Kinderdisco
Glow in the Dark

Man te water
Uithoorn - Bij de Coudenhoveflat in Uithoorn is in de
nacht van zaterdag op zondag een persoon te water
geraakt. Dit gebeurde omstreeks 4.45 uur. Brandweer
en meerdere ambulances
werden opgeroepen naar de
plaats van het incident. Ambulancepersoneel heeft zich
in het slachtoffer ontfermd.
Hoe het slachtoffer te water
kon raken is (nog)niet duidelijk.
Foto: VTF

Burgemeester feliciteert
briljanten bruidspaar Bocxe
Uithoorn – De gemeente Uithoorn is een briljanten bruidspaar
rijker. Burgemeester Pieter Heiliegers feliciteerde het echtpaar
woensdagochtend 26 februari bij hun thuis, waar ook hun twee
zonen, schoondochter en kleinzoon aanwezig waren.

Met een lekker gebakje en een
kopje koffie vertelt het briljanten bruidspaar Bocxe – Colijn dat
zij 65 jaar geleden zijn getrouwd
op 22 februari 1955. Maar samenwonen in één huis was niet aan
de orde. De kerkelijke inzegening ontbrak nog. Dit moment
vond pas 4,5 jaar later plaats. Tot
die tijd woonden zij als getrouwd
echtpaar thuis bij hun ouders. Dit
was geen belemmering voor hun
liefde. Ze hadden geduld. In 1959

verhuisden zij naar De Kwakel. Als
eerste kopers van de Chrysantenlaan genoten zij van de gezelligheid en saamhorigheid van De
Kwakel. De kinderen gingen naar
de basisschool en deden mee aan
vele activiteiten die De Kwakel
toen ook al organiseerde, ‘het verbindt kinderen en ook de ouders’,
aldus de familie. Nu wonen zij in
de Traverse. Het bruidspaar vertelt
aan de burgemeester ‘Een heerlijk appartementencomplex waar

veel leeftijdsgenoten wonen. We
helpen elkaar, herkennen elkaars
problemen, ontmoeten hier weer
oude buurtgenoten’. De zoon bevestigt dit: ‘Bijzonder, hoe gelijkgestemden in de Traverse zorgen
voor meer levenskwaliteit en -geluk’. De heer Bocxe haalt regelmatig aardappelen bij de boer voor
het hele complex. Ook leggen ze
gezellig een kaartje met de bewoners van de Traverse. Na een uur
dankte de burgemeester het briljanten bruidspaar voor hun gastvrijheid en prachtige verhalen. De
burgemeester gaf het bruidspaar
een bos bloemen en een kopie
van hun trouwakte.

Campagne ‘Elk kind verdient een juf of meester’ om
groeiend tekort aan te pakken

Scholen en gemeente slaan handen
ineen om leerkrachten te werven
roep. Wat kinderen op de basisschool leren, is beslissend voor
hun toekomst.”
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Kwakelse Ilse Lek (17)
Nederlands kampioen
alpine skiën junioren

KORT NIEUWS:

Uithoorn - Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7
en 8 t/m 12 jaar is er op zaterdag 7 maart weer feest in
De Scheg. Thema dit keer:
Glow in the Dark! Kom jij ook
weer gezellig Glowen in the
Dark bij de allerleukste disco
in Uithoorn? Trek je coolste
Neon of Witte disco kleding
aan en geef licht in het donker. Uiteraard weer met Kids
DJ Edwin, Glow in the Dark
Glittertattoo’s, en veel leuke prijsjes. De minidisco van
4 t/m 7 jaar van Kids in the
Mix is van 16.00 – 17.30 uur.
De kinderdisco is van 19.00 –
21.30 uur voor de kinderen
van 8 t/m 12 jaar. Meer info
op: www.kidsinthemix.nl
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Uithoorn – De gemeente en de
negen basisscholen in Uithoorn
en De Kwakel slaan de handen ineen en beginnen deze week met
een campagne om leerkrachten
te werven. Dat is hard nodig, alle scholen staan te springen om
extra juffen en meesters voor
de klas. Wethouder Onderwijs
Ria Zijlstra: ,,Om kinderen iedere dag goed onderwijs te geven,
zijn meer leerkrachten met hart
voor het onderwijs nodig. Kinderen hebben recht op goede juffen en meesters om ze zo goed
mogelijk voor te bereiden op hun
toekomst. De gemeente heeft
de noodkreet van de basisscholen gehoord. Daarom slaan we de

Verschillende doelgroepen
De campagne richt zich op verschillende doelgroepen, waaronder leerkrachten die ooit het onderwijs uit zijn gegaan of toentertijd geen baan konden vinden, maar ook leerkrachten die
met vervroegd pensioen zijn gegaan. Ook zijn jongeren een doelgroep in deze campagne. Zijlstra:
,” We hopen met de campagne te
bereiken dat jongeren enthousiast worden om een lerarenopleiding te gaan volgen. En daarna
dat ze natuurlijk in de gemeente Uithoorn willen werken. Want
handen ineen om het tekort aan hoe leuk is het om in een landelijte pakken.” Schooldirecteur Petra ke gemeente te werken, maar wel
Goesten van IKC het Duet: “Wer- onder de rook van Amsterdam.
ken in het onderwijs is mooi en Rustig, maar wel met alle voorziedankbaar. Je leert leerlingen lezen ningen voorhanden.”
en schrijven en moeilijke sommen oplossen. Je leert ze vaardig- Meer informatie
heden om zichzelf en anderen te Wie meer informatie wil over het
begrijpen. Je bent belangrijk in beroep, denk aan loopbaanperhun leven. Niets is mooier dan die spectief, salaris, mogelijkheden
knuffel aan het eind van de dag, voor herintreders en hoe word
die high-five als een som is gelukt, je leraar, kan kijken op de landeof een tekening op je bureau. Je lijke website www.rijksoverheid.
maakt als leerkracht het verschil nl met als zoekopdracht ‘werken
in het leven van een kind. Een in het onderwijs’. Wie meer inforleerling leren lezen, of die moei- matie wil, kan ook een mail stulijke rekensom laten begrijpen. ren naar communicatie@duoplus.
Ook daarvoor ga je het onderwijs nl met als onderwerp ‘campagne
in.” Vervolgt: ,,Het is zo’n mooi be- onderwijs’.

De Kwakel - Afgelopen week
vond in Maria-Alm in het Oostenrijkse Salzburger Land het NK alpine skiën plaats. De 17-jarige
wedstrijdskiër Ilse Lek uit De Kwakel nam hier ook aan deel. De afgelopen 2 jaar was het door blessures niet mogelijk om aan de
start te verschijnen, nu kon ze het
eindelijk laten zien. Om zich goed
voor te kunnen bereiden op het
winterseizoen is Ilse in Oostenrijk gaan wonen, zodat alle trainingen optimaal benut kunnen
worden. Voor dit NK resulteerde
dat in 2 gouden medailles en 1x
zilveren. Op maandag 24 februari
werden de slalomwedstrijden geskied. De zware regenval die dag

maakte dat de condities alles behalve ideaal waren, maar Ilse wist
toch de 2e plaats te behalen. Op
dinsdag 25 februari stond de reuzenslalom op het programma
en had de zware regenval plaats
gemaakt voor een warmtefront,
waardoor de piste wederom niet
erg goed was. De Kwakelse wist
zich echter staande te houden
en eindigde bij de Nederlandse
junioren met de snelste tijd op
de hoogste trede. Ook het overall kampioenschap, de tijden van
maandag en dinsdag bij elkaar
opgeteld, wist zij in de wacht te
slepen. Voor mensen die Ilse willen volgen, kijk eens op facebook,
instagram ofwww.ilselek.nl

Feestelijke presentatie
van de ‘Ontdek het!’ gids
Uithoorn - Het was een bijzondere avond, vorige week in café restaurant Gerrit. Stichting Promotie
Uithoorn & De Kwakel (S.P.U.K.)
presenteerde op feestelijke wijze de vierde editie van de Ontdek
het! Uithoorn & De Kwakel gids.
Wethouder Jan Hazen ontving
uit handen van de voorzitter van
Stichting Promotie Uithoorn & De
Kwakel, Gidus Buisman, een vergroting van de cover van de gids.
Daarop prijkt de monumentale
boerderij Hofstede Nooitgedacht
uit De Kwakel.
Wist u dat deze boerderij een Bed
& Breakfast en een escaperoom
herbergt? Uithoorn & De Kwakel

hebben op het gebied van wonen, werken en recreëren zo veel
te bieden dat er altijd weer iets
nieuws te ontdekken is. En dat is
precies wat de SPUK op een positieve manier onder de aandacht
wil brengen. Niet alleen bij de bewoners, maar ook bij haar bezoekers.
In het kader van 200 jaar gemeente Uithoorn bevat deze editie van
de Ontdek het! gids veel historie. Een mooie fietsroute, een geschiedenisles van de burgemeester, een recept en een artikel over
één van de oudste bedrijven van
Uithoorn. Daarnaast veel bijzondere adresjes en leuke tips!

GEEN KRANT?
0251-674433

Enquête Burgerpeiling
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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.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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, schuldhulpverlening 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 welstandscommissie 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 commissievergaderingen 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

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds

Binnenkort kunt u mogelijk een
brief ontvangen met het verzoek
mee te doen met de enquête Burgerpeiling 2020. Uw naam is willekeurig geselecteerd uit de Basisregistratie Personen (het inwonersbestand) van de gemeente.
De gemeente Uithoorn wil graag
weten hoe tevreden haar inwoners zijn over de gemeente, de
woonomgeving en de taken die
de gemeente uitvoert. Daarom
start zij weer een onderzoek onder de inwoners. Het onderzoek
wordt door het onderzoeksbureau
Newcom Research & Consultancy (www.newcom.nl) uitgevoerd
en vindt plaats in samenwerking
met andere gemeenten door heel
Nederland. Op die manier kunnen wij uw mening vergelijken

Werk in uitvoering
AFSLUITING N201 DOOR
ONDERHOUD AAN AMSTELAQUADUCT EN WATERWOLFTUNNEL MAART 2020

De provincie Noord-Holland voert
onderhoud uit aan het Amstelaquaduct tussen de gemeenten
Uithoorn en De Ronde Venen en
aan de Waterwolftunnel tussen
de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer. Het verkeer op de
N201 wordt omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.
Amstelaquaduct
Het Amstelaquaduct tussen de
Amsterdamseweg (Uithoorn) en
van Geijnweg (De Ronde Venen) is afgesloten op donderdag
5 maart 2020 van 20.00 uur tot en
met vrijdag 6 maart 2020 tot 05.00
uur.
Let op!
de noodkering zal ook in zijn geheel getest en daardoor neergelaten worden. Dit betekent dat
hulpdiensten gedurende de test
geen toegang zullen hebben via
het Amstelaquaduct. De start en
einde van het neerlaten van de
noodkering zal door de tunneloperators gemeld worden bij de
Meldkamer(s) van de hulpdiensten.
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel bij de N201 is
2 nachten afgesloten voor onder-

Vraag vóór 24 maart 2020 subsidie aan bij het Burgemeester
Kootfonds. Kijk voor alle informatie en het aanmeldformulier op
www.uithoorn.nl.

