikkeling
technisch inzicht en ervaring, het
Enkele jaren geleden is de ge- eindresultaat zo kunnen maken
meente gestart met de ontwikke- dat we er weer mee vooruit kunling van het terrein rond de voor- nen totdat bekend is waar we uitmalige Mix. Aansluitend op het eindelijk een nieuw gebouw kuninmiddels bebouwde terrein van nen neerzetten. Bezit u dat inde AMC zou ook hier samen met zicht en die ervaring dan nodigen
de braakliggende terreinen er we u van harte uit om ons op 14
om heen ook woningbouw moe- maart te komen ondersteunen.
ten plaatsvinden. Een nieuwe re- Voor meer informatie kunt u conden voor het verplaatsen van de tact opnemen met de materiaalAdmiralengroep. Echter lijkt het meester van de groep Ton Zwemer ook nu op dat het nog wel een mer via het mailadres ton.zwemaantal jaren duurt voordat de- mer@admiralengroep.nl of teleze plannen worden gerealiseerd. fonisch 0651243394.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

Dit jaar is er een speciaal gedeelte aangelegd voor gravelbikes zodat liefhebbers het rijgedrag van
deze nieuwe populaire fietsen
kunnen ervaren.

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

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

Blij met Bollen
Zo’n grauwe winterdag. Grijs
en saai. Of toch niet ? Ik speur
al vanaf januari in mijn tuin
naar die hoopgevende groene puntjes die boven de grond
komen. De bollen lopen uit.
Ze laten zich niet weerhouden door weersomstandigheden. Bij erge kou gaat het misschien iets minder snel maar
ze stoppen niet. Ze willen gewoon erg graag in de donkere wintermaanden een sprankje hoop geven. Het verlangen
dat wij hebben naar frisgroen,
kleuren en geuren, zoemende
eerste hommels…..
Daarom ben ik ‘Blij met Bollen’.
Ook al heb je maar ruimte om
één pot ergens neer te zetten
of op te hangen aan beugels
voor je raam: plant in het late najaar bollen,(want ze hebben een koude periode nodig)en je zult geen blue monday hebben(‘Blue Monday’ valt
meestal op de maandag van
de laatste volle week van januari, maar soms ook op de derde maandag van januari).
En iedereen kan bollen planten. Daar hoef je geen tuinier
voor te zijn. Het enige dat je
moet weten staat op de verpakking. Laat je fantasie het
werk doen, zodat je bloei hebt
van januari tot ver in het voorjaar /voorzomer!!! Voorjaarsbollen stellen weinig eisen, ze
kunnen zowel in de schaduw
als in de zon staan. Als ze in de
schaduw staan heb je er vaak
nog langer plezier van. Wel komen ze wat later tot bloei dan
bollen in de volle zon.
Bolgewassen worden tot de
stinzenplanten gerekend. Deze werden vanaf circa de 16e
eeuw aangeplant op buitenplaatsen, rondom kastelen en
landhuizen. Ze zijn daar verwilderd en ingeburgerd. Een stins
is een Fries woord dat zowel
in Nederland als in Duitsland

Tien redenen voor een
bezoek aan Bike Motion

gebruikt wordt om een burcht
of een landhuis mee aan te
duiden. Bewoners van stinzen konden het zich permitteren voorjaarsbloeiers rondom hun huis te planten. De
naam “stinzenplant” duikt voor
het eerst op in historische beschrijvingen uit 1932. Van oorsprong komen stinzenplanten
van elders. Soms zijn dit andere delen van Nederland, maar
vaak ligt hun oorsprong verder bij ons vandaan. Ze zijn
door avonturiers en botanisten
‘ontdekt’ en geïntroduceerd in
West-Europa. Zo hebben de
heren C. Clusius (1526 - 1609),
W. Robinson (1838 - 1935) en
gebroeders Cornelis en Marinus van Tubergen (eind 19e
eeuw) vele nieuwe soorten en
cultivars op hun naam staan.
Na deze geschiedenisles is het
vooral leuk om te weten dat de
‘voorouders’ van jouw sneeuwklokjes, sterhyacinten, winterakonieten, krokussen, boshyacinthen enz. met hun wortels
in buitenlandse aarde hebben
gestaan. Toch wel een beetje internationaal: jouw kleine
bloempot/-bak of voortuintje.
Geniet ervan !

Elza Vis, IVNnatuurgids

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

Regio - Bike Motion Benelux
komt er weer aan en laat de fietsharten sneller kloppen. Van 28 februari tot en met 1 maart 2020
vindt de sportieve fietser en liefhebber in Jaarbeurs Utrecht alles wat hij of zij nodig heeft voor
het komende fietsseizoen. Als de
voorjaarsklassiekers starten verandert de Jaarbeurs in een fietswalhalla met de nieuwste racefietsen, gravelbikes en mountainbikes, testparcoursen, accessoires, kleding, sportvoeding, aanbieders van fietsvakanties en alles om de eigen fietsprestaties te
verbeteren.

hoe stijf een frame is. Hoe voelt
het om vingervlug te schakelen
met een elektrische of mechanische schakelsysteem of hoe het is
om vol in de ankers te gaan met
schijfremmen.
(e-)Mountainbikes en
gravelbikes testen
Bij een mountainbike of gravelbike wil je ook weten hoe hij reageert op onverhard terrein. Op
Bike Motion is er een uitdagend
mountainbike indoor testparcours, e-powered by Bosch, inclusief rockgardens, korte klimmetjes en zand- en grindstroken.

De grootste fietsmarkt,
1 ticket 3 beurzen
Bike Motion Benelux, E-bike XpeAmbachtsplein
Het bouwen van een fiets is een rience en Fiets en Wandelbeurs
waar ambacht en op Bike Motion staan voor de derde keer naast elis het van dichtbij te zien. Op de kaar op 28 februari tot en met 1
werkplaats zijn diverse vaklieden maart 2020. Met één toegangsaan het werk en vertellen ze over bewijs kan de bezoeker vanuit
hun kunsten. Denk aan dipping, één centraal punt alles vinden op
teksten airbrushen en chroom- het gebied van sportief fietsen, elakken, het vlechten van wie- bikes, wandelen en reisbestemlen en het repareren van carbon- mingen. De nieuwste producten,
innovaties en presentaties van
frames.
Volg demonstraties of krijg advies een breed merkaanbod, voor alle
over onderhoud van een voor- soorten fietsliefhebbers en wanvork, het kitten van tubes op wie- delaar.
len en het rollen van een stuurlint.
Toertochtenplein
Niets is leuker dan samen op de
fiets stappen voor een mooie rit!
Op het toertochtenplein in Hal 10
zijn diverse toertochtorganisaties
vanuit binnen- en buitenland vertegenwoordigd. Zo weet de liefhebber waar te beginnen als hij
of zij wil meedoen aan een toertocht.
Shimano Werkplaats
Shimano heeft een volledige

Mooie merken
De nieuwste racefietsen en
mountainbikes van toonaangevende merken zoals Merida,
Canyon, Scott, Simplon, Gios, Rose, Lapierre, Kona, American Eagle, Van Nicholas, Titici, Open Cycle, Sensa. Ook de onderdelen en
accessoires van Shimano, Magura, Tacx, Schwalbe, Garmin, Abus,
KMC, BBB, Lightweight, Hope en
vele anderen zijn present. Een
nieuwe outfit scoren kan bijvoorbeeld bij Agu, Bioracer Speedwear, Balans Bikewear , Oakley, Sidi of Futurum Quality Gear.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag

EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Start het fietsseizoen
Als het koersgeweld losbarst in
Vlaanderen nodigt Bike Motion
de sportieve fietser uit om van
het beursbezoek meteen dé openingsrit van het jaar te maken en
op de fiets naar Utrecht te komen. Er is een bewaakte fietsenstalling voor het veilig stallen van
de racefietsen en mountainbikes,
inclusief kleedgelegenheid.

