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Zie onze gewijzigde
openingstijden elders
in deze krant

Jumbo, Uithoorn, Zijdelwaardplein 60
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Omg. Boerlagelaan/Beellaan (180 kranten)
Uithoorn: Omg. Thamerhorn, Colijnlaan (270 kranten)

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

V.l.n.r.: Wethouder Hans Bouma en Peter Kerklaan en Barend Olde Rikkert van Expo Vastgoed

Overeenkomst WAPOterrein ondertekend
Uithoorn - Wethouder Hans
Bouma en Peter Kerklaan en Barend Olde Rikkert van Expo Vastgoed ondertekenen de anterieure overeenkomst voor het project Thamenhof. De ondertekening is een belangrijke stap voor
de transformatie van het voormalig WAPO-terrein tot uniek

woongebied Thamenhof. Als alles volgens planning verloopt
verrijzen op het terrein tussen
de Vuurlijn en de Koningin Máximalaan in 2021 en 2022 127
huurappartementen en twee
vrijesectorkoopwoningen in een
vrij toegankelijk park. Het aanbod huurwoningen is zeer di-

vers: 32 woningen vallen in de
sociale huursector, 8 in de middel dure huursector en 87 in de
vrije huursector. Thamenhof levert daarmee een belangrijke
bijdrage aan de woondoelstellingen van de gemeente Uithoorn en de lokale en regionale
woonbehoefte.

Noodroep van Voedselbank
Uithoorn - De Voedselbank Uithoorn-De Kwakel zoekt met
spoed een vrijwilliger voor de
functie Coördinator Uitgifte. De
Voedselbank draait uitsluitend op
vrijwilligers. Het weinige beschikbare geld is voor de onvermijdelijke kosten van de uitvoering
van de noodzakelijke activiteiten; en uitdrukkelijk niet voor een
geldelijke beloning van de vrijwilligers. De vrijwilligers weten
en respecteren dit. Zij doen hun
werk om hun steentje bij te dragen aan een betere en gelukkigere samenleving in Uithoorn en De
Kwakel. Wekelijks -op donderdagmiddag- staan ongeveer tien zeer
ervaren vrijwilligers klaar om de
circa 58 gezinnen weer van gratis voedsel te voorzien; en bovenal in een zeer gezellige sfeer. Deze
groep vrijwilligers wordt (al vanaf de start in 2013) aangestuurd
door onze coördinator Uitgifte. Zij is die middag van 13:00 –
17:00 uur de ‘spin het web’ of het
‘eerste aanspreekpunt’ voor een

goed geoliede uitgifte, alsmede
primair verantwoordelijk voor de
vereiste goede kwaliteit van het
voedsel. Ik het kort zijn de taken:
- Verantwoordelijk zijn voor de
gehele wekelijkse uitgifte van
voedselpakketten;
- Maken van roosters van de uitgifteploeg;
- Contact onderhouden met
vrijwilligers, cliënten, leveranciers, chauffeurs, intake en bestuur;
- Uitvoeren van de benodigde
administratieve taken

ben. Maar zij kunnen niet zonder
coördinator Uitgifte. Dat is een
onmogelijke situatie.
De Voedselbank Uithoorn-De
Kwakel kan niet voortbestaan
als er geen structurele oplossing
komt voor dit grote probleem. Er
moet zich iemand hiervoor melden.

Bent u geraakt door deze noodoproep en voelt u enig gevoel
om hen te helpen, neem dan alstublieft snel met hen contact op.
U kunt hen bellen op telefoonnummer 06-48699328 (hr. A. MeStoppen
ijer) en u kunt hen mailen op seZeer helaas moet onze huidi- cretariaat@voedselbankuithoorn.
ge coördinator Uitgifte door per- nl. En als u toch eerst meer inforsoonlijke omstandigheden haar matie wilt over de vacature dan
vrijwilligerswerk als coördinator kunt u hier meer over lezen op de
binnenkort neerleggen. Het lukt website. De link hiernaartoe is: hthet bestuur, gewoonweg niet om tps://www.voedselbankuithoorn.
een goede vervanger voor haar nl/vacatures-2/. Lees de profielte vinden. Alle huidige vrijwilli- informatie achter ‘Coördinator
gers hebben al een taak binnen voedseluitgifte’. Deze functie uitde Voedselbank en zij kunnen de- voeren in deeltijd, dat behoort tot
ze klus er zeker niet meer bij heb- de mogelijkheden.