EVENEMENTEN

1 oktevenementen
HELE MAAND MAART

Pottenbakken en Portret tekenen
Wie: Crea
Waar: Gemeentehuis
Tijd: n.v.t.
Info: www.uithoorn.nl

13 MRT
Nostalgische avond De Kwakel toen en nu
Wie: Dirk Plasmeijer
Waar: Dorpshuis De Quakel
Tijd: 19.30 – 22.30 uur
Info: dp@de-kwakel.com

met die van inwoners van andere gemeenten. Uw deelname is
vrijwillig en anoniem. De resultaten worden rondom de zomer online op www.waarstaatjegemeente.nl gepresenteerd. Het eindresultaat van het onderzoek wordt
anoniem opgeleverd. Dit betekent
dat uw gegevens zoals uw naam
niet in het onderzoek terug te vinden zijn. Door de vragenlijst in te
vullen, krijgen wij een nog beter
beeld wat u onze dienstverlening,
het woon- en leefklimaat, veiligheid, welzijn en zorg vindt.

21 MRT

houd. De afsluitingen zijn van vrijdag 6 maart van 19.00 tot zaterdag 7 maart 2020 tot 06.00 uur en
op zaterdag 7 maart van 19.00 uur
tot zondag 8 maart 2020 tot 06.00
uur. Dit is het gebied van de Burgermeester Brouwerweg(N201)
tussen Fokkerweg (N232) en Legmeerdijk (N231). De toe- en afritten van N201 naar de Middenweg
en naar de Braziliëlaan zijn afgesloten. Lokaal verkeer vanaf Middenweg wordt omgeleid via Braziliëlaan, Machineweg en Japanlaan naar N231.

Blauwe zone Marijnenlaan en
parkeerverbod Gerbrandylaan
Vanwege klachten van omwonenden en ondernemers is er een onderzoek geweest naar de hoge
parkeerdruk in de Marijnenlaan
en de parkeeroverlast in de Gerbrandylaan. Uit dit onderzoek komen beide klachten duidelijk naar
voren. Daarom is er besloten een
blauwe zone aan de kant van het
busstation in de Marijnenlaan in te
stellen en een parkeerverbod aan
één zijde van de Gerbrandylaan.
Wat betekent dit voor u als automobilist? In de Marijnenlaan wordt
een parkeerschijfzone met een

Meer informatie
Meer informatie over de exacte
locatie en omleidingsroutes leest
u op de website van Provincie
Noord-Holland, www.noord-hol- ningstichting Eigen Haard, de
heer Peter Koopman, projectland.nl.
manager Nieuwbouw. Te bereiken via info@eigenhaard.nl onWERKZAAMHEDEN
der vermelding van werkzaamWONINGSTICHTING EIGEN
heden Prins Bernardlaan of (020)
HAARD AAN DE PRINS
6801801.
BERNARDLAAN
Woningstichting Eigen Haard
KAPPEN BOMEN
heeft aan de Prins Bernardlaan
GLANSKOPMEES
een aantal woningen gesloopt en
gaat op deze locatie nieuwe wo- Doordat de veengrond in het
ningen bouwen. De woningen openbare gebied van de Glansworden in delen per vrachtwagen kopmees aan het zakken is, wordt
aangevoerd en op locatie aan el- er begonnen met werkzaamhekaar gezet. Om veilig te kunnen den om de straat weer op hoogwerken, wordt een gedeelte van te terug te brengen.
de Prins Bernhardlaan vanaf 11
maart voor drie weken afgesloten. Nieuwe bomen
De verwachting na onderzoek is
dat 14 bomen de ophoging van
Omleiding
Autoverkeer wordt omgeleid via het openbaar groen langs de weg
de Prinses Maximálaan - Zijdel- niet overleven. Deze bomen worweg - Wiegerbruinlaan, Amster- den gekapt en vervangen door
damseweg. Het fietsverkeer via nieuwe bomen;
11 st Liquidambar styraciflua
de Prins Hendriklaan.
‘Worplesdon’, Amberboom
- 1 st Prunus avium ‘Plena’,
Meer informatie
Japanse sierkers
Voor vragen kunt u terecht bij Wo- 1 st Salix alba, Knotwilg
- 2 st Sorbus aria ‘Majestica’,
Lijsterbes

parkeerduurbeperking van maximaal één uur van maandag tot en
met vrijdag tussen 9.00–18.00 uur
ingesteld. Het gaat om totaal 17
parkeerplaatsen. De gehandicaptenparkeerplaatsen in deze straat,
vallen niet onder de parkeerduurbeperking. In de Gerbrandylaan
wordt aan één kant een parkeerverbod ingesteld met uitzondering
van de twee verkeersdrempels.
De verkeersbesluiten met bijbehorende tekeningen en nota van
antwoord zijn in de Staatscourant
zijn gepubliceerd.

Het planten van deze nieuwe bomen op dezelfde of vlakbij de locatie van de gekapte bomen gebeurt in het laatste kwartaal van
2020 (plantseizoen). Er wordt ook
één extra boom geplant vlak bij de
locatie waar een boom is omgevallen.
Datum werkzaamheden
Het kappen van deze bomen begint in de week van 2 maart 2020.
Het ophogen van de straat gebeurt in delen. De eerste fase
staat rond 6 april ingepland. Informatie hierover volgt later nog.

Holi 2020
Wie: Prachi Sarkar
Waar: De Schutse, Merodelaan 1
Tijd: 12.00 – 17.00 uur

28 MRT
Sprookjestocht
Wie: Dwarz met een Zetje
Waar: Gemeentehuis, Zijdelmeer
Tijd: 18:00 – 22:00 uur
Info: dwarzmeteenzetje@gmail.com

14 MRT
Hindernis Sjoelen
Wie: KBO De Kwakel
Waar: Dorpshuis De Quakel
Tijd: 13:30 – 16:50
(200 minuten)
Info: KBO De Kwakel

WWW.UITHOORN.NL

Wist je
dat?
De gemeente wil dat alle kinderen kunnen meedoen. Voor
gezinnen met weinig inkomen
biedt de gemeente daarom een
Kindpakket aan. Kinderen (418 jaar) kunnen een bijdrage
krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld school, kleding, vervoer, fiets, vakantie of kinderactiviteiten. Deze regeling uit het
Kindpakket heet: ‘Declara efonds maatschappelijke parc a e on eren’ Ook zijn
we aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Uit dit
fonds wordt contributie/lesgeld

betaald voor kinderen die lid willen worden van een vereniging.
Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs en heeft hij/zij
een computer nodig? Dan komt
u mogelijk in aanmerking voor
maximaal 450 euro voor de aanschaf hiervan. Dit noemen wij de
computerregeling.
Meer informatie over deze regelingen uit het Kindpakket op www.uithoorn.
nl/laatgeengeldliggen. Of
bel met (0297) 513111.

Kunstestafette maart:

Handdraaien met klei en
Schilderen
Op 2 maart is het estafette stokje doorgegeven aan de cursussen Schilderen en Handdraaien
met klei van Stichting Crea Uithoorn. De cursisten van de maan-

schilderijen van een meer, een
sloot, de zee maar ook van de regen zijn te zien. De cursisten van
Boudewijn Creutzburg exposeren hun mooiste werken van keramiek. Met veel plezier leert Boudewijn al 40 jaar zijn cursisten via
deze techniek zelfvertrouwen te
krijgen en van zichzelf versteld
te doen staan. Meer informatie
over de cursussen is te vinden op
www.crea-uithoorn.com. De expositie is te zien van 2 tot 31 maart
tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis in Uithoorn.

Zwerfafval een ergernis?
Help mee met opruimen!
Blikjes op straat, sigarettenpeuken in de bosjes en rondslingerend plastic. Ergert u zich ook zo
aan zwerfafval? Door deel te nemen aan De Week van Nederland Schoon helpt u mee aan een
schone gemeente. Help samen
gezellig met andere buurtbewoners de straten schoon te maken.
Dit kan een uurtje of een middag
zijn, geheel naar eigen invulling.
Wist u dat
Als iedereen 1 stuks zwerfvuil
per dag zou opruimen ons land
schoon zou zijn. Niet natuurlijke
materialen (kauwgom en plastic)
vergaan helemaal niet. Ze vallen in hele kleine stukjes uit el-

dagavondschildercursus, onder leiding van Arlet Ybema hebben zich, voor het 200 jarig bestaan van Uithoorn, laten inspireren door het thema Water. Mooie

kaar, je ziet ze niet meer, maar
ze gaan nooit weg. Er komt ongeveer 50.000.000 (50 miljoen) kilo
zwerfafval per jaar op straat en in
de natuur.
De week van Nederland Schoon
De week van Nederland Schoon
is in de week van 16 tot en met
21 maart 2020. Op zaterdag 21
maart eindigt de week met de
Landelijke Opschoondag. Tijdens
deze dag gaan vrijwilligers door
heel Nederland zwerfafval opruimen. U doet toch ook mee?

Week van Nederland Schoon’
of via (0297) 513111. Wij hebben materiaal zoals grijpers, hesjes en vuilniszakken et cetera beschikbaar. Kunt u niet opruimen
op zaterdag 21 maart maar wel op
een andere dag? U kunt altijd materialen lenen. Neem vooral contact met ons op om een actie in
te plannen.
Meer informatie
Op www.nederlandschoon.nl ziet
u welke acties er in de buurt zijn
en kunt u zich aanmelden voor
een actie.

Meedoen
Meld u aan via gemeente@uithoorn.nl met als onderwerp ‘De

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.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
bibliotheek 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 binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 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
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige 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 vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (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.officielebekendmakingen.nl Ook 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’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

•

•
•

•

TER INZAGE
Gecoördineerd 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 Bernhardlaan te Uithoorn. Inzageperiode vanaf 23 januari 2020, tot en met 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 actualiseren van de omgevingsvergunning’. De inrichting betreft een onbemand tankstation op de locatie Zijdelweg 53 te Uithoorn. Zaaknummer: 8838100. Ter inzage via loket.odnzkg.nl vanaf 20 februari 2020 tot
en met 2 april 2020.
Voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21. Inzageperiode donderdag 20 februari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020. Inlichtingen
bij afdeling wonen 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
• 2020-023516, Jaagpad 7A, het bouwen van een recreatiewoning met
berging (ontvangen 21-02-2020).