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Racefietsen testen
Om erachter te komen of die
mooie racefiets écht bij je past is
een testrit handig. Tijdens Bike
Motion Benelux 2020 is er een
complete hal ingericht als testparcours. Er staan diverse merken
racefietsen klaar om te ervaren

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

Onbezorgd wonen tussen
Amsterdam en Utrecht

Regio - Tussen Amsterdam en
Utrecht, nabij de Vinkeveense Plassen ligt de Maricken. Een
jonge wijk grenzend aan Wilnis,
Mijdrecht en Vinkeveen, drie dorpen met elk hun eigen karakter.
Op zaterdag 7 maart gaan verschillende ruime gezinswoningen,
twee-onder-één-kapwoningen én
vrijstaande woningen in verkoop.
U kunt kiezen uit verschillende
groottes en architectuurstijlen.

werkplaats gebouwd in Hal 8. Bij
de experts van het Shimano Service Center kunnen bezoekers
drie dagen lang alle technische
vragen stellen voor de start van
het nieuwe seizoen. Verder komt
Shimano naar Bike Motion met
de nieuwe GRX-gravelonderdelen en Dura-Ace groep waar Tom
Dumoulin en Wout van Aert overwinningen mee behalen.

Wonen op het eiland, aan het water of aan een groene woonstraat?
Het kan in deze gezellige, groene
wijk die met de realisatie van deze
fase compleet is. Benieuwd naar
het aanbod? Kom op zaterdag 7
maart van 10 tot 12 uur naar het
verkoopkantoor aan de Marickenlaan in Wilnis. Op de website vindt
u meer informatie. www.demaricken.nl. In de Maricken voelen
mensen zich snel thuis. Alle da-

gelijkse voorzieningen zoals winkels en scholen vindt u op loopen fietsafstand. De Vinkeveense
Plassen en andere bijzondere natuurgebieden liggen om de hoek.
Door de centrale ligging is de Maricken een ideale woonplek voor
mensen die werken in (de buurt
van) Amsterdam en Utrecht. Onbezorgd genieten, dat kan in de
Maricken. De Maricken leeft al volop. Al in 300 woningen wordt met
plezier gewoond. Gemeente De
Ronde Venen en Bouwmaatschappij Verwelius B.V. werken nauw samen om de wijk tot een prettige
leefomgeving te maken.

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSCMix papier van verantwoorde herkomst.
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Vrachtwagens zonder spiegels nieuwste
blikvangers Van Zaal Transport
Regio - Logistiek dienstverlener
Van Zaal Transport verstrekt zijn
vloot met vijf Mercedes- Benz Actros LS1845 trekkers. Dat maakt
het bedrijf vandaag bekend. De
trekkers vervangen vijf oudere
wagens en zijn recent geleverd

door Mercedes-Benz Gomes uit
Aalsmeer. De gloednieuwe blikvangers beschikken over verschillende intelligente technologieën.
Zo springt het bijvoorbeeld direct
in het oog dat de wagens geen
spiegels hebben. In plaats daar-

van zit er een beeldscherm in de
cabine. Juist vanwege deze vooruitstrevende technologieën heeft
Van Zaal Transport voor dit merk
gekozen.
Vooral de veiligheidsopties spreken het bedrijf aan, zoals het
beeldscherm. Waar een spiegel meebeweegt als de vrachtwagen naar binnen draait, doet
een beeldscherm dat niet. Daarmee blijft de chauffeur goed zicht
houden. Ook de ‘Active Brake Assist’ is voor Van Zaal een reden
om voor Mercedes-Benz te kiezen. Dit systeem helpt bij het herkennen van een dreigend ongeval. Als het systeem langzaam rijdend of stilstaand verkeert herkent en merkt dat de chauffeur
hier niet op anticipeert, dan geeft
het hoorbare en zichtbare signalen. Reageert de chauffeur vervolgens niet of niet tijdig, dan
grijpt het systeem in. Indien nodig zelfs met een noodstop. Dit-

Eerste
Van de vijf nieuwe trekkers, werd
er één al vooruit geleverd. Van
Zaal- chauffeur Robin Kruit mocht
daarvan de sleutels in ontvangst
nemen en een testrit maken naar
TreeVention, de beurs voor kwekers uit de Euregio.
Van Zaal Transport is full service
logistiek dienstverlener voor de
sierteeltsector. Jaarlijks vervoert
het bedrijf miljoenen bloemen en
planten in Nederland, België en
Duitsland voor kwekers, retailbedrijven, tuincentra en groothandels.
Van Zaal Transport is gevestigd
in het Noord-Hollandse De Kwakel en heeft daarnaast depots in
Aalsmeer, Naaldwijk, Venlo, Ammerzoden, Lochristi (België) en
Straelen-Herongen (Duitsland).

Supermarktactie Voedselbank bij AH Zijdelwaard

gesteld staan, zodat het klanten
van Albert Heijn wat makkelijker
maakt om te kiezen. Buiten staat
een goederenkraam waar men
houdbare producten kan doneren, denk onder andere aan pasta, koffie, houdbare melk of conserven. Tevens zijn er vrijwilligers
Uithoorn - Zaterdag 29 februa- actief als chauffeur om de kratri organiseert Voedselbank Uit- ten naar het depot te rijden. De
hoorn-De Kwakel weer een su- supermarktacties zijn een welkopermarktactie, ditmaal in samen- me aanvulling om de wekelijkse
werking met Albert Heijn in win- voedselpakketten wat uit te breikelcentrum Zijdelwaard. Van 9 den, waar een groot aantal huistot 5 uur staat een groep bereid- houdens in Uithoorn en De Kwawillige vrijwilligers levensmid- kel van afhankelijk zijn. De Voeddelen in te zamelen voor cliën- selbank hoopt dat veel mensen
ten van de Voedselbank. Er zullen een bezoek brengen aan AH Zijvrijwilligers buiten boodschap- delwaard en dat zij bereid zijn
penlijstjes uitreiken en binnen ook wat producten aan de Voedstaan vrijwilligers uitleg te geven selbank te doneren. Ook is het
bij het productenplein, duidelijk mogelijk bij de goederenkraam
aangegeven met een groot span- DE punten in te leveren of een
doek. Hier zullen ook diverse pro- donatie te doen in de collecteducten met levensmiddelen op- bus.