Fikse ﬁle door geslipte vrachtwagen
Regio – Vorige week woensdagmiddag is een vrachtwagen combinatie op de N-201 in de bocht
t.h.v.
Amstelhoek/Tienboerenweg naast de weg en tegen de
vangrail beland. Uiteindelijk ein-

digde de slippartij gedeeltelijk in de sloot. Het verkeer van
Aalsmeer naar Mijdrecht heeft
hierdoor langdurig vertraging
opgelopen.
Foto Jan Uithol

Kunnen wij uw wens in
vervulling laten gaan?
Uithoorn - Weet u het nog? Vorig jaar plaatste de winkeliersvereniging Uit in Uithoorn aan
de Amstel i.s.w. met de SPUK
een prachtige kerstboom in
het oude dorp voor Geniet a/d
Amstel, een plaatje! Vele mensen hebben hun wens daar in
de boom opgehangen. Uit in
Uithoorn a/d Amstel heeft daar
10 wensen uit getrokken en
in vervulling laten gaan! Ook
dit jaar staat de boom er weer
prachtig bij! En draagt ook de
gemeente Uithoorn een warm
hart toe aan onze kerstboomwensactie. Heeft u een wens?
misschien gaat deze wel in vervulling. Of wilt u wellicht iemand bedanken of misschien
wel sorry zeggen? Vermeld
dan je naam, telefoonnum-

mer en emailadres op de kerstboom wensactie flyer! Het is
trouwens wel handig om de
wens waterdicht op te hangen;
dan blijft deze leesbaar. Je kan
daarom tot Kerstmis uw kerstwens inleveren bij de Chocotoko, P.s. Looove, Verona Couture,
Duoplant of Nelson schoenen.
Zij zorgen ervoor dat uw wenskaart dan geplastificeerd in de
boom komt te hangen. Indien
u uw kerstwens deze week bij
DUOplant inlevert, dorpsstraat
18, ontvangt u van hen zelfs
een kerstster cadeau! Op zaterdag 28 december om 15 uur
wordt bekend gemaakt welke wensen in vervulling gaan.
Komt u ook langs, de warme
chocomel staat dan voor u
klaar bij Geniet a/d Amstel.

Hoogste opbrengst ooit Voedselbank i.s.m.
AH Jos van den Berg

Uithoorn - Dat er zo’n groot resultaat geboekt zou worden met
een supermarktactie was iets
waar Voedselbank Uithoorn-De
Kwakel alleen maar van kon dromen, maar afgelopen zaterdag
is het gelukt: maar liefst 141 volle kratten levensmiddelen en een
bedrag van 197,35 euro in de collectebus. Het is de grootste opbrengst in de regio. De supermarktactie werd ditmaal in samenwerking met AH Jos van den
Berg georganiseerd. De klanten
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Nieuwe Meerbode

In verband met de feestdagen zal de Nieuwe Meerbode niet op niet woensdag 25 december verschijnen (Eerste Kerstdag) maar
op maandag 23 december.
Wilt u hierin nieuws aanleveren of een advertentie?
Deze krant maken we op
vrijdag 20 december, dus
mailen voor 11.00 uur.
De week erna verschijnen
wij niet op woensdag 1 januari maar op maandag 30 december.
Deze krant maken we op
vrijdag 27 december, dus
mailen voor 11.00 uur.

stroomden binnen en werden
opgevangen door enthousiaste vrijwilligers. Zij deelden boodschappenlijstjes uit, gaven informatie bij het door AH groots opgestelde eiland met goede producten voor de Voedselbank en
namen de gedoneerde producten in ontvangst bij de goederenkraam buiten de winkel. Fantastische vrijwilligers die ondanks
de drukke decembermaand toch
nog tijd konden vrijmaken om
dit resultaat te realiseren. Ook de

jongste hulp Sem was met zijn
moeder meegekomen en heeft
de benen uit zijn lijf gelopen om
het producteneiland mooi vol te
houden. De producten zijn een
mooie aanvulling op de wekelijkse voedselpakketten en zeker
met de kerstdagen in aantocht.
Mensen die een kerstpakket hebben gekregen en deze willen doneren zijn op donderdag tussen
14.00 en 16.00 uur van harte welkom bij de uitgifte op ‘De Bovenboog’ Johan de Wittlaan 83.

Uithoorn doet duurzaam
Gem

e e nte U i t h o o r

n

Profiteer nog van de isolatie-actie!
Isoleren zonder rompslomp, dat kan! Eind november organiseerde de gemeente Uithoorn
met het Regionaal Energieloket bijeenkomsten over een groepsinkoopactie voor
woningisolatie.