Uithoorn
• 2020-021237, Koekoek 118, het realiseren van een uitweg met laadpaal
(ontvangen 13-02-2020);
• 2020-021241, Legmeer-West, het oprichten van 55 woningen (ontvangen 13-02-2020);
• 2020-021425, Prinses Christinalaan 165, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 15-02-2020);
• 2020-021426, Prinses Christinalaan 167, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 15-02-2020);
• 2020-022319, Prinses Irenelaan 1 - 3, het plaatsen van reclame-uitingen (ontvangen 18-02-2020);
• 2020-022686, perceel C 4382 Grevelingen 40, het restaureren en herbestemming van de voormalige Genieloods tot woning (ontvangen 1902-2020);
• 2020-023502, busstation bij de Boerlagelaan, het aanleggen van een
laadinfrastructuur ten bate van elektrische bussen (ontvangen 20-022020);
• 2020-023520, Marktplein / Wilhelminakade, het realiseren van een bibliotheek, havenkantoor, 2 maisonnettes en 28 appartementen (ontvangen 21-02-2020.
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-016689, Burgemeester Kootlaan 32, het bouwen van een houten
overkapping in de tuin (ingetrokken 17-02-2020);
• 2020-014142, Kuifmees 47, het vergroten van de bestaande berging,
(ingetrokken 20-02-2020);
• 2019-088566, Cort van der Lindenplein, het aanleggen van een laadinfrastructuur ten bate van elektrische bussen (ingetrokken 20-02-2020);
• 2019-084333, Molenlaan 13C, het plaatsen van een uithangbord (ingetrokken 20-02-2020).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2020-005808, Bisschopshof 2,4 en 7 en Gravenhof 2 en 4, het plaatsen
van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden 24-02-2020).

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
• 2019-074717, Drechtdijk 16 , het uitbreiden van de woning, het herstellen van de fundering en het vervangen en verbreden van een brug (verzonden 25-02-2020);
• 2019-098928, Kwakelsepad 24, voor het vergroten van de woning aan
de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 26-02-2020).

Uithoorn
• 2020-010470, Zijdelweg 23, het verwijderen van de draagmuur tussen
de keuken en woonkamer (verzonden 17-02-2020);
• 2020-019231, Ebro 146, het verkleinen van het raam in de voorgevel
(verzonden 26-02-2020);
• 2019-098943, Couperuslaan 5, het maken van een constructieve wijziging, dakterras en wijziging kozijn (verzonden 26-02-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2020-021279, Kerklaan 16, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet tijdens Koningsdag op 27 april 2020, het Midzomeravondfeest op 20 juni 2020 en Kermis De Kwakel op 8 september 2020 (ontvangen 13-022020);
Uithoorn
• 2020-021726, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg,
evenementenvergunning voor het organiseren van een kofferbakmarkt
op 5 april 2020 (ontvangen 17-02-2020);
• 2020-012667, Wilhelminakade 11, exploitatievergunning horecabedrijf
(verzonden 20-02-2020);
• 2020-012683, Wilhelminakade 11, drank- en horecavergunning horecabedrijf (verzonden 20-02-2020);
• 2020-023458, Amsteldijk-Zuid 253, Amsterdam Open Canoepolo International 2020 van 21 t/m 23 mei 2020 (ontvangen 23-02-2020);
• 2020-024544, Avondvierdaagse Uithoorn van 12 t/m 15 mei 2020 (ontvangen 26-02-2020).

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.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN UITHOORN
• 2020-021744, het plaatsen van 15 reclameborden van 27 maart tot 5
april 2020 (verzonden 02-02-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INSTELLEN TIJDELIJK CAMERATOEZICHT THV ZIJDELVELD 31
UITHOORN
Op 25 februari heeft de burgemeester besloten tot het instellen van tijdelijk cameratoezicht ter hoogte van huisnummer 31 aan het Zijdelveld in Uithoorn. De camera zal per 5 maart 2020 voor de duur van 3 maanden worden geplaatst en dient ter bescherming van de openbare orde en veiligheid
aan het Zijdelveld in Uithoorn.
VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN ROODHALSGANS,
COLIJNLAAN EN GERBERALAAN
De gemeente Uithoorn heeft een drietal nieuwe locaties aangewezen voor
laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties:
- Roodhalsgans t.h.v. Roodhalsgans/appartementencomplex
Canadese Gans (nrs. 37-69);
- Colijnlaan op de parkeerplaatsen tussen huisnummers 150 en 152.
- Gerberalaan t.h.v. huisnummer 60.
Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale
bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn
met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden
uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.

WWW.UITHOORN.NL

Gratis evenement
‘Iedereen doet mee’
Uithoorn – Onder het motto
‘Grijp je kans en doe mee’ wordt
op zaterdag 4 april, op initiatief
van de gemeente Uithoorn een
gezellig evenement gehouden in
de Scheg. Inwoners kunnen hun
portemonnee thuislaten, want alles wordt deze dag gratis aangeboden. Er is van 15.00 tot 19.00
uur van alles te doen voor jong
en oud. Denk aan een sportmarkt
onder leiding van Uithoorn voor
Elkaar, samen koken met de vaste krachten van de Wereldkeuken
en schilderen, tekenen, boetseren met Stichting Crea. Er is een
DJ aanwezig, dus er kan ook nog
gedanst worden en verder wor-

dit evenement te organiseren.
Een gratis evenement waar iedereen dus aan mee kan doen. Ook
hebben we gedacht aan vervoer,
want voor mensen met een krappe beurs is het kopen van een
den alle hapjes en drankjes kos- buskaartje mogelijk een drempel.
teloos aangeboden. Na het eten Daarom zetten we gratis busjes in
vindt er een gratis loterij plaatst die inwoners op bepaalde plekwaar leuke prijsjes te winnen zijn. ken oppikken en naar de Scheg
Deze prijzen worden aangebo- brengen. Ik hoop veel mensen te
zien op 4 april.” De tijden en de
den door lokale ondernemers.
opstapplekken worden nog gecommuniceerd. Houd de lokaGratis vervoer
De gemeente organiseert dit eve- le kranten in de gaten, de webnement in samenwerking met site www.uithoorn.nl en de FaUithoorn voor Elkaar, het Partci- cebookpagina van de gemeenpatieplatform Sociaal Domein, te. Op dit evenement wordt ook
SUB (Stichting Uithoorn in Be- informatiegegeven over de redrijf ), Crea en de Rabobank. Wet- gelingen die er zijn voor mensen
houder Ria Zijlstra: We willen dat met een krappe beurs. , Ons vooral onze inwoners kunnen mee- naamste doel met dit evenement
doen aan de samenleving. Daar- is plezier. Maar het is natuurlijk
om vinden we het belangrijk om mooi meegenomen als we ieder-

een informatie kunnen meegeven waar ze na deze dag wat aan
hebben,” legt Zijlstra uit. Aanmelden voor dit evenement is niet
nodig. De Scheg is te vinden aan
de Arthur van Schendellaan 100.

Supermarkactie 2020
Voedselbank succesvol
Uithoorn - De eerste supermarktactie van 2020 is achter de
rug. Afgelopen zaterdag werd deze door Voedselbank UithoornDe Kwakel georganiseerd in samenwerking met Albert Heijn Zijdelwaard. Het leverde maar liefst
75 volle kratten op plus enkele
kratten luiers. In de collectebus is
€137.65 gedoneerd. Vrijwilligers
deelden boodschappenlijstjes uit
met daarop producten voor de
Voedselbank of zij gaven klanten
uitleg bij het producteneiland.
Hierop stonden diverse houdbare producten opgesteld, om het
de klanten wat makkelijker te maken om te kiezen. Na betaling bij

de kassa, konden klanten de levensmiddelen voor de Voedselbank inleveren bij de goederenkraam.
Het is weer een prachtige opbrengst die alleen mogelijk was
met de geweldige inzet van de
vele vrijwilligers. Ook enkele leerlingen van het Alkwin Kollege
hielpen mee. Zij behaalden hiervoor AVA punten (Algemeen Vormende Activiteiten) die als doel
hebben, leerlingen te laten ontwikkelen in de maatschappij. De
gedoneerde producten zijn een
mooie aanvulling voor de wekelijkse voedselpakketten.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

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

weer vele mooie prijzen winnen,
of als hoofdprijs een van de beRegio - Op zaterdagavond 7 kende enveloppen. Of in elke ronmaart organiseert stichting Ser- de een tas met boodschappen en
viam weer een gezellige bingo- nog veel meer leuke prijzen De
avond in het KNA gebouw Leg- opbrengst van deze avond is bemeerplein. De zaal is open van- stemd voor kleinschalig ontwikaf 19.00 uur en ze beginnen om kelingswerk in Kameroun en Pa20.00 uur. Op deze avond kunt u kist

Vogelexcursie Vogeleiland
en Oeverlanden
verse pluimage aanwezig, Watervogels, moerasvogels, broedvogels, weidevogels, rietvogels,
zangvogels, roofvogels, uilen,
duiven, kraaien, er is een enorme populatie die het bos als verblijfplaats heeft gekozen. Ze hebben hun biotoop voor het uitkiezen, met een voorkeur voor Polder Meerzicht (tureluur, grutto,
kievit), de oeverlanden van de
Nieuwe Meer (rietgors, havik en
boomklevers)
Verzamelen: parkeerplaats achter
het gemeentehuis Uithoorn, laan
van Meerwijk
Vertrek: om 8:30 uur per auto,
meerijden is mogelijk.
Terug: rond 12:00 uur.
Kosten: gratis. (vergoeding autokosten in overleg met de bestuurder) Aanmelden: niet nodig.
Nadere informatie zie de website:
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venenuithoorn. Info en excursieleider:
Peter Betlem 0653743460

Oeverlanden Nieuwe Meer
In het bos zijn vogels overal in di-

Schrijverscafé Uithoorn
breidt zijn activiteiten uit
Uithoorn - Schrijverscafé Uithoorn start op 12 maart a.s. met
een vaste bijeenkomst in de bibliotheek van Uithoorn op de tweede donderdag van de maand.
Doel is om beginnende schrijvers te helpen zich te ontwikkelen. Dit gebeurt door eenvoudige schrijfopdrachten thuis en ter
plekke aan tafel, die vervolgens
met de andere deelnemers besproken worden. Naast tips en

Door Chiel Bakkeren
Regio - Wie wel eens over de
Tweede Zijweg aan de rand van

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

Kienen

Regio - Op zaterdag 7 maart organiseert IVN De Ronde Venen &
Uithoorn een vogelexcursie naar
het Vogeleiland in het Amsterdamse bos. Het Vogeleiland is
een gebied gelegen aan de westkant van het Amsterdamse Bos
(nabij Parkeerplaats Groot Kinderbad). Het drie hectare grote gebied is één van de pareltjes
van het Bos. Bij de aanleg van het
Bos was het idee om een eiland
voor vogels in te richten. Het zogenaamde Vogeleiland werd ingericht met dusdanige aantrekkelijke
landschapselementen,
dat veel verschillende vogelsoorten zich op het eiland zouden laten zien. Sinds de jaren tachtig
van de vorige eeuw werd het beheer minder intensief. Plantensoorten verdwenen door de schaduw van de steeds hogere bomen. Sinds 2011 is daar verandering in gekomen. De vrijwilligers
die zich sinds die tijd hebben
aangemeld, zijn aan de slag gegaan om de heemtuin weer meer
licht en ruimte te geven. Een aantal bomen is gedund. Ondertussen zijn ook de paden weer hersteld en kun je weer genieten van
mooie uitzichten op de gerestaureerde bankjes en natuurlijk laten
nog veel vogels zich zien.