Klanten van DEEN zamelen voor
lege essen in v
i a
Uithoorn - Het is een kleine
moeite, maar levert een groot gebaar op. Met een eenvoudige actie hebben we een groot verschil
kunnen maken voor zieke kinderen. In januari hebben klanten
van Deen massaal lege flessen ingezameld voor de statiegeld actie
van KiKa. Samen hebben wij een
mooi bedrag bij elkaar gespaard,

dat gebruikt zal worden om onderzoek naar kinderkanker te financieren. Op maandag 17 februari overhandigde marketing manager van Deen Geertje Meijer de
cheque aan Tuba Saritas en Steffie Jansen van KiKa. “Klanten van
Deen hebben met veel enthousiasme hun lege flessen ingeleverd
voor KiKa. In totaal zijn er ruim

60.000 flessen ingezameld, goed
voor een mooie cheque van €
15.421,65.” aldus Geertje. Tuba Saritas is onder de indruk van de opbrengst. “Wat een fantastisch bedrag is het geworden! Het is bovendien mooi om deze campagne af te ronden op de plek waar
Deen alle lege flessen heeft verzamelt.”
Stichting KiKa
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit
moment geneest 75% van deze
kinderen. Dat moet en dat kán
beter. Het doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa
werft fondsen voor vernieuwend
onderzoek en andere activiteiten
op het gebied van kinderkanker,
gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en
een hogere kwaliteit van leven
op latere leeftijd. Daarnaast richt
KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

De gehele opbrengst van de
cheque zal gebruikt worden voor:
• Wetenschappelijk onderzoek
naar de genezing van kinder-

Soroptimistclub steunt het project
Fietslessen voor volwassenen
Regio - Het is voor iedereen belangrijk om te kunnen fietsen.
Wie kan fietsen kan makkelijk
boodschappen doen, kinderen
naar school brengen, naar het
werk. Timpaan De Baat organiseert daarom samen met het Verkeerscollege, de Gemeente De
Ronde Venen en Vluchtelingen-

werk Nederland fietslessen voor
volwassenen. Sommige volwassenen hebben nog nooit gefietst,
andere durven niet meer na een
vervelende gebeurtenis.

veen, Wilnis en Mijdrecht. Daarvoor is natuurlijk wel geld nodig. Bijvoorbeeld om fietsen aan
te schaffen. Soroptimistclub Uithoorn De Ronde Venen sprong bij
en sponsorde twee fietsen voor
De lessen worden gegeven door de fietslessen voor volwassenen.
een fietsdocent en vrijwilligers Annelies de Hoop van Timpaan
in Abcoude, Baambrugge, Vinke- de Baat was blij met de cheque!

Gem

zelfde geldt wanneer het systeem
fietsers, voetgangers of een hekje
in de dode hoek signaleert.

•
•
•

•

kanker
Verbetering van de kwaliteit
van behandelingen
Vermindering van bijwerkingen na behandelingen
Ondersteuning van het Prinses Máxima Centrum (het
grootste kinderoncologisch
centrum van Europa)
Voorlichting over kinderkanker

e e nte U i t h o o r

Vraag het de
burgemeester
Gevangenisstraf
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik
met u momenten die ik als
burgemeester heb beleefd.
Ook ga ik in op vragen die aan
mij gesteld worden.

de verdachte van 24 jaar. De
andere verdachte van 21 jaar
krijgt een straf van 12 maanden jeugddetentie, waarvan 6
voorwaardelijk en een proeftijd
van twee jaar. De andere twee
personen zijn vrijgesproken.
De straffen kunnen nog wel
veranderen. In drie van de vier
uitspraken is er hoger beroep
aangetekend. Dat betekent dat
deze zaken aan het Hof worden voorgelegd.
De beschietingen hebben een
enorme impact gehad op de
slachtoffers de inwoners die
daar in de buurt wonen. En ik
ben dan ook blij dat de rechter geoordeeld heeft dat twee
van de vier de gevangenis in
moeten.
Zo…..voor nu even genoeg
over de handhaving van de
openbare orde en veiligheid.
Er gebeuren natuurlijk ook
hele mooie dingen. Zo zijn er
volop activiteiten rondom het
feestjaar 200 jaar Gemeente
Uithoorn. Mooi om te zien dat
zoveel mensen zo enthousiast
meedoen!
Het onderwerp ‘cultuur’ gaat
de komende maanden extra aandacht krijgen. De gemeenteraad gaat zich uitspreken over de cultuurnota. Hierin
wordt het kader gegeven voor
extra kunst en cultuur stimulering door de gemeentelijke
overheid in de komende jaren.
Kortom….wordt vervolgd!

Je veilig voelen waar je woont
en werkt is uiteraard zeer belangrijk. De overheid is grotendeels verantwoordelijk om
de veiligheid in de openbare
ruimte te waarborgen. Ik vind
het ook taak van de overheid
om erover te communiceren.
In deze column wil ik u daarom informeren over de stand
van zaken rondom de beschietingen van een woning aan de
Rode Klaver op 25 en 26 maart
2019 en een woning aan de
Romeflat op 4 april 2019. Vlak
na deze incidenten, waar onschuldigen slachtoffer zijn geworden, heb ik een verklaring
gegeven op onze gemeentepagina in deze krant waarin ik schrijf dat wij (gemeente, openbaar ministerie en politie) er alles aan doen om de
betrokken personen aan te
houden. Ik ben blij te kunnen
vertellen dat alle inspanningen resultaat hebben gehad.
Door goed werk van de politie zijn na de beschietingen
vier verdachten aangehouden. En onlangs heeft de rechter twee van de vier verdachten een gevangenisstraf opgelegd. 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk en een Pieter Heiliegers,
proeftijd van twee jaar voor burgemeester

Workshops tijdens
Nationale Opruimweek
De Kwakel - Tijdens de Nationale Opruimweek van 23 tot en met
27 maart organiseert Gelukkig
op Orde de workshop ‘Gelukkig
op Orde met je spullen’. De Nationale Opruimweek is een initiatief van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) in de eerste week
van de lente. In het land worden
dan diverse activiteiten georganiseerd door professional organizers. Workshops Op woensdag
25 maart vanaf 9.30 uur en vrijdag 27 maart vanaf 19.30 uur organiseren Pien van Barneveld en
Sanne Bender van Gelukkig op
Orde hun workshop in De Kwakel. Deelnemers leren op een
laagdrempelige manier de basisprincipes van opruimen en beslissingen nemen over spullen.
Er wordt gewerkt met een groep
van 6 tot 8 deelnemers. Het geleerde is overal in huis toepasbaar, ook voor ‘geboren chaoten’
en ‘verwoed verzamelaars’. Meer

n

informatie of opgeven voor een
van de workshops à 25 euro p.p.:
06-46718624, info@gelukkigoporde.nl of www.gelukkigoporde.
nl Onder de deelnemers wordt
een gratis organizing quickscan
aan huis verloot, waarbij tips en
adviezen worden gegeven voor
meer rust, ruimte en overzicht in
huis. Gelukkig op Orde De professional organizers van Gelukkig
op Orde werken in regio Amstelland-De Meerlanden en de Ronde Venen. Zij begeleiden mensen
die thuis een overvloed aan spullen of documenten ervaren en te
weinig ruimte of tijd.
Ze helpen één-op-één bij het opruimen en herinrichten van kasten, kamers tot hele woningen.
Ook het op orde brengen van de
administratie en een overvolle
agenda, het organiseren van taken in huis en het helpen voorbereiden van een verhuizing, behoort tot hun dienstverlening.
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Dwars door de natuur op weg naar het Pannenkoekenfort

GREVELINGEN
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Piet visser nu een
jaar eigenaar
GREVELINGEN
van het Pannenkoekenfort

Piet Visser met zijn schoondochter/gastvrouw, Kirsten Wilders

- Vlak buiten de bebouwde kom van
Uithoorn, waar de rivier de Amstel
overgaat in de Drecht ligt in een landelijke omgeving één van de ruim dertig forten, die ooit de Stelling van Amsterdam vormden.
Nu al tientallen jaren is de omgeving
van het fort het domein van de flora
en fauna van de Hollandse polder.
Mede door de opname in toeristische
routes verheugde het Fort zich in een
toenemende belangstelling van het
publiek.
Een mooi gebied voor wandelaars,
fietsers en een mooie plek voor aan
te meren met een boot. In dit Fort
is al jaren een pannenkoekenfort gevestigd, maar sinds
een jaar is hier Piet Visser
uit Uithoorn de eigenaar
van. Piet Visser van voorheen de C1000 in het
Oude Dorp. Piet Visser heeft heel wat
gedaan in zijn leven
en is een keiharde
werker. Alles wat hij

UITHOORN
0297-769040

aanpakt doet hij vol enthousiasme en met zijn enthousiasme
krijgt hij vaak iedereen mee. Hij
kan hard zijn, ook als baas, maar
altijd rechtvaardig.

“Ik ben geboren in Nieuw-Zeeland en ben op mijn 15 de naar
Nederland verhuisd. In de jaren zeventig heb ik de horecavakschool gedaan en heb ik gewerkt bij molen De Dikkert in
Amstelveen. Daar heb ik zo’n
twee jaar gewerkt en ben daarna gestopt met het werken in de
horeca. Ik ging hierna iets totaal
anders doen. Ik nam een baan
aan bij de C1000 en daarna naar
Dirk van den Broek. Daar ben ik
23 jaar gebleven en van alles gedaan
en meegemaakt. Het heeft me gepokt
en gemazeld. Toen het bedrijf grootschaliger werd, veranderde de cultuur.
Het werd afstandelijker. In 2009 ben ik
met C1000 in het Oude dorp begonnen. Ik wist dat C1000 verkocht zou
worden. Jumbo wilde dat ik zeven jaar

Dit is pannenkoeken bakken, ‘gewoon’ twee tegelijk
omkeren een genot
om te zien

De gastvrouw heet u graag
an harte welkom
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Kleuren van het licht kunnen op
aanvraag worden aangepast

zou blijven. Maar
het is zwaar werk.
Ik maakte lange dagen. Dus heb ik de
supermarkt vijf jaar
geleden verkocht.
Ik ben toen directeur geworden van
een steigerverhuurbedrijf. Dat heb ik
ruim twee jaar gedaan.
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- Waarom dan weer de horeca in?
Piet: “Het begon eigenlijk met een
losse opmerking. Mijn vrouw bakte
op een avond pannenkoeken, maar
dat is bij ons thuis nog een heel gedoe. Ik moet het zonder koemelk en
mijn schoondochter zonder gluten.
Ik roep, weet je wat ik koop dat pannenkoekenfort van Hans Tieken wel.
Hans had het mij al eens aangeboden.
Hij heeft natuurlijk ook het Rechthuis
en vond twee zaken eigenlijk wel wat
zwaar, maar ik was daar toen niet serieus op ingegaan. Een week later zegt
mijn zoon, meende je dat, ik zei ‘nou
eigenlijk niet’, maar mijn schoondochter zag het wel zitten. We zijn toen serieus om de tafel gegaan met het hele
gezin, want als je zoiets wilt, moet iedereen er wel honderd procent achter
staan. Er verandert namelijk veel. Je zit
niet meer samen aan tafel, je moet in
de weekenden werken en als het druk
is verwacht ik dat iedereen komt helpen. En zo is het gegaan. Een jaar geleden ben ik begonnen. Heb het niet
echt aan de grote klok gehangen, wel
mond op mond en natuurlijk en via de
digitale kanalen. Nu na een jaar loopt
alles en zijn we goed op elkaar ingewerkt.

alleen voor kinderen. Pannenkoeken is voor alle leeftijden. Ik
zit nog boordevol plannen. Zo
komt er ook een nieuw terras aan
de waterkant. Kun je heerlijk buiten eten met een schitterend uitzicht. Midden in de natuur. We
geven feesten, partijen, bruiloften, recepties, alles kan. Even
contact met ons maken en we
komen eruit. Er is ruime parkeergelegenheid en het is zo prachtig hier”, aldus Piet. Het Pannenkoekenfort is een horecagelegenheid op een waanzinnig mooi
locatie in Uithoorn. Gastvrouw
Kirsten Wilders, (de schoondochter van Piet) heet u van harte welkom en is goed voor jong en oud.
Hoofd van de keukenbrigade is
natuurlijk Piet Visser. “Ik sta zelf
op woensdag en donderdag in de
keuken. In het begin was ik voorzichtig, maar het is een kwestie
van doen. Op vrijdag val ik bij en
in het weekend staan we met z’n
vieren. We hebben acht man personeel. Belangrijk is dat je personeel gemotiveerd blijft. Een pan
kun je kopen, maar goed personeel maak je zelf.
Bij ons ligt de nadruk op persoonlijke gastvrije service, lekker eten
en een ongedwongen vriendelijke sfeer.
Wij heten u graag van harte welkom en willen graag dat u en uw
(klein)kinderen zich bij ons thuis
voelen.”

GREVELINGEN
UITHOORN
0297-769040

Bijna alles kan
Ik wil het nu iedereen laten weten, dat
we er zijn en dat we meer bieden dan
alleen pannenkoeken. Bij ons ligt de
nadruk op persoonlijke gastvrije service, lekker eten en een ongedwongen kindvriendelijke sfeer. Wij heten u
welkom met een vrolijke lach en willen graag dat u en uw kinderen zich
bij ons thuis voelen. Maar zeker niet

Voor meer inlichtingen zie
pagina hiernaast.
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“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

I

n 1809 schreef iemand over de Kwakel dat het nog eens zou wegspoelen door de steeds
groter wordende watervlakten. Het was inderdaad lang een groot probleem in de Kwakel. De wegen in en rondom de Kwakel waren (vooral na een regenbui)
slecht begaanbaar. Je kon beter je roeiboot pakken! Of zoals
C. Conijn het eens zei: “een polsstok heb je nodig om over de groote
watervlaktens te springen”. Herken je de naam Conijn nog? Hij
was gemeenteraadslid en heeft veel werk verricht om de wegen rondom de Kwakel goed te maken.
Tijd voor het vijfde raadsel:
De driesprong in de Kwakel ligt er nu veel droger
bij
Er is geen tolhuisje meer, de weg is voor iedereen
vrij
Daar op de boterdijk, vlakbij de Drechtdijk en het
Kwakelse pad
Daar staat ook de nieuwe kerk, zie je dat?
Nu is er nog wel wat water in die buurt
en als je even in dat water tuurt
dan zie je zelfs nog een huisje drijven
als je een eend was
dan wou je er vast graag verblijven
want let wel
het is een heus...

Hierboven zie je
een foto van Pieter Burm (1907). Hij werkte
op dat moment 25 jaar als veldwachter en in
het kader van dat jubileum werd hij op de
foto gezet.

Qui Vive MC4 overtuigend
zaalkampioen

De Kwakel - Bij de eerste veldwedstrijd, begin september vorig
jaar, vormden de veertien Qui Vive MC4 hockeymeiden al meteen
een team. Dit ondanks het feit dat
er zes eerstejaars en acht tweedejaars C-spelers meedoen. Zoeken
naar elkaar hoefden ze bijna niet.
Ze hoefden alleen maar te kijken
waar de ander precies stond zodat de bal goed overgespeeld en
aangenomen kon worden. Van de
eerste vijf wedstrijden werden er
toen drie gewonnen en twee gelijk gespeeld en eindigden ze als
tweede in de poule. Na de herfstvakantie in een andere poule in
dezelfde klasse, werden er van

de vijf wedstrijden vier gewonnen en een verloren. De meiden
eindigden weer als tweede in de
poule. Knap gedaan.
Maar toen kwam de zaalcompetitie en werden ze een klasse hoger
ingedeeld. Na de eerste trainingen waren ze er helemaal klaar
voor.
Geen cadeau
De eindstanden van die twee
eerste wedstrijden zouden doen
denken dat ze het cadeau kregen maar dat was alleszins waar,
want ze hebben er goed kun best
voor moeten doen om die te win-