Vluchthaven voor de natuur

trucs levert deze feedback doorgaans ook erg interessante gesprekken op. Deelname is gratis.
Tijd: 15.30-17.30 uur. Er is gekozen voor de namiddag, zodat ook
scholieren kunnen aanschuiven.
Bij voldoende belangstelling vanuit deze groep is een extra middag bespreekbaar. Graag aanmelden via schrijverscafeuithoorn@
hotmail.com of telefonisch op 06
16275754.

waardoor ze goed ‘in vorm’ blijven. En er zijn moestuintjes waar
allerlei groenten en bloemen
worden geteeld. Voor de gezelliguit: half vervallen schuren, onver- heid zijn er gemeenschappelijke
harde en in dit seizoen erg mod- overdekte zitjes en schuren.
derige paden, wilde bomen en
struiken. Maar wie beter kijkt, ziet Ruigoord
dat er ook veel moois verborgen Waar vind je tegenwoordig, tusligt in deze kleine nederzetting. sen alle comfortabele, maar strakEr is een oude boomgaard, waar ke nieuwbouw, en de groene laveel mensen (en vogels!) jaarlijks kens van de weilanden nog zo’n
heerlijke kersen, appels en ander heerlijk “Ruigoord”? We weten
fruit komen halen. Er staan bij- dat de natuur het zwaar heeft in
enkasten, duiventillen en er zijn Nederland en de stikstof-discusheél veel plekken voor vogels om sie wordt nog volop gevoerd. Die
te nestelen. Ook vlinders, libellen, stikstof leidt in beschermde nabijen en andere insecten komen tuurgebieden tot het verdwijer aan hun trekken, terwijl klei- nen van veel soorten, waardoor
ne zoogdieren als egels, wezels, een arm en eenvormig landschap
hermelijnen en misschien zelfs dreigt te ontstaan. Belangrijk om
Mijdrecht rijdt of wandelt, ziet de bunzing er beschutting en een daar wat aan te doen, maar het
daar op nummer 4 tussen de wei- jachtterrein vinden. De knotwil- is minstens zo belangrijk om zuilanden een kleine enclave lig- gen, fruit- en andere bomen wor- nig te zijn op kleine terreintjes zogen. Het ziet er nogal rommelig den regelmatig netjes gesnoeid, als aan de Tweede Zijweg in onze
eigen gemeente. Waar de natuur
nog een vluchthaven heeft om
even op adem te komen!

COLOFON

Hans Boland en Oleg Lysenko met
‘De sneeuwstorm’ van Poesjkin
Regio - Voor de twee laatste evenementen van het seizoen gaat
de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) op de Russische toer: op 15 maart a.s. presenteren accordeonist Oleg Lysenko en voordrachtskunstenaar
Hans Boland ‘De sneeuwstorm’,
een kort verhaal van de Russische schrijver en dichter Alexandr
Poesjkin. Op 19 april a.s. treedt
het Hexagon Ensemble op (vijf
blazers en piano) met het programma ‘Russen tussen hemel &
aarde’.
Sneeuwstorm
Het is 1812, Napoleon staat op
het punt Rusland binnen te vallen. Zonder enige notie van het
dreigende gevaar zijn Masja, een
lief meisje van zeventien, en Vladimir, een jonge vaandrig met
verlof, wanhopig verliefd. Een huwelijk zit er niet in, want zij is rijk
en hij arm. Zij besluiten stiekem
te trouwen en ervandoor te gaan.
Een sneeuwstorm gooit roet in
het eten…

sieke schrijvers. Hij wordt tot
op de dag van vandaag door alle Russen op handen gedragen.
Poesjkin is met geen enkele van
zijn collega’s te vergelijken, sterker nog, zowel met zijn werk als
met zijn persoon vormt hij een
verbluffend contrast met de groten na hem: Gogol, Toergenjev,
Dostojevski, Tolstoi en Tsjechov.
Bij hen zoeken wij als niet-Russen
naarstig naar de Russische ziel,
bij Poesjkin niet, of veel minder.
Poesjkin lijkt de lichtvoetigheid
zelve en wordt niet voor niets altijd en eeuwig vergeleken met
Mozart. Zijn stijl is puntig en bondig. Zijn geest is doortrokken van
westerse waarden: vrijheid van
het individu, onafhankelijk denken, democratische idealen. De
combinatie van vaart, spanning
en humor zorgt voor een vertellerskunst die haar gelijke niet
kent. Maar wat Poesjkin vooral
zo bijzonder maakt is het diepe
menselijke gevoel, zonder enige
sentimentaliteit maar ook zonder
enige reserve, dat uit al zijn werk
spreekt.

Poesjkin
Alexandr Poesjkin (1799-1837) is Duo-voorstelling
een van de grote Russische klas- In een duo-voorstelling van een

uur brengen Hans Boland en
Oleg Lysenko Poesjkins magnifieke korte verhaal ‘De sneeuwstorm’. Boland heeft het complete verzamelde werk van Poesjkin vertaald, waarvoor hij in 2015
werd onderscheiden met de Martinus Nijhoff Prijs, de belangrijkste onderscheiding voor literair
vertalers. Ook geldt hij als een
zeer bekwaam voordrachtskunstenaar. Lysenko is een virtuoos
accordeonist (conservatoria van
Kyïv en Rotterdam) en heeft een
voorliefde voor discipline-overschrijdende projecten waarin literatuur en muziek elkaar aanvullen en in elkaar overvloeien. Voor
‘De sneeuwstorm’ heeft hij zich
vooral laten inspireren door de
‘muzikale illustraties’ die de bekende componist Georgi Sviridov
(1915-1998) in 1975 bij Poesjkins
verhaal schreef. Oleg speelt eigen
transcripties van diens ‘Sneeuwstorm’-suite op de bayan.
Deze bijzondere voorstelling
vindt plaats op zondag 15 maart
om 14.30 uur in De Schutse te
Uithoorn; de deuren van de zaal
gaan om 14.00 uur open. Losse
kaarten à € 15 (jongeren tot en
met 16 jaar € 7,50) zijn online te
bestellen via de website van de
SCAU: www.scau.nl Daar is ook alle informatie over het programma en de artiesten te vinden. Op
zaterdag 7 maart start de verkoop
van losse kaarten in de boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein).

Da Capo’s masterpieces
Regio - Da Capo’s Popkoor is er
weer klaar voor: Elke twee jaar
geven zij een concert en dit jaar
staat alles in het teken van “ Masterpieces “. De mooiste, oude en
nieuwe stukken uit de popgeschiedenis worden op 28 en 29
maart ten gehore gebracht. Deze legendarische nummers worden uitgevoerd in een sfeervolle
setting bij Dans- en Partycentrum
Colijn in Uithoorn. Tussen pluche
en velours en nodigen zij u uit tot
voetjes van de vloer, ook in de
uurtjes erna kan er door gefeest
worden. Een voorstelling van
Nachtclub tot Pop-pub. Onder
leiding van dirigent Floor van Erp
en muzikaal begeleid door Colijn
Buijs. U bent van harte uitgenodigd om dit dynamische optreden bij te wonen. Er is een voorstelling op zaterdag 28 maart om
20.00 uur en op zondag 29 maart
om 14.00 uur. Kaarten a €15,- te
bestellen via www.popkoor.nl of
te verkrijgen bij de ingang.

Nieuwe Meerbode
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Kick-off nieuwe groep
t
r in n
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
heeft op de Bovenboog in Uithoorn de derde kick-off plaatsgevonden met een groep nieuwe
leerlingen voor de fietslessen. Samen met oud- en nieuw leerlingen was het een geslaagde ochtend met de eerste stappen naar
balans op de fiets. Uithoorn voor
Elkaar biedt samen met VluchtelingenWerk fietslessen aan vrouwen en mannen uit Uithoorn en

De Kwakel. Sommigen mensen
hebben nooit geleerd te fietsen
of zijn angstig om op de fiets te
stappen. Dit kan ervoor zorgen
dat mensen in het dagelijks leven beperkt worden wat we willen voorkomen, want fietsen is
een gezonde en efficiënte manier
om je te bewegen in Uithoorn.
Er is een samenwerking met Recyclo in Uithoorn die fietsen van
het gemeente depot opknappen

Het PPSD staat klaar voor
Uithoornse inwoners
Uithoorn – Wat doet het PPDS?
Het ParticipatiePlatform heeft als
taak het college van burgemeester en wethouders te informeren en te adviseren over het beleid op het Sociaal Domein. Hieronder vallen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de
Jeugdwet en de Participatiewet.
Het platform doet dit gevraagd
maar ook ongevraagd. Zo heeft
het PPSD geadviseerd over armoedevraagstukken en gezondheidsbeleid en heeft het meegewerkt aan de sterk verbeterde
website van de gemeente voor
het Sociaal Domein (Uithoornhelpt.nl). Enige tijd terug heeft
het een ongevraagd advies gegeven over alles wat met toegankelijkheid te maken heeft vanuit
vragen: kan iedereen overal komen waar het de publieke ruimte
betreft, kan iedereen die hulp nodig heeft de mogelijkheden binnen de gemeente ook vinden?
Daarnaast heeft het PPSD ook
sterk aangedrongen op het uitrollen van Automaatje toen het
OV minder bereikbaar bleek geworden in sommige wijken.
Succes
Dit is inmiddels een groot succes,

uiteraard met dank aan de chaufferende vrijwilligers. Of mogelijk
herinnert u zich nog de debatavond met alle politieke partijen
vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook dat organiseerde
het platform om zo een brug te
slaan tussen inwoners en de gemeente. Uitgangspunt bij elk advies of actie vanuit het PPSD is altijd: wat heeft iemand nodig, hoe
kan de gemeente daarbij helpen
als het zelfstandig, of met behulp
van familie of buren, niet lukt en
hoe wordt er door de gemeente
over gecommuniceerd?
Hoe is het PPSD samengesteld?
Het platform wordt gevormd
door een aantal vrijwilligers die,
al dan niet als ervaringsdeskundige, meedenken vanuit de belangen en ervaringen van de verschillende doelgroepen binnen
het Sociaal Domein. Zij vormen
daarmee de oren en ogen van de
Uithoornse samenleving.
Hoe werkt het PPSD?
Zonder signalen vanuit de achterban is een goed advies niet mogelijk. Daarom heeft het platform
u, als inwoners, hard nodig. Van
tijd tot tijd komt het PPSD dan
ook langs bij buurtkamers, ver-