Klaverjasnomaden

Straatroof bij het busstation
Uithoorn – Op zaterdag 22 februari om vijf over drie in de
nacht is een straatroof gepleegd
bij het busstation aan het Kort
van der Lindenplein. Een 19-jarige vrouw was op weg naar haar
werk. Terwijl ze stond te wach-

ten op de bus kwamen twee jongens met elk een keukenmes in
hun hand op haar af. Beiden waren in het zwart gekleed en volgens het slachtoffer tussen de 15
en 16 jaar oud. De vrouw heeft
haar tas, met hierin onder ande-

Uithoorn - Donderdag 20 februari vond in de Schutse weer de
wekelijkse klaverjasavond plaats.
Ondanks het zeer slechte weer
werd hieraan toch nog door 41
liefhebbers deelgenomen. Winnaar werd deze avond Jan de
Kuijer met 7508 punten. De tweede plaats was deze keer met 7359
punten voor Dora van der Steen
terwijl Krijn Voorn met 7261 punten beslag wist te leggen op de
derde plaats. Ploon Slof bakte er
deze avond niet veel van. Met

pijn en moeite wist zij niet meer
dan 4923 punten te scoren en
werd daardoor deze kaartavond
de eigenaresse van de poedelprijs. De hieraan verbonden aanmoedigingsprijs, een fles overheerlijke wijn, zal haar dan ook op
de eerstvolgende klaverjasavond
worden uitgereikt.
Marsenprijzen
De door DUOplant prachtig verzorgde fleurige boeketten bloemen gingen deze week naar Piet

re haar i-Phone, rijbewijs en passen, moeten afgeven. Ze is gelukkig niet verwond. De politie is gealarmeerd en is direct een zoektocht gestart. Via burgernet zijn
ruim 400 berichten verzonden.
Vooralsnog zijn de daders niet
gevonden. Het politieonderzoek
is in volle gang.

Zeer sterk spel van damclub K&G
Accuraat Verhuur verhuurt al meer dan 30 jaar alle aankleding en benodigdheden voor feesten,
partijen, evenementen en congressen. Accuraat Verhuur vertaalt de wensen van een klant in
praktische dienstverlening, van kleine tot zeer grote evenementen. Op onze locatie in Aalsmeer
hebben wij ruim 6.500 m2 artikelen staan. Alles onder één dak. Zo kunnen wij klanten snel en
accuraat voorzien van stoelen en tafels, maar bijvoorbeeld ook van servies en kookapparatuur. Tot
onze opdrachtgevers behoren cateraars, locatiebeheerders en organisatoren van evenementen
en congressen, maar ook particulieren die thuis een feest of diner geven.

De Kwakel - De Kwakelse damclub kan amper haar hoofd boven water houden, maar dat
hoofd werkt nog goed. Dat ondervonden de dammers van Purmerend die maandagavond naar
’t Fort De Kwakel togen. Purme-

Wij zijn op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in de volgende functies

Lood zware opgave voor
Legmeervogels

MARKETING MEDEWERKER
(20 uur per week)

CHAUFFEUR RIJBEWIJS B, C OF CE
(40 uur per week)

MAGAZIJNMEDEWERKER
(40 uur per week)

Als jij deze uitdaging oppakt, dan bieden wij een fijne werkomgeving met een prima salaris
en goede arbeidsvoorwaarden. Ben je echt goed, dan zijn er zeker doorgroeimogelijkheden.
Kijk op de website accuraatverhuur.nl/vacatures voor een verdere toelichting. Reageren
kan door een mail met CV en motivatie te sturen naar hr@accuraatverhuur.nl of door het
formulier op de website in te vullen.
Accuraat Verhuur | Legmeerdijk 169D | 1432KA Aalsmeer | 020-6410920

Uithoorn - Na een 3-tal stormachtig weekenden is het toch wel de
wens van de vele voetballers, en
andere, dat het aanstaand weekend wat minder mag waaien als de
afgelopen drie weekenden. Voor
Legmeervogels wordt het wel een
zwaar weekend. Legmeervogels
nemen het zondag op in Grootebroek tegen de koploper in de 1ste
klasse, De Zouaven. Verrassend is
toch wel dat de Zouaven in het bekertoernooi is uitgeschakeld door
zaterdag 3e klasse Olympia Haarlem. Het is in Haarlem 2-0 geworden voor de thuisclub. De Zouaven
zal er dan toch wel alles aan gaan
doen zondag om deze nederlaag
in het bekertoernooi uit te wissen. Daarbij komt dan ook nog dat

rend staat een plaats hoger dan
K&G en is altijd al een geduchte tegenstander gebleken. Na
ruim twee uur dammen is er nog
geen enkele tekening in de strijd,
vier mooie evenwichtige partijen. Geheel tegen zijn gewoon-

De Zouaven zondag koploper kan
blijven in de 1ste klasse. Eerder dit
seizoen is het in Uithoorn een nipte overwinning geworden voor De
Zouaven. In de slotseconden van
de blessure tijd was het de met
rugnummer 3 spelend Alex Wagenaar die de 1-2 weet binnen te
tikken. Gelet op de eerste 45 minuten van dit voor Legmeervogels
thuisduel vergeet Legmeervogels
te score en zou het met de rust zomaar 2-0, 3-0 kunnen staan voor
Legmeervogels. Legmeervogels
waren in dat duel wat slordig in de
afwerking. Het zou wel een stunt
zijn, en waarom zou dit niet kunnen, dat Legmeervogels de terugreis gaat aanvaarden met zomaar 3
punten in de koffer? De Zouaven

nen. De uitslagen waren fantastisch: 6-0 en 8-1. Ook de volgende twee wedstrijden werden gewonnen beide keren slechts met
een tegendoelpunt. Omdat het
team zoals gezegd veertien meiden telt zijn dat er voor de zaal
helaas twee te veel. Elke wedstrijd moeten er dus twee op de
tribune plaatsnemen om hun
teamgenoten aan te moedigen in
plaats van zelf te mogen spelen.
De twee bevlogen coaches, Marco en Yuri, hebben hiervoor een
schema gemaakt zodat iedereen
een keer niet mee speelt. Natuurlijk vindt niemand dit heel leuk,
maar de dames zijn er wel om
hun teamgenoten aan te moedigen wat dan ook steeds resulteert in het winnen van de wedstrijden. Na de tiende gespeelde
wedstrijd was al duidelijk dat ze
kampioen in de poule waren geworden. Toch moesten die laatste
twee wedstrijden, tegen de nummer twee en drie, nog wel even
gespeeld worden. De eerste wedstrijd had Abcoude net iets meer
geluk en verloor Qui Vive met 3-2.
Toen konden de meiden even
uitrusten terwijl Haarlem won
van Abcoude. Vol energie gingen ze weer van start, lang bleef
het 1-1, maar in de laatste vijf minuten werden er nog even twee
doelpunten gescoord en wonnen
ze met 1-3! Met in totaal 16 tegendoelpunten en 57 gemaakte
doelpunten en dus 33 punten uit
12 wedstrijden, zijn deze meiden
overtuigend kampioen.
van Klaveren(2x), Corrie Compier
en Joke Rietbroek terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUOplant, gewonnen
werden door Tinus Smit, Jozef Lebeque, To van der Meer en Krijn
Voorn. Flessen wijn werden deze
avond als marsenprijs gewonnen
door Louis Franken, Egbert Verkerk en Piet Luijten. Alle winnaars
van harte gefeliciteerd. De eerstvolgende klaverjasavond wordt
weer gespeeld op donderdag 27
februari 2020 in de Schutse aan
de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
te in is René de Jong het eerste
uit, remise is het resultaat van de
nog ongeslagen KDO-man in de
bondswedstrijden. Wim Keessen
was inmiddels een schijf voor gekomen, dat zag er goed uit. Kopman Wim Konst voegde vervolgens een mooi punt toe door
zijn tegenstander van veel hogere rating op remise te houden. Na bijna drie uur dammen
zette Wim Keessen zijn team na
een overmacht eindspel op voorsprong , 4-2 voor Kunst en Genoegen. Adrie Voorn had nu aan
een puntje voldoende, maar het
werden er zelfs twee. Na een bijzondere slagwisseling bleef zijn
opponent beduusd achter, een
schijf minder en een verloren
eindspel, eindstand 6-2. Door
dit resultaat klimt K&G naar een
zeer verdienstelijke derde plaats
in de hoofdklasse. Het seizoen
kan sportief gezien al geslaagd
genoemd worden, maar het water blijft de club tot de lippen stijgen.
heeft thuis 6 duels thuis gespeeld
4 gewonnen 1 gelijk en een verloren. Dus De Zouaven kan ook thuis
verliezen. Een maal tot nu toe. Of
straks misschien wel twee maal,
na zondag? De reis naar De Zouaven gaat met de bus van Wintours.
Er is in deze bus nog ruimte voor
een aantal supporters van Legmeervogels. Voor opgave en de
prijs, zie de website van Legmeervogels. Dan is er afgelopen zondag
een inhaal wedstrijd gespeeld, Kolping Boys tegen LSVV. Na een russtand van 1-0 is de eindstand geworden 2-2. Het programma voor
aanstaande zondag i 1 maart is als
volgt DSOV – AGB. LSVV – AFC’34,
SDZ – Zaanlandia , FC Uitgeest
– Kolping Boys. En De Zouaven Legmeervogels. Fortuna Wormerveer en Hoofddorp komen zondag
niet in actie voor competitiewedstrijden. Papendorp uit de competitie gehaald en De Meern heeft
zelf een stap terug gedaan.
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Fruit Paleis sponsort tweede
Jeu de Boules Toernooi 2020
Regio - Donderdag jl. organiseerde de plaatselijke Jeu de Boulesclub “’Het Wilgenhofje”” De Kwakel het tweede Jeu de Boules
Toernooi 2020,dat gesponsord
word door een Kwakelse ondernemer. Deze middag schonk Marcel Vaneman van het Fruit Paleis
De hoofdprijs en waardebonnen, die bij hun bedrijf ingewisseld kunnen worden. De leden
kwamen om gezellig drie partijen, onder redelijke omstandigheden het was droog, te spelen. Na
twee ronden waren er nog een

aantal die voor de hoofdprijs gingen en ongeslagen waren. Uiteindelijk was het Huibert Jaap
Bakker die drie partijen wisten te
winnen,3+27, tweede werd wout
Verlaan3+22. De overige waardebonnen werden gewonnen door,
Sjaak Verhaar, Annie de Jong,
Mien Breuren, Thera Winter, Wil
Kennis, Lien Kouwenhoven , Corrie Verlaan, Andre de Jong, Maarten Plasmeijer, de poedelprijs
was voor Joke vdWal. Het volgende Jeu de Boules Toernooi zal
19maart 2020 gespeeld worden.

Klaverjasmarathon en
Keeztoernooi
Regio - Op zaterdag 29 februari staat een Klaverjas-Marathongepland in het dorpshuis van De
Kwakel. De kosten voor deelname
is 10 euro. Er wordt gekaart van
10 uur ’s ochtends tot 18.00 uur
‘s avonds. De zaal gaat open om
9.00 uur. In verband met de organisatie is vóóraf aanmelden noodzakelijk. Dit is mogelijk tot en
met 26 februari bij Aad Hogerwerf (0297-567526) of Joke Valentijn (0297-560050). Adres Dorpshuis, Kerklaan 16 De Kwakel

Keeztoernooi
Vrijdag 6 maart 2019 staat het
3e Keeztoernooi gepland in het
dorpshuis van De Kwakel. Er
wordt gestreden in teams van 2
spelers. Deelname kost 10 euro
per team. De zaal gaat open om
19.30 uur en de wedstrijd begint
om 20.00 uur. Vooraf aanmelden
is noodzakelijk. Stuur een mail
met de naam van uw team en de
contactgegevens van de deelnemers naar: activiteitendorpshuis@dequakel.nl

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdag 18 februari
verzamelden zich tegen één uur
weer 56 enthousiaste bridgers
bij Sporthal De Scheg om de vierde zitting te spelen van de parencompetitie. Dertien paren in de
A-lijn en vijftien in de B-lijn. Een
oneven aantal en dat betekent
een combitafel van een A-paar tegen een B-paar. En om maar even
met deze combitafel te beginnen: daar moet een groot compliment richting Annet & Rini, want
waar vijf B-paren bleven steken in
een 3SA + 3 of 5 ruiten contract
boden en maakten zij klein slem:
6SA contract! Dan nu de uitslagen: De A-lijn toonde een eerste
plaats voor Tiny Geling & Paula
Kniep met 61,11%. Op twee Atie
de Jong & Corry Smit met 59,38%,

drie werden Elly van Nieuwkoop
& Jessie Piekaar met 58,33% en
vier en vijf vlak bij elkaar: Eugenie Rasquin & Riet Willemse met
54,86% en Refina van Meijgaarden & Cathy Troost met 54,51%.
In de B-lijn Greet van Diemen & Jany van der Ent op één met 60,42%
op de voet gevolgd door Mieneke
Jongsma & Hilly Cammelot met
60% rond. Op drie Mattie Overwater & Yvonne van der Wildt met
59,17%, de vierde plaats was voor
Tiny Rijpkema & Sonja Selman
met 55,83% en de top-vijf werd
volgemaakt door Joke Morren &
Jeanet Vermeij met 52,50%. Voor
informatie over deze club kunt u
contact opnemen per telefoon
0297 569957 of per mail naar
hartenvrouw2015@gmail.com

Maandelijkse klaverjasavond
bij Legmeervogels
Regio - Aankomende vrijdag 28
februari kun je weer klaverjassen op de maandelijkse klaverjasavond bij Legmeervogels in
Uithoorn. We starten om 20.00
uur en de kantine is vanaf 19.30
uur geopend. Het klaverjassen
is voor iedereen toegankelijk. Je
hoeft geen lid of donateur van
Legmeervogels te zijn om mee te
kunnen doen. Er wordt in de kantine van Legmeervogels gespeeld
om de gebruikelijke prijzen. Dit
seizoen speel je ook om de ‘eerste Mars’-prijs. Alle prijzen worden aan het einde van de avond
uitgereikt. Er worden vier rondes
gespeeld. In de korte pauze tussen de rondes kun je genieten
van een drankje. De hapjes die tijdens de rondes worden aangebo-

den, worden mede mogelijk gemaakt door slagerij BADER. Het
eerste kopje koffie of thee word
je, zoals altijd, door Legmeervogels aangeboden. Dan heeft u
nog te goed de uitslag van 31 januari 2020. De prijs voor het minste aantal punten is gegaan naar
Cor de Beer 4690 punten. De 3e
prijs is gegaan naar Gert/jan met
6931 punten. De 2e prijs is in handen gevallen van Peter Bogget
met 6971 punten. De grote kleine
overwinnaar is geworden Johan
Zeldenthuis met 7076 punten.