Start PvdA KroegKwiscompetitie 2020
Uithoorn - Deze week is de PvdA
KroegKwiscompetitie 2020 weer
begonnen. De winnaar van vorig
jaar. ‘Kwis(t) even niet’ sloot ook
deze avond winnend af. ‘PvdA
Uithoorn’ werd een goede tweede. Negen teams bonden deze
eerste avond de strijd met elkaar
aan. Al direct na de eerste twee
vragenrondes bleek dat de strijd
zou gaan tussen de oude rivalen.
‘We rotzooien maar wat an’ nam
de kop, op de voet gevolgd door
‘PvdA Uithoorn’ en ‘Kwis(t) even
niet’. Na de vragenrondes drie en
vier behield de koploper zijn positie en zakte het team ‘PvdA Uithoorn’ naar de derde plaats, die
het overigens moest delen met
‘De Cliffhangers’. Toen quizmaster
Remco na de vijfde en zesde ronde de balans opmaakte, bleken
‘We rotzooien maar wat an’, ‘De
Cliffhangers’ en ‘Kwis(t) even niet’
alle drie 51 punten te hebben,
goed voor een gedeelde eerste
plaats. Nieuwkomer in de competitie ‘Time Out’ zakte naar de laat-

ste plaats. Net als in voorgaande
edities van de KroegKwiscompetitie zou ook nu weer de achtste
serie vragen – de muziektest –
de doorslag gaan geven. ‘Kwis(t)
even niet’ scoorde net als in de
vorige drie rondes opnieuw 17
punten en kwam daarmee op 68
punten. ‘PvdA Uithoorn’ behaalde
18 punten en naderde de koploper tot op een punt. ‘We rotzooien maar wat an’ moest het met 15
punten doen en eindigde daarmee in het totaal als derde. ‘Time
Out’ bleef in het bezit van de rode
lantaarn. De complete uitslag van
deze eerste speelavond: 1. ‘Kwis(t)
even niet’: 68 punten; 2. ‘PvdA
Uithoorn’: 67 punten; 3. ‘We rotzooien maar wat an’: 66 punten; 4
en 5: ‘De Cliffhangers’ en ‘(Herstel)
Team 2: 64 punten; 6. ‘Klaver 5’: 55
punten; 7. ‘Ik trap op mijn fietsje’:
54 punten; 8. ‘Herbergh 1883’: 51
punten; 9. ‘Time Out’: 45 punten.
De volgende avond is woensdag
22 arpil om 20.00 uur in de Herbergh 1883 aan de Schans.

en voor een zachte prijs verkopen
aan mensen met een minima inkomen. Deze fietsen worden gebruikt voor de fietslessen.
Veilig
In een veilige omgeving worden
de dappere deelnemers wekelijks
de beginselen van het fietsen bijgebracht. Ook zullen de lesgevers
aandacht besteden aan deelname aan het verkeer, met alle verkeersregels van dien. Het doel
van de cursus is dat de deelnemers vol vertrouwen op de fiets
stappen. De kosten voor een 10
rittenkaart zijn 10 euro die deelnemers terugkrijgen bij volledige
deelname. De fietsles wordt elke zaterdag van 11.00-12.30 uur
gegeven op het schoolplein van
Johan de Wittlaan 83. Er zijn nog
een aantal plekken voor nieuwe deelnemers. Je kunt je opgeven via VluchtelingenWerk via
uithoorn@vluchtelingenwerk.nl
of bel naar 06-13613440. Vind je
het leuk om als docent vrijwilliger
mensen in Uithoorn te begeleiden naar een veilige manier van
fietsen neem dan met zelfde gegevens contact met ons op!

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

Vorige week was ik op bezoek

bij groep 8 van de Kajuit. Het leek me
leuk om na zoveel geschiedenis eens
naar de jeugd van tegenwoordig te kijken! Hoe is het om op te groeien in Uithoorn in 2020? Na een heel gezellig uurtje
bij meester Peter in de klas waren dit de
conclusies:
Ik vind het fijn om in deze tijd op te groeien...
omdat er altijd wat te doen is (Daan), ...in deze tijd
kan je veel dingen doen met bijvoorbeeld internet
en er zijn allerlei elektrische apparaten (Senna),...
omdat er aardige kinderen zijn en het is gewoon
leuk (Milan),... er is voor alles iets en je mag je
mening uiten dat je dan niet in je hoeft te houden
(Thije),...omdat er in deze tijd een betere ontwikkeling is en vroeger was er oorlog enzo (Tijl),...
omdat ik anders mijn hond niet had zien opgroeien
(Annika),...we hebben alles, we komen niets tekort
en we denken goed na wat we doen (Elin),... je
hebt echt heel erg veel keuzes die je vroeger niet
kon maken en je hebt meer techniek dan vroeger
(Amy), ...je kan makkelijk met elkaar communiceren van verre afstand en je hoeft je n i e t
druk te maken
over
oorlog

(Aishlyn),...omdat we veel weten en veel handige
uitvindingen hebben bedacht (Armin),...omdat
we best wel luxe hebben en betere ontwikkeling
(Kyan),...omdat je ruimte hebt om je dingen te
kunnen doen, er is goede technologie en er wordt
wel rekening met je gehouden (Ryan),...omdat er
betere techniek is en elektrische dingen zijn (Nikki),...
de kinderen van deze tijd zijn makkelijker blij te maken en ze leven in een wereld van vrede (Gabi),...
omdat alles heel makkelijk gaat met alle technologie
(Karlijn).
Ik vind het soms moeilijk om in deze tijd te leven...omdat ik nu gewoon moet oppassen als ik
naar buiten ga (Mitchel),...vanwege het milieu
(Daan),...omdat er een hele hoop fout kan gaan,
meer dan vroeger, zoals dat heel veel dingen op het
internet kunnen komen (Karlijn),...iedereen zit op
een computer en gaat nooit naar buiten (Jazzy).
Het is makkelijk om in deze tijd op te groeien...
want we hebben genoeg eten en drinken en leven
niet in oorlog (Oana), ...als je iets niet weet dan zoek
je het op op internet (Jazzy),...er zijn veel elektronische machines om je met dingen te helpen (Jesse),...

Ik vind dat deze tijd precies goed is. We hebben
allerlei uitvindingen zoals de telefoon en we
leven niet in een ro- bot-achtige tijd (Sam).

enigingen, bijeenkomsten. En het
laat van zich horen in de krant, op
Nextdoor, en staat op de vrijwilligersmarkt om maar een paar te
noemen. Maar het zou mooi zijn
als u het PPSD ook zelf zou benaderen met zaken die de aandacht van het platform moeten
hebben. Individuele belangenbehartiging behoort niet tot de
mogelijkheden, maar wellicht
kan het PPSD u toch verder helpen. U kunt het platform bereiken via de website www.participatieplatformuithoorn.nl of een
vraag of signaal te mailen naar info@ppsduithoorn.nl.

Even stilstaan in
‘Preek-van-de-Leek’ van
Ilse Hogerwerf
Uithoorn – Ilse Hogerwerf-van
Dam is 39 jaar en werkt als jeugdarts bij de GGD Amsterdam-Amstelland. Daarmee houden haar
activiteiten echter niet op. Ze is
buiten haar werk ook bekend als
trainer van de jeugd van Badmintonvereniging De Kwakel. Weer
anderen zullen haar kennen als
leidster bij Hobbyclub De Kwakel. En dan volgt ze ook nog een
studie.
Ilse heeft het op zich durven nemen een zogenaamde Preek-vande-Leek te verzorgen. Dat wil dan
zeggen een kerkdienst te ontwerpen en uit te voeren, zonder dat
ze dominee is. Zo’n dienst is een
samenkomst van ongeveer een
uur waarin een publieke figuur
uit de regio een Bijbelverhaal in
verband brengt met wat zij of hij
in haar of zijn leven belangrijk en
waardevol vindt. Tegelijk is de lekenpreker volop in de gelegenheid te experimenteren met de
onderdelen van een traditionele
kerkdienst. De toegang is geheel
vrij, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het
goede doel dat de lekenpreker
bepaalt en een bijdrage ter bestrijding van de onkosten.
De gedachte achter de Preekvan-de-Leek is, dat de Bijbel van
en voor iedereen is. Je hoeft geen
dominee te zijn om te preken of
een inspirerend verhaal te houden. De leken worden niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat
ze iets te zeggen hebben.
Jongeren
Uit de aard van haar beroep en
haar verdere bezigheden heeft
Ilse heel veel te maken met jongeren. Hoewel Nederlandse jon-

geren volgens onderzoek tot de
meest gelukkige van Europa horen, zijn er ook zorgen. Staat hun
geluk niet onder druk van problemen als burn-out, angsten en depressie? Het lijkt er trouwens veel
op dat niet alleen jongeren, maar
iedereen met een overmaat aan
verantwoordelijkheden
wordt
overstelpt.
Durven we het aan nog weleens
de rust en de tijd te nemen om
daarbij stil te staan? Pas op de
plaats te maken? “Weten we nog,”
vraagt Ilse zich in haar Preek-vande-Leek af, “hoe we ons moeten
vervelen?”
Op zondagmiddag 8 maart aanstaande gaat de lekenpreek van
Ilse Hogerwerf plaatsvinden. In
gebouw De Schutse, De Merodelaan 1, hier in Uithoorn. Aanvang
16.00 u. Na afloop is er gelegenheid na te praten bij een drankje.*
*Met dank aan de sponsors en
voor de ondersteuning van het
Initiatievenfonds Uithoorn & De
Kwakel.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
MEER BEWEGEN VOOR
OUDEREN
Het geheim van gezond ouder
worden is: bewegen! Iedereen
die regelmatig aan lichaamsbeweging doet, voelt zich niet
alleen fitter, maar houdt de
conditie op peil of verbetert
die. En een goede lichamelijke conditie zorgt ervoor dat u
minder vatbaar bent voor verkoudheden en andere ongemakken. Blijf fit en doe mee!
Onder de noemer Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) organiseert Uithoorn voor Elkaar
daarom verschillende cursussen. Meer Bewegen voor Ouderen staat voor bewegingsactiviteiten voor mensen van
65 jaar en ouder. Van de gewone gymnastiek tot yoga, van
stoelhonkbal tot Bewegen op
muziek. In Wijkcentrum Bilderdijkhof (Bilderdijkhof 1): Stoelhonkbal, maandag 11.45-12.45
uur. Vitaal Bewegen, maandag 13.00-14.00 uur en 14.0015.00 uur Bewegen op Muziek,
woensdag 13.30-15.00 uur
.Meer Bewegen voor Ouderen,
donderdag 09.00-10.00 uur
en 10.00-11.00 uur. Kom eens
langs voor een proefles!
KOFFIE SPECIAAL
Elke dinsdag koken twee vrijwilligers een 3-gangenmenu.
Wilt u ook mee-eten? Meldt u
zich dan van tevoren aan op telefoonnummer 0297-567 209.
De maaltijd wordt genuttigd

vanaf 12.00 uur en kost
€ 7,- per persoon.
ZUMBA
De Zumba groep, woensdagmiddag van 15:15 tot 16:15
uur, heeft nog een paar plaatsen vrij. Zumba is een LatijnsAmerikaans
geïnspireerde
dansfitness die Latijnse en internationale muziek met swingende dansbewegingen combineert. Hierdoor ontstaat een
dynamisch, leuk en effectief fitness systeem. De conditie verbetert, de spieren worden sterker en je verbrandt ook nog
lekker wat calorieën. De huidige groep deelnemers varieert
in leeftijd van 60 tot 85 jaar.
KOFFIEOCHTENDEN
IN DE WIJK
Elke eerste donderdag van
de maand houdt Evert Kulk
spreekuur voor vragen en adviezen van tablets en mobiele
telefoons. Evert is een actieve
buurtbewoner die graag andere buurtgenoten ondersteunt
in de digitale wereld.
De koffie staat klaar van 10.00
tot 12.00 uur in de buurtkamer
Meerwijk.
Locatie: KDV Borus, Eendracht
17, Uithoorn (buurtkamermeerwijk@gmail.com).
Elke dinsdag (m.u.v. vakanties
en feestdagen) van 10:00 tot
12:00 uur een gezellige buurtkoffie bij de Bovenboog, Johan
de Wittlaan 83, Uithoorn.
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Bakstenen door ruiten gegooid
Uithoorn – Op woensdag 26 februari is tussen twaalf uur ’s
nachts en acht uur in de ochtend
geprobeerd in te breken in een
woning aan de P.C. Hooftlaan.
Door een ruit van het keukenraam zijn drie bakstenen gegooid.
Deze trof de bewoonster aan, net
als een stoel die klaar stond om
het huis in te klimmen. De dieven
hebben de woning niet betreden.
Er zijn geen spullen gestolen. Met

Botbreuk na
aanrijding

fietser kwamen elkaar tegemoet rijden. De fietser, een 16-jarige Uithoornaar, sloeg voor de bromfietser
plots links af. Hij moest flink remUithoorn – Op maandag 2 maart men en kwam daarbij ten val. De
om tien over vijf in de middag heeft 52-jarige man uit Uithoorn is met
een ongeval plaatsgevonden op vermoedelijk een gebroken sleutelde Zijdelweg. Een brommer en een been naar het ziekenhuis vervoerd.

Aanhoudingen na diefstalpoging
Uithoorn – Op maandag 2 maart
rond drie uur in de nacht kreeg de
politie een melding dat drie mannen bij de Coudenhovenflat probeerden een brommer te stelen.
De politie is snel ter plaatse gegaan en troffen de drie aan, die er
natuurlijk direct vandoor gingen.
Door de agenten werd de achtervolging te voet ingezet. Ook
werden de hondengeleiders gevraagd te komen. De drie man-

nen verstopten zich uiteindelijk
in een kelderbox en konden alle
drie aangehouden worden. Eén
van hen is gebeten door de politiehond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Na verhoor zijn de mannen heen gezonden. Ze moeten zich later verantwoorden bij justitie. De twee
18-jarigen uit Uithoorn en een
16-jarige inwoner zijn geen onbekenden van de politie.

Steekpartij in
Briandflat

van 42 en 32 jaar waren met elkaar op de vuist gegaan. Er zijn
over en weer diverse klappen uitgedeeld, waarna een mes werd
Uithoorn – Op maandag 2 maart gepakt door de 32-jarige. De
rond half elf in de ochtend is de 42-jarige raakte hierbij licht gepolitie in actie gekomen voor een wond. Beide vrouwen zijn door
uit de hand gelopen ruzie in de agenten meegenomen voor verBriandflat. Twee buurvrouwen hoor.

Naar ziekenhuis dankzij buren
Uithoorn – Om even over twaalf
uur van vrijdag 28 op zaterdag 29
februari is een 80-jarige vrouw ten
val gekomen in haar woning aan
de Roodhalsgans. De buren hoorden gelukkig haar gebonk en geroep en hebben alarm geslagen.
De politie en de brandweer zijn

ter plaatse gegaan. De brandweer
heeft de voordeur open gemaakt,
waarna agenten met de inmiddels gearriveerde ziekenbroeders
de woning ingegaan zijn. Zij troffen de vrouw liggend op de vloer
aan. Ze is met rug- en heupletsel
naar het ziekenhuis gebracht.

Lezing over Rietvogels
bij De Ruige Hof
Regio - Op zondag 8 maart
wordt bij Natuurvereniging De
Ruige Hof een lezing gehouden
over Rietvogels. Rietgors, blauwborst, kleine karekiet; ze komen
er weer aan. Hans Doorenbosch
vertelt over het riet en het vogelleven in het riet van natuurterrein Klarenbeek. En dan nog de
koekoek… over deze vogel bestaan nog steeds veel geheimen.
Hans zal proberen een paar sluiers op te lichten. De lezing begint
om 15.00 uur en er is koffie vanaf 14.30 uur. Graag aanmelden
via post@deruigehof.nl. Toegang
is gratis voor leden, anders € 3,50.
Natuurvereniging De Ruige Hof is

Fel bieden bij Sans Rancune

eveneens een baksteen is in de
nacht van vrijdag 28 op zaterdag
29 februari een ruit ingegooid
van een woning aan de Kuyperlaan. In eerste instantie werd gedacht dat de inbrekers niet binnen zijn geweest, maar ze hebben wel een rondje in de woonkamer gemaakt. De bewoner ontdekte later dat een bronskleurige
kan (Marokkaans) verdwenen is.
De politie doet onderzoek.

te vinden aan de Abcouderstraatweg 77, Amsterdam-Zuidoost
aan de weg naar Abcoude. Eventueel kan een auto aan de overkant bij de golfbaan worden geparkeerd.

Wereldmuziekkoor passion
viert 20-jarig jubileum
Regio - Op zaterdag 28 maart 2020
verzorgt het wereldmuziekkoor
PASSION uit Uithoorn vanaf 20 uur
een avondvullend programma in
Schouwburg de Meerse te Hoofddorp. De naam Passion is destijds
gekozen vanwege de gepassioneerd vertolkte wereldse muziek
waaruit het repertoire bestaat. Nu
in Nederland DE passion alom met
pasen wordt gespeeld is er wel
eens verwarring en verwachten
mensen kerkelijke muziek. Het tegendeel is waar. Het koor o.l.v. dirigent Rutger van Leyden heeft haar
grenzen opgezocht en zal liederen zingen uit verschillende landen

Bestelbus
gestolen
Uithoorn – In de avond of nacht
van woensdag 26 op donderdag
27 februari is een bestelbus gestolen uit de Nicolaas Beetslaan.
In de VW Caddy bewaarde de ei-

van de wereld. Passion staat al 20
jaar bekend om de uitdagingen die
ze durven aangaan en dat maakt
het programma en de sound zeer
gevarieerd; van swingend Afrikaans, treurig Schots, melancholisch Frans naar bevlogen Argentijns. Naast het koor zullen er ook
3 verrassende gastoptredens zijn.
Kaartverkoop voor “Grenzeloos”
is via de leden en gaat snel. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via info@
passionkoor.nl 20 euro voor volwassenen en 15 euro t/m 16 jaar.
Pauzedrankje is inbegrepen. Voor
meer info en nadere kennismaking
www.passionkoor.nl
genaar diverse gereedschappen.
Kenteken van de bestelbus is 99VLL-8. De diefstal heeft plaatsgevonden tussen kwart over acht
’s avonds en dondermorgen half
acht. Mogelijk zijn er getuigen
of inwoners die meer informatie
hebben, zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Voorjaarsconcert
Brassband Concordia
Regio - Buiten stormt het maar binnen wordt het voorjaar bij Brassband Concordia tijdens het Voorjaarsconcert. Tijdens dit concert
wordt een aantal mooie muziekstukken ten gehore gebracht en
hebben we een primeur: Fanfare
pour Précéder la péri zal voor het
eerst in Nederland door een brassband worden gespeeld. Dit muziekstuk is door één van de leden speciaal voor Concordia gearrangeerd.
Op het programma staan ook nog
een paar mooie solo- of duetstukken. Een solo uit Sorry van Colin Bender zal door Wouter Zijlstra
worden gespeeld op solocornet.

Jan van Steenderen zal op zijn euphonium een mooi gedragen stuk
spelen uit The Water of Tyne. Tineke
Habben Jansen zal laten horen hoe
mooi de flugel klinkt in het stuk Once upon a time in the West. Natuurlijk doen ook de leerlingen mee. Zij
spelen een tweetal muziekstukken
en samen met het grote orkest zullen zij Mombassa Beat gaan spelen.
Wilt u weten wat Brassband Concordia nog meer ten gehore gaat
brengen, kom dan kijken en luisteren op zaterdag 7 maart a.s. in
Dorpshuis De Boei te Vinkeveen.
Aanvang van het concert is 10.30
uur; de toegang is gratis.

Regio - Alles is anders deze week.
Of toch niet. Er is enorm veel
strijd, wat zich uit in 17 spellen
van de 24 waarin aan beide zijden
gespeeld wordt, dat is zo’n 71%.
Daarbij ook aardig wat doubletten, die niet altijd opleveren wat
men hoopt. Men mist daarentegen zelden een manche die erin
zit, al kiest niet iedereen steeds
de meest profijtelijke speelsoort.
De storende tegenstanders zouden daar wel eens debet aan
kunnen zijn. Eén spel springt eruit. OW bieden er Schoppen, zo
hoog als maar noodzakelijk is, tot
vijf- of zeshoogte toe (er zit drie
Schoppen in), waardoor NZ moeite hebben erachter te komen dat
er voor hen klein slem Ruiten in
zit. De enigen die dat bieden worden gedoubleerd, maar maken
het glansrijk. Als de dummy open
gaat is het makkelijk, maar om
het te bieden is een kunst. Herman en Theo zijn degenen die
hiermee een volle top scoren. Op
alle spellen tezamen eindigen ze
net onder de kop. Dat brengt ons
bij datgene dat hetzelfde is als vo-

rige week. Opnieuw zijn de nummers één en twee van de week
ervoor kansloos. Beiden halen ze
nog geen 50%. Jo en Gerda zegevieren met 64,06%, op bijna 10%
gevolgd door Greet en Lijnie.
Knappe prestatie bij deze spellen, die heel wat van de concentratie vergden. De B-lijn doet amper voor de A onder. Ook hier relatief vaak contracten in beide
richtingen (11/24 of 46%). Hier
zelfs twee geboden en gemaakte slems, elk op een ander spel.
Tom en André een formidabel
klein slem Sans Atout, Kitty en
Els een solide klein slem Harten.
Wat mensen soms lastig vinden,
een manche in een lage kleur bieden, gebeurt hier aan de lopende
band. Keurig.
Het enige dat in de A systematisch beter verloopt, is het besluit
al dan niet een manche in een
hoge kleur te bieden. Al met al is
ook hier het verschil met vorige
week enorm.
Winnaar worden Tom en André
met 60,42% vóór Joop en Ary met
57,29%.