Vrouwenpower bij
Bridgeclub De Legmeer

Winderig Valentijnstoernooi
Regio - Vanwege de storm Ciara
werd het Valentijnstoernooi op 9
februari verplaatst naar zondag
23 februari. Het gevolg was dat er
twee equipes meer inschreven. In
de aanloop van 23 februari werden de weersvoorspellingen
steeds slechter. Naast veel wind
ook veel regen. Op de ochtend
van het toernooi werd nog overlegd of het weer afgelast moest
worden of dat het nog aangekeken zou worden. Om elf uur waren alle ingeschreven equipes
binnen en tijdens een bakkie koffie werd besproken of het toernooi door zou gaan. Buienradar
gaf enkele regenvrije perioden
aan en besloten werd om te spelen. Weliswaar met ingekorte partijen, namelijk tot 11 punten i.p.v.
13 en met een tijdbeperking van
40 minuten per speelronde.
Speelronden 1 en 2 werden vlot
afgewerkt tijdens de droge periode rond het middaguur. Daarna sloeg de regen weer hevig
toe, maar rond half drie werd het
droog en kon de derde speelronde van start gaan. De resultaten van de equipes in deze ronde
schudde het klassement nog flink

Regio - Janny Streng & Francis Terra schreven geschiedenis door na de afsluitende zesde
avond van de tweede ronde parenbridge in de A-lijn, met een
gemiddelde van 54,23%, hier als
eerste dames paar ooit te finishen
en zo de aller beste van de club
te worden. Wel is waar op de hielen gezeten door Gerda Schavemaker & Jaap Kenter en Joop van
Delft & Ruud Lesmeister, die respectievelijk 0,4 en 0,7% te kort
kwamen, maar toch! De laatste
avond zelf ging de overwinning
met 65,97% naar Marja Hartmann
& Ger Quelle, maar eerder behaalde resultaten van hen waren niet
voldoende voor de uiteindelijke
top drie. In de B lijn namen zelfs
twee paren van de zelfde kunne het voortouw. Joyce Udema &
Monique Veenboer en Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen
promoveerden met gemiddelden van 57,29 en 56,85%. Arnold
Heuze & Theo Klijn gingen met
55,16% als derde over, maar plek
vier van de bevorderden viel toe
aan wederom een dames team,
dat van Sandra Raadschelders
& Marja van Holst Pellekaan, die
op een gemiddelde van 55,02%

door elkaar. De nummer een na
twee speelronde werd ook toernooiwinnaar door ook de derde
speelronde te winnen en dus ongeslagen te blijven. De nummer
twee na de tweede speelronde
verloor nipt (10-11) en zakte naar
plaats vijf. Op de plaatsen 2 t/m
4 eindigde equipes met tweemaal winst en de plaats werd bepaald door het behaalde puntensaldo. Om vier uur kon bestuurslid wedstrijdzaken, Michiel Buchner de Valentijnsprijzen uitreiken
aan de top vijf.
1. Harry vd Dungen/
Marja de Ru
3 20
2. Ina Hoekstra/
Henk v. Rekum
2 11
3. Michiel Buchner/
Wilma Buchner
28
Regio - Afgelopen zondag 23 fe4. Ton Boersma/
Niels v Diemen
2 8 bruari organiseerde “Bridgever5. Ria v Beek/Ben Disseldorp 2 2 eniging De Ronde Venen” voor de
eerste keer een open bridgedrive
De deelnemers konden terugkij- in “De Willisstee“ in Wilnis. De opken op een geslaagd en gezellig komst met 68 personen was botoernooi.
ven verwachting. Zelfs na de inHer volgende clubtoernooi in het schrijfperiode waren nog minOpeningstoernooi op 22 maart stens 12 aanmeldingen. Er werd
op de accommodatie aan de in 2 lijnen gespeeld. De A-lijn met
Vuurlijn, aanvang 11.00 uur.
9 tafels en de hoogste score hier
was 67,71%. De B-lijn speelde
met 8 tafels met een hoogste score van 61,28, zelfs een groot slem
werd hier geboden en gehaald. Bij
de koffie werd ook nog wat lekkers door de vereniging aangeboden en nummer 1, 2 en 3 van beide lijnen kregen ook nog en prijs.
dend paar neemt uit in de kleur Na deze geslaagde bridgedrive
waarin op de andere tafels de tegenpartij speelt. Hoogst ongelukkig. Ad en Wies doen het beter
door als enige een Zes Schoppen
te bieden en ook als enige twaalf
slagen te maken. Als uitsmijter
biedt op het laatste spel iedereen
op één na klein slem Sans, door
iedereen met overslag gemaakt.
We kunnen het dus allemaal, als
het zo uitkomt. Wat niet ieder- Regio - Maandag 24 februaeen kan, is eerste eindigen. Dat ri 2020 werd in de barzaal van
doen vandaag Mayke en Corry, sporthal de Scheg met 34 paren
met een uitstekende 61,67%, juist de 2e zitting van de 5e ronde,
vóór Jan en Marcel met 61,25%. door de leden van Bridge vereniDe anderen volgen op minstens ging Uithoorn (B.V.U.) gespeeld.
In de A-lijn was de 1e plaats voor
vijf procent.
het paar Tineke van der Sluis en
De B-lijn speelt buitengewoon Henk Stolwijk met de hoogste
braaf. Weinig uitnemen en veel dagscore van 61,98%. Langzaallen in dezelfde kleur spelen. Zo merhand raken zij steeds beter
eendrachtig is men in geen we- op elkaar ingespeeld en dat beken geweest. Misschien moeten taalde zich uit. Op 2e plaats einze eens kijken hoe die A-spelers digde met miniem verschil, Hans
de kaarten schudden. Zeven keer Wagenvoort en Nico van der
is naar verluidt het beste. Maar Meer met 61,46%. Op gepaste afmisschien stellen de winnaars stand, maar zeker niet onverdiendat ook niet op prijs Addy en Be- stelijk ging de 3e plaats naar Carla
rend gaan met 60,83% met de eer Dijkman en Gerard van der Meer
strijken, vóór Yvonne en Ton met met 55,21%.
59,17% daar vlak achter. Prima In de B-lijn was de 1e plaats voor
het uitstekend spelende team
prestatie.
Thea Slot en Rieneke van Pesch
met een prachtige score van

Bridgen op zondagmiddag

Afscheid Kleine Spellen
Sans Rancune
Regio - Voerden vorige week de
“kleine” spellen de boventoon,
vandaag een totaal ander beeld.
De dames en heren hebben in
meerderheid uitstekend geschud, en dat betaalt zich uit in
een stel leuke verdelingen. Drie
spellen waarop slem geboden en
gemaakt wordt, maar ook daaronder is het een genot te achterhalen hoeveel slagen er nog
net inzitten, ondanks dat het qua
puntental niet lijkt te kunnen.
Vooral wie met zekere zwierigheid speelt, is in het voordeel. De
nummers een en twee van vorige
week zien het met lede ogen aan.
Ze moeten passen in dit geweld
en eindigen in wat in de voetballerij wel genoemd wordt het
rechter rijtje. Dat weerhoudt Lijnie en Greet er niet van een uniek
groot slem Sans Atout te bieden.
Met 12 vaste slagen is het verbazingwekkend dat slechts één
ander paar een klein slem aandurft. De dertiende moet uit een
van beide hoge kleuren komen.
Al met al best kansrijk. Er valt
minder uit te nemen dan vorige
week, en als je dat dan toch doet,
moet je het wel goed doen. Een
verder niet onverdienstelijk bie-

heeft de “Bridgevereniging De
Ronde Venen” besloten om nog
een tweede open bridgedrive te
organiseren, dus iedereen is welkom, en wel op 22 maart, aanvang 14.00 en ook weer in “De Willisstee“. Aanmelding kan door een
e-mail te sturen naar: bridge.drv@
mail.com onder vermelding van
uw naam, de naam van uw partner en of u een ervaren/redelijk
ervaren of niet ervaren bridger
bent. U ontvangt een bevestiging.
De deelnamekosten zijn €5,- per
persoon te voldoen bij binnenkomst. Wij spelen 6 rondes van 4
spellen. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 maart. De reguliere avonden van onze vereniging zijn dinsdagavond van 19.30 tot 23.00 uur.