Jan, Piet en Jim beste
biljarters
Regio - In het weekend van 29
februari en 1 maart zijn in De
Springbok in De Hoef de finales
van de Persoonlijke Kampioenschappen (PK) libre gespeeld.
Er werd door 15 deelnemers gestreden in drie klassen; 1+2 ster
tot moyenne 1.699, 3 ster van
1.700 tot 2.999 en 4+5 ster vanaf 3.000. Bij de klasse 1+2 ster
was Gerrit Schuurman opgeroepen als reserve. Hij had er al een
beetje rekening mee gehouden
en dat kwam ook in zijn spel tot
uiting. Van de eerste drie partijen won hij er twee en speelde er
1 gelijk. In zijn laatste partij hoefde hij slechts 7 punten te behalen
om kampioen te worden. Dat lukte niet tegen Roos Aarsman, Gerrit bleef op 6 punten steken. Evert
Driehuis leek te kunnen profiteren, maar in zijn partij tegen
Jan Koridon verloor hij met 128. Tot zijn eigen verrassing werd
de 80-jarige debutant Jan Koridon daardoor als kampioen gehuldigd. Gerrit werd uiteindelijk
tweede, Evert derde, Roos vierde
en Nick van de Veerdonk vijfde.
Piet prolongeert titel
Na de eerste wedstrijddag had
Sander Pater de meeste kans op

de titel in de 3-ster klasse. Hij had
drie punten voorsprong op Piet
Best. In zijn derde partij had Sander slechts 18 beurten nodig, dus
leek het met de vorm goed te zitten. Piet won ook zijn derde partij, waardoor ze in de laatste partij
het onderling uit mochten maken
wie met de hoogste eer mocht
strijken. Piet bleek het best opgewassen tegen de zenuwen en
liet in de eindstand Sander 1 punt
achter zich. Derde is Peter Stam
geworden, vierde D.B. en vijfde
Robert Daalhuizen.
Spannend tot het eind
In de hoogste klasse 4+5 ster waren Theo Valentijn en Jim van
Zwieten de rest te vlug af. Theo
had 2 keer gewonnen en 1 keer
gelijkgespeeld, Jim drie partijen
gewonnen voordat ze met elkaar
de strijd om de titel uitvochten.
Het ging heel lang gelijk op, maar
opeens zette Jim een eindsprint
in, wat Theo niet meer te boven
kwam. Jim was de enige speler
dit weekend die al zijn partijen
winnend heeft afgesloten, dus is
hij de terechte kampioen. Theo
behield nog wel de 2e plaats net
voor Bert Loogman (3e), Rob ten
Brink werd 4e en John Vrielink 5e.

Op de foto vlnr de winnaars Piet Best, Jim van Zwieten en Jan Koridon.

Meterstand opnemen?
Uithoorn – Op zaterdag 29 februari rond vijf uur in de middag
werd er aan de deur gebeld van
een bewoner van het Prinshofje.
Voor de deur stonden drie mannen die zeiden van Eneco te zijn
en de meterstand op te willen ne-

Ze kent

nu

men. De bewoner had direct twijfels omdat de meterstand altijd
digitaal wordt doorgegeven. De
drie mannen zijn niet binnen gelaten. De bewoner heeft wel een
foto gemaakt van het drietal. De
politie doet onderzoek.

Kluun...

Komrĳ

Laat jongeren kennismaken
met méér cultuur. Ga naar
cultuurfonds.nl/educatie

nog!

Hindernissjoelen in
dorpshuis de Quakel
De Kwakel - In het kader van 200
jaar Uithoorn organiseert de KBOde Kwakel op zaterdagmiddag 14
maart in het Dorpshuis de Quakel
het evenement HINDERNISSJOELEN. Het belooft een heel leuk
evenement te worden, waar meedoen belangrijker is dan winnen.
Iedereen, jong of oud, kan hier
aan meedoen. Hoe leuk is het om
met een groepje de geprepareerde bakken af te lopen en proberen de sjoelstenen uiteindelijk in
de vakken te krijgen. Dat dat niet
vanzelfsprekend is zal blijken!

Het evenement start om 13.30
uur in het Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, en de uiterlijke speeltijd bedraagt 200 minuten. De entree is gratis en we verwelkomen u met een lekker kopje koffie.
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Klaverjasnomaden

Goede start van het
wegseizoen voor UWTC
Regio - Na 2 weekenden waarin
de wedstrijden om het voorjaarskampioenschap werden afgelast
door zware storm, waaronder de
wedstrijd bij UWTC, kon zondag
1 maart eindelijk weer gekoerst
worden. De renners hadden er
zin in want het was lekker druk bij
DTS in Zaandam waar werd gestreden om het Kampioenschap
van de Zaanstreek. De nieuwelingen van UWTC bemoeide zich
deze wedstrijd nadrukkelijk met
de koers. Ze waren de dag gestart
met een bespreking van ploegleider Ivo van der Haagen en gezamenlijk werd er warm gereden.
Na de start van de wedstrijd probeerde de renners van buurvereniging de Amstel de koers hard
te maken, maar de ontsnappingen waren niet succesvol. Tot Amstel renner Jelle Boonstra samen
met UWTC lid Jens Versteeg ervandoor gingen. UWTC lid Mike
Derogee wist samen met een andere renner de oversteek te maken naar de twee koplopers. Lars
Hopman en Rens Grömmel reden
prima mee in het peloton. Uit het
peloton waren nog weer een paar
renners ontsnapt en het was dus

tot het eind spannend of de vier
koplopers het zouden redden tot
de finish. De UWTC mannen hielden goed stand en wisten er met
de sprint zelfs de eerste en tweede plaats uit te slepen. Een mooie
overwinning voor nieuw UWTC
lid Jens Versteeg en voor Mike
Derogee een verdiende tweede
plaats. Lars Hopman werd 16e en
Rens Grömmel 24e.
Bij de jeugd gingen er ook nog
enkele UWTC leden van start. Bij
cat 3-4 werd Jytte Timmermans
12e, Bij cat 5-6 werd Jari Buskermolen 20e en bij cat 7 werd Sem
Amelink 8e.

Uithoorn - Donderdag 27 februari vond in de Schutse alweer
de 24ste klaverjasavond van dit
seizoen plaats. Ondanks barre weersomstandigheden deden toch nog 41 kaartliefhebbers
aan deze kaartavond mee. Winnaar werd deze keer Piet van Klaveren met 7133 punten. Op nipte afstand eindigde Tinus Smit
met 7107 punten als tweede terwijl Ploon Slot met 7028 punten
beslag wist te leggen op de derde plaats. Krijn Voorn liet ten opzichte van vorige week een enorme terugval zien. Hij kwam niet
verder dan 5201 punten en werd
hiermee dan ook laatste in de
eindrankschikking. Dus de poedelprijs werd hierdoor dan ook
zijn deel. De hieraan verbonden aanmoedigingsprijs, een fles
overheerlijke wijn, zal hem dan

ook op de eerstvolgende klaverjasavond worden uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUOplant prachtig verzorgde fleurige boeketten bloemen gingen deze week naar Dora
van der Steen, Joke Veenhof, Krijn
Voorn en Gerard Kortekaas terwijl
cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUOplant, gewonnen
werden door Gijs Brozius en Piet
van Klaveren. Flessen wijn werden deze avond als marsenprijs
gewonnen door Els Luijten, Jozef Lebesque, Dora van der Steen,
Egbert Ykema en Joke Veenhof.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd. De eerstvolgende klaverjasavond wordt weer gespeeld
op donderdag 5 maart 2020 in de
Schutse aan de Merodelaan 1 te
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

KDO komt kwaliteit en
slimheid tekort tegen HBC

De Kwakel - Na de afgelasting
van vorig weekend, mocht KDO
het afgelopen zondag opnemen
tegen het sterke HBC. In de heenwedstrijd eerder dit seizoen stonden de Kwakelaars met 0-2 voor
in Heemstede, maar wist de thuisploeg alsnog een 3-2 overwinning over de streep te trekken.
Bij het gehavende KDO braken
Dames
Ook bij de elite dames zijn de in- vijf basisspelers hun weekendje
ternationale wedstrijden weer weg in de Ardennen af en reden
begonnen. En ook UWTC lid Lo- zondagochtend vroeg terug naar
rena Wiebes liet zien dat ze weer De Kwakel om aan de aftrap te
scherp aan de start staat. Zondag kunnen staan. Trainer Raymond
wist ze in een spannende sprint de Jong kon tegen de nummer
de eerste zege van dit seizoen te vier op de ranglijst niet beschikbehalen bij de omloop van het ken over de geblesseerden JesHageland in België. De Neder- se Stange (enkel), Mitchel Smits
lands kampioene was na 130 ki- (knie) en aanvoerder Timo Kas
lometer de snelste in de massa- (bovenbeen en knie).
sprint, voor Italiaans kampioene Op het hobbelige grasveld in De
Kwakel nam KDO in de beginfaMarta
se een afwachtende rol aan. Met
de wind in de rug werd er gezocht naar Joris Kortenhorst en
Joeri Stange op het middenveld
om creativiteit te bewerkstelligen aan Kwakelse zijde. HBC was
daarentegen snel in de omschakeling en dreigender aan de bal.
Nadat Mathijs van Rijn vanaf de
middenstip net naast het doel
van HBC schoot, kwam KDO in de
36e minuut even later toch wel
verrassend op voorsprong. Vanuit een corner, die versierd werd
door Thomas Stevens, kwam de
bal terecht bij Max Wessels, die
niet aarzelde en knap de 1-0 aantekende.

vakkundig binnengeschoten, 1-1,
wat zorgde een onrustige gang
richting de kleedkamers, waarin
o.a. Raymond de Jong een gele
kaart kreeg. Een paar minuten na
rust ging een voorzet over Menno Lingeman heen en belandde
de bal ongelukkig op de zijkant
van de hand van Roy Verkaik. Opnieuw wees arbiter Ari naar de
stip, waardoor HBC in de 48e minuut vanaf 11 meter mocht aanleggen en wederom succesvol
was, 1-2.