BVU

Tineke en Henk met de
hoogste score naar huis

Geen topscores bij BVK

De Kwakel - Er viel in Dorpshuis
De Quakel afgelopen donderdag
geen enkele score boven de 60%
te noteren en dat komt weinig
voor. Daar stond tegenover dat er
slechts 2 scores onder de 40% waren, maar die worden in dit verslag
nooit vermeld. Het lijkt er op dat
de paren in de verschillende lijnen elkaar dus steeds minder ontlopen. In de A-lijn sleepten Tiny
en Adriaan Kooyman de hoofdprijs in de wacht met een score
Data klaverjassen 2020 bij
van 57,08%. De 2eplaats was voor
Legmeervogels
Vrijdagavond 28 februari, Vrijdag- een andere Adriaan en wel Koeleavond 27 maart en Vrijdagavond man die met partner Jaap Verhoef
56,25% bijeen speelde. Op 3 vin24 april.

uitkwamen. De avond overwinning was hier voor Cobie, deze
keer bijgestaan door Wim Röling,
die met 63,80% Joyce & Monique
met 61,72% en Maria Baas & Klaas
Verrips met 60,68% voor bleven.
In de C- lijn herstelden de heren
enigszins de eer doordat Tom de
Jonge & Herman Vermunicht zich
met een gemiddelde van 54,72%
als eerste bevorderden. Als tweede paar bereikten Tini Geling & Jo
Wevers met 53,58% de B- lijn, gevolgd door Anja Brugman & Joke
van der Hoven met 52,84 en Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers met 52,51% als derde en vierde. Hier was de avond zege voor
Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen met een geweldige score
van 64,58% en dat was maar ongeveer een procent te kort voor
promotie! Voor de “gezakten”
een raad, herpak je en ga er weer
voor. Wil u ook iets gaan oppakken, kom dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540.

den we Sonja en Hans Selman met
54,17%. Agnes en Ans moeten
nog even wennen aan hun nieuwe A status en deze week resulteerde dat in een 13e en daarmee
laatste plaats.
Nakijken
In de B-lijn was er succes voor
Joke en Jan Groeneveld, die met
58,33% de rest van het veld het
nakijken gaven. Er was in deze lijn
sprake van een gedeelde 2e/3e
plaats met 55,83%. Nico Koning
en Jan Streng brachten dit percentage op het scorebord en dat gold
ook voor Kathy Janetzky en Annet

61%. Op de 2e plaats lieten Marieke Schakenbos en Rob Dollekens met een mooie score van
60,75% zien dat ze promotie aspiraties hebben. De 3e plaats
(vorige week nog tweede) was
voor Riki Spook & Hans Geels
met 55,67%. In de C-lijn was de
1e plaats voor Anneke en Wim
Braam die met een mooie score van 56,67% Cor de Bok & Tom
van Meijgaarden achter zich lieten. Cor en Tom pakten wel met
55,83% een mooie 2e plaats en
bevestigde daarmee ook de goede vorm waarin ze verkeren. Op
de 3e plaats eindigde het gelegenheidspaar Co Beunder en
Marja Baris met 54,17%. Kortom
een boeiende en gezellige avond,
waarbij het klein slem (6 SA) geboden en gemaakt door Carla
Dijkman en Gerard van der Meer
de kers op de taart was.

Roosendaal. Wedstrijdleider Joop braken. Houd dit paar dus maar in
maakt er met partner Riet een ge- de gaten de komende weken!
woonte van om matig te starten
in elke cyclus en dan op de laatste
avond het vege lijf te redden. Deze week maakten zij daar geen uitzondering op en daarmee scoorden zij het laagst van alle paren.
Susanne Ambagtsheer en Riet
Wesselingh stalen de show in de
C-lijn door met de topscore van
de avond (59,17%) 1e te worden.
Jacqueline Beukers en Atie Doeswijk werden met 55,83% 2e en
de 3e plaats werd opgeëist door
Deze krant is gedrukt
Ploon en Fons Roelofsma die met
op gerecycled papier.
hun 55,42% voor de 2e achtereenvolgende keer de 50% grens door-
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Hennepkwekerij
in Plesmanlaan
Uithoorn – Op donderdag 20 februari heeft de politie in de middag een inval gedaan in een woning in de Plesmanlaan vanwege
de mogelijke aanwezigheid van
een hennepkwekerij. In de kruipruimte van het huis troffen agenten inderdaad een groot aantal hennepplanten aan. De totaal 174 planten zijn vernietigd,
evenals alle aanwezige apparatuur. Een in de woning aanwezige
vrouw is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het betreft een 37-jarige vrouw uit Brazilië zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Winkeldievegges
betrapt

Robert Duizend van centrum
‘Na de oorlog’ bezoekt de groepen
7 en 8 van De Eendracht

Uithoorn – Op zaterdag 22 februari rond kwart over elf in de ochtend zijn twee winkeldievegges
op heterdaad betrapt. Medewerkers van een drogisterij op het
Zijdelwaardplein zagen dat twee
meiden tussen de 15 en 18 jaar
spulletjes, waaronder parfum,
wilden stelen. De twee zijn aangesproken door het personeel.
Eén van hen rende snel de winkel uit, bij de ander werden geen
goederen aangetroffen. De politie doet verder onderzoek.

Hoofdwond na
val van fiets
Uithoorn – Op zaterdag 22 februari rond vijf uur in de middag heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden in de Amstelstraat. Een 80-jarige inwoner is
door nog onbekende oorzaak gevallen met zijn fiets. De man liep
een flinke hoofdwond op en is
per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Agenten hebben
de fiets van de man veilig gesteld.
Phuong, 6 jaar, Cambodja

Mijdrecht - Op de viool van zijn
vader speelt en vertelt Robert het
spannende, maar ook tragische
verhaal van zijn ouders die de Holocaust hebben overleefd. ”Hoe
kun je zo gek zijn op treinen na alles wat je in de oorlog hebt meegemaakt?” Dat werd de vader van
Robert nog wel eens gevraagd,
nadat hij met de trein naar Kamp
Westerbork en vandaar naar concentratiekamp
Bergen-Belsen
was gedeporteerd. Om tenslotte ook het laatste transport van
de nazi’s, dat strandde bij Tröbitz,
te overleven. Robert vertelt ook
over zijn moeder, die de eerste jaren van de oorlog is ondergedoken, maar later de moed had om
als verpleegster met een vals diploma in een ziekenhuis te gaan

werken dat onder leiding van de
nazi’s stond.
Aangrijpend
Wat een aangrijpende geschiedenis en hoe intens is de aandacht
van de leerlingen van groep 7 en
8. Het is geen gemakkelijke les
en mede door de prachtige muziek die Robert speelt krijgen de
leerlingen het gevoel er een beetje bij te zijn, alsof meelopen met
de personages. Als Robert na een
uur spelen en spreken klaar is valt
er eerst een lange stilte voordat
de kinderen voor hem gaan klappen. Daarna hebben ze prachtige
vragen en bekijken zal alle voorwerpen die van thuis zijn meegebracht en te maken hebben met
de oorlog.

WĲ ZĲN
WAAR
KINDEREN
ONS NODIG
HEBBEN

Save the Children geeft in
de hele wereld kinderen een
gezonde start, de kans om
te leren en we beschermen
ze tegen onrecht en gevaar.
Wij doen alles wat nodig is
om het leven van kinderen
- en daarmee de toekomst
van onze samenleving - te
verbeteren. Niet alleen in
geval van nood, maar elke
dag weer.

www.savethechildren.nl