Domper
Na deze Kwakelse domper was
er meer dan genoeg werklust te
spotten, alleen was het simpelweg niet opgewassen tegen het
slimme en gevaarlijke HBC. Halverwege de tweede helft toonden de gasten hun klasse door
zich dwars door de Kwakelse defensie heen te voetballen en de
1-3 te maken. Hiermee was de
wedstrijd definitief beslist en
was het aan Jesper Oudshoorn te
danken dat KDO maar drie tegentreffers te verwerken kreeg, dankzij enkele fraaie reddingen van de
Kwakelse sluitpost.
Door deze nederlaag is KDO gezakt naar de 11e plaats en is het
verschil met de nummer laatst DIOS nog maar vier punten. Aankomende zondag spelen de Kwakelaars wederom thuis, dan tegen
nummer 9 Theole. In Tiel werd in
de tweede wedstrijd van het seizoen met 2-0 verloren, dus hopelijk kan KDO zondag revanElleboogstoot
che gaan nemen op het GelderVlak voor rust kreeg Roy Verkaik se elftal, die vijf punten meer wist
een elleboogstoot in zijn gezicht te bemachtigen. Rondom devan de spits van de gasten. De ze wedstrijd zal de Kwakelse sescheidsrechter zag dit blijkbaar lectie geld in gaan zamelen voor
niet, terwijl Roy uit wraak een har- het KWF Kankerbestrijding en zal
59,17% keurig derde te worden. de overtreding op dezelfde voor- de sponsordag plaats gaan vinOp vier kwamen Ria Verkerk en hoedespeler maakte en dit wel den. Wij hopen op een grote opWim Röling door met 58,75% en werd bestraft. Een gele kaart voor komst in De Kwakel en een prachAn Greven sloot met Gijs de Rui- Roy en een strafschop voor HBC tige opbrengst aan het einde van
ter de top als vijfde met 57,92% was het gevolg. De pingel werd de middag!
af. In de C-lijn begon het bijzonder zonnig voor Anja de Kruijf &
Rob Bakker door met een torenhoge zestiger van 67,93%, duidelijk te maken wat hun plannen voor de toekomst zijn. Elly Belderink & Atie de Jong pakten eveneens een vliegende start
door met 61,85% tweede te worden. Zo werden er voor de concurrentie gelijk al veel procenten Regio - Maandag 2 maart werd in tatie van het paar dat al in de kop
afgeroomd, maar dat weerhield de barzaal van sporthal de Scheg is genoemd, Edith & Bert BurgTo van der Meer & Wim Harding met liefst 36 paren de 3e zitting graaff die met die prachtige scoer niet van met 53,85% de derde van de 5e ronde, door de leden re van 68,33% de 1e plaats in de
van Bridgevereniging Uithoorn B lijn voor zich opeisten. Op de 2e
plaats te pakken.
plaats waren Riki Spook & Hans
De twee Antons Berkelaar & van gespeeld.
Senten en Map Kleingeld & Mieke In de A-lijn was de 1e plaats Geels wederom erg goed bePeeters deelden de overgebleven voor Bep & John de Voijs die ie- zig en sloegen een gat van bijna
kruimels van boven de vijftig met dereen het nakijken gaven met 10% met hun score van 64,17%
respectievelijk 51,93 en 51,15%. 59,17% zich met recht de bes- met de nummer 3 Tonny GodeVolgende keer weer nieuwe kan- te van de avond mochten laten froy en Harry Rubens die 54,58%
sen en wilt u zich ook eens gaan noemen. Op 2e plaats eindig- lieten aantekenen. In de C-lijn
mengen in dit zinderende gebeu- de met een paar procenten ver- was er ook spektakel, want daar
ren, kom dan kaarten bij Bridge- schil, maar zeker niet onverdien- ging de 1e plaats met een scostelijk, Wies Gloudemans en Mar- re van 58,92% naar Nel van Aarclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 cel Dekker met 57,08%. Op de 3e le & Marijke de Goede. Op de 2e
uur in Dans & Partycentrum Co- plaats mochten twee paren met plaats stegen Greet & Rolf Rahn
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit- 56,25% naar huis, te weten: Nel boven zichzelf uit met een prachhoorn. Voor alle inlichtingen het Bakker & Ellen Hengeveld en Ti- tige score van 58,83 %. De rij werd
secretariaat: e-mail gerdascha- neke van der Sluis en Henk Stol- met de 3e plaats gesloten door
vemaker@live.nl, telefoon 06- wijk. De avond werd echter voor- Doina van Ettikhoven & Ton te
al mooi ingekleurd door de pres- Riele met een verdienstelijk sco83371540.

Met frisse moed bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na de promotie en degradatiestorm keerde men weer terug tot de orde van de avond. Dat
gebeurde in de A- lijn gelijk met
een opmerkelijke uitslag, waaruit onderin weer eens bleek dat
“behaalde resultaten uit het verleden” totaal geen garantie zijn
voor de toekomst. Edoch, Cora de
Vroom & André van Herel scoorden wel de sterren van de hemel door met 69,05% de andere A spelers zeer ver achter zich
te laten. Op twee eindigden Lijnie Timmer & Marcel Dekker met
57,74%, als besten van de rest,
gevolgd door Marja Hartmann &
Ger Quelle, die op 56,55% uitkwamen. Geke Ludwig & Margo Zuidema bleven met 54,76% ook bij
de achtervolgers en Cobie Bruine
de Bruin & Trudi Zandbergen sloten netjes, vers bevorderd, met
52,98% de beste vijf af.
Schitterend
In de B-lijn een schitterend optreden van Maria Baas & Klaas Verrips, die met 61,67% verrassend
sterk van start gingen. Dat zelfde gaat op voor Richard van den
Bergh & Tim Vader die hier met
hun 60,42% nauwelijks voor onder deden. Huib van Geffen &
Lambert Koeter herstelden het
gebutste vertrouwen na het verlaten van de A-lijn, door met

Bridgevereniging Uithoorn

Edith & Bert Burggraaff
scoren met 68,33 hoog

Kanovaardigheidslessen
gaan weer van start!
Uithoorn - Bij Uithoornse roei- en
kanovereniging Michiel de Ruyter
start op 28 maart weer de kanovaardigheid instructie. Hier leer
je in 16 lessen op de zaterdagochtend de basisvaardigheden
van het kanovaren, op het einde
vindt er een examen plaats, dat
zal in oktober zijn. De cursus is
voor jong en oud!

Lijkt het jou leuk om lekker op
het water bezig te zijn? Meld je
dan aan voor 7 maart bij kanoinstructie@mdr.nu en sluit je gezellig aan! Voor meer informatie over
de instructie kun je ook dit emailadres gebruiken. Meer algemene
informatie over het roeien en kanoën bij ons kun je op onze website vinden: www.mdr.nu

Zondag volop spektakel
bij KDO
De Kwakel - Rondom de wedstrijd van zondag 8 maart a.s.:
KDO – Theole wil de selectie geld
gaan inzamelen voor de KWF
Kankerbestrijding. Om de opbrengst zo hoog mogelijk te laten worden, organiseren ze een
spraakmakende loterij in de kantine van KDO. Rondom de wedstrijd gaat de selectie er alles
aan gaan doen om zoveel mogelijk loten (€ 1,- per stuk) te verkopen. Na afloop van de wedstrijd
(rond 16.15 uur) zullen de winnende lotnummers in de kantine
bekend worden gemaakt, waarna een trotse prijswinnaar direct
zijn of haar prijs kan ophalen. Om
onder aan de streep zoveel mogelijk geld over te houden voor
het KWF, zijn we met succes op
zoek gegaan naar bedrijven en/of
particulieren die een prijs willen
sponsoren. Hieronder vindt u een
overzicht van de sponsoren die
een prijs ter beschikking hebben
gesteld: A&M Producties, Kwekerij De Noordpoel,Marian’s HomeHairStyling, Kwekerij De Amstel
B.V., Solidoe Kinderopvang, Semp

Rozenkwekerij BV en De Beij Elektra. Daarnaast kunt u als bedrijf
en/of particulier nog steeds prijzen en/of geldbedragen doneren.
Stuurt u hiervoor een e-mail naar
sponsor@kdo.nl en we nemen
contact met u op.
Het allerbelangrijkste van deze loterij blijft echter dat u per
lot een bijdrage levert aan KWF
Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding is een Nederlandse
stichting die zich inzet voor bestrijding van kanker door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiënten ondersteuning en fondsenwerving.
Dat gebeurt samen met vrijwilligers, donateurs, patiënten, artsen
en onderzoekers.
Een speciale dank vanuit KDO
gaat uit naar onze hoofdsponsor
Polpharma (voorheen Genefar
B.V.), gevestigd in Uithoorn. Naast
de eigen sponsornaam, hebben
zij KWF Kankerbestrijding de mogelijkheid gegeven om de slogan
‘in actie voor KWF’ op de shirts te
zetten.

Opnieuw weinig spektakel
De Kwakel - Vorige week was er
sprake van geen enkele score boven de 60%, deze week was er
ook slechts 1. Vorige week waren er 2 scores onder de 40%, deze week was dat zelfs nog minder, want de laagste scores in de
B- en C-lijn waren resp. 41,71%
en 43,75%. Nivellering lijkt toe te
slaan dus. De enige 60+er vinden
we deze week in de A-lijn. Adriaan Koeleman en Jaap Verhoef
trokken de opgaande lijn van de
laatste weken door en na hun 2e
plaats van vorige week werden
zij nu 1e met 61,25% (met dank
voor een aantal ontvangen kadootjes van een paar bijzonder
vriendelijke tegenstanders, dat
wel). Sonja en Hans Selman werden met 57,92% 2e. André Verhoef was somber gestemd na
afloop en verwachtte een score rond de 45%. Dat bleek een
misvatting, want met Nelly Vork
scoorde hij ‘gewoon’ 56,67%, wat
goed was voor de 3e plaats. Nel
en Hans moeten maar niet mee
gaan doen aan ‘Heel Holland
Bakt’, want deze week bakten zij

Niet vstabiel
In de B-lijn deden Nico Koning en
Jan Streng wat Adriaan en Jaap
in de A-lijn deden: 1e worden na
een 2e plaats vorige week, deze
keer met 57,81%. Het verschil tussen nummer 2 en 3 was gering.
55,63% leverde Riet en Wim Beijer
de 2e plaats op, 55,10% was goed
voor de 3e plaats voor Toos Boerlage en Annie Lauwers. Gerbrand en
Lia verrasten in negatieve zin door
een onvoorziene laatste plaats. In
de C-lijn scoren Helen Conijn en
Hans Broers niet echt stabiel. Hun
59,17% was deze week echter
weer eens een prima score en het
leverde hen de hoofdprijs in deze
lijn op. Het gat met nummer 2 was
aanzienlijk, want gelegenheidspaar Janny Snabel - Greet Rahn
had aan 52,92% genoeg om 2e te
worden. Op een gedeelde 3e/4e
plaats eindigden 2 echtparen en
wel de echtparen Gada en Fred
Wegman en Ploon en Fons Roelofsma met beiden 51,67%.

re van 56,75%. Kortom een boeiende en gezellige avond, waarbij
vooral het klein slem (6 SA) in de
A lijn geboden en gemaakt door
Ans Breggeman en Henk van Dij-

ke bijzonder was. Maar ook het
klein slem 6 harten in de B-lijn
gemaakt met overslag door Dieny Verhoeff en Mart van der Voort
deed daar niets voor onder.

er weinig van, wat leidde tot een
13e en daarmee laatste plaats.