Wethouder Hans Bouma:

‘Je kunt niet vroeg
genoeg beginnen’

Aanmelden tot en met 5 januari
Deelnemers profiteren van gunstige prijzen
en een kwalitatief goed aanbod voor
isolatiemaatregelen. Ook meedoen? Aanmelden
kan nog tot en met zondag 5 januari 2020,
dus wees op tijd! Door isoleren wordt uw huis
comfortabeler, u bent goed bezig voor het
klimaat en uw energierekening gaat omlaag.

Wilt u meedoen maar staat er nu water in de
kruipruimte van uw huis? Dat kunt u zich tóch
gewoon aanmelden. De woningopname wordt
dan gedaan wanneer het waterpeil zakt; dat
gebeurt in het voorjaar. Inschrijven kan op www.
regionaalenergieloket.nl/uithoorn. U ontvangt
een uitnodiging om een woningopname in te
plannen. Daarna volgt een vrijblijvende offerte.

Voor verduurzaming van uw huis geldt
hetzelfde: bedenk wat u wilt doen en maak
er werk van. Het duurt nog een hele tijd
voordat de energietransitie een feit is, maar
u kunt met kleine stapjes voorsorteren
op dat moment. Stap voor stap kunt u uw
woning verduurzamen. Op de website van
het Regionaal Energieloket kunt u gratis
een huisscan invullen. Dan krijgt u inzicht
in wat er op u afkomt. En net zo belangrijk:
hoe u het kunt aanpakken.
Droomt u bijvoorbeeld van een nieuwe
keuken? Kies dan meteen voor een
inductiekookplaat. En als u de zolder
verbouwt, kunt u ook het dak isoleren. Zo
zijn er diverse logische momenten om uw
huis te verduurzamen en vallen de kosten
relatief mee.
Omdat veel mensen tegen kosten aanlopen, komen er steeds meer financieringsmogelijkheden. Denk aan ‘groene
leningen’ met gunstige voorwaarden.
Het Regionaal Energieloket wijst ook
op subsidiemogelijkheden. En de
gemeente Uithoorn helpt bijvoorbeeld
met groepsacties. Zoals eerder met
gemeenschappelijke inkoop van
zonnepanelen en dit najaar met isolatie.
Door samen op te trekken bereiken we
meer resultaat. Wees er wel op tijd bij, u
kunt zich nog inschrijven voor de isolatieactie tot 6 januari! En voor 2020 hebben we
nog weer aanvullende activiteiten in petto,
maar daarover later meer...
Ik wens u fijne feestdagen toe en veel
goede, duurzame voornemens!

Bij kerst hoort kerstverlichting, en dat kan
sfeervol én energiezuinig! Voor binnen en
buiten zijn er kerst-ledlampen te koop met een
warme uitstraling.
Nog meer besparingstips:
- Met een timer voorkomt u dat de lampjes
de hele nacht stroom gebruiken.
- Meer besparen op verlichting? Vervang
alle gloei- en halogeenlampen in huis door
ledlampen. Begin met lampen die vaak aan
zijn en veel licht geven. Daar is de meeste
winst te halen.
- Doe lampen uit als u een ruimte verlaat
(ook als dat kort is). Laat ook ledlampen en
buitenlampen niet onnodig aan.
En de boom zelf: die wordt na 1 januari gratis
opgehaald. De bomen worden gecomposteerd,
dus zo draagt u bij aan duurzaamheid. De
ophaaldagen komen op de website van de
gemeente te staan.

Het jaar loopt ten einde en na de
gezelligheid van kerst en de jaarwisseling
is het weer tijd voor goede voornemens.
Voor één van mijn doelen voor 2020
heb ik al concrete plannen: inwoners
van de gemeente op weg helpen met
duurzaamheid.
Een goed voornemen ebt al snel weg,
dus is het zaak om een plan te maken en
vol te houden. Zelf vind ik het bijvoorbeeld
leuk om bijzondere boeken en meubels
te scoren in de kringloopwinkel. Daar
moet ik dan wel tijd voor maken. Je kunt
drie keer naar de kringloop gaan en niets
van je gading vinden, maar een volgende
keer kun je zomaar tegen een juweeltje
aanlopen. De aanhouder wint!

Slim omgaan met
kerstverlichting

Bespaar simpel op uw verwarmingskosten
De cv-installatie is in de meeste huishoudens
niet precies genoeg ingesteld. Hierdoor kan het
in de éne ruimte te warm zijn en in een andere
ruimte juist te koud. De oplossing: ‘waterzijdig
inregelen’. Hierbij wordt de maximale
doorstroomopening van een radiator ingesteld,
zodat iedere radiator de juiste hoeveelheid
water krijgt. Dit kunt u door een installateur
laten doen, maar handige mensen kunnen
het ook zelf. Op regionaalenergieloket.nl/
waterzijdig-inregelen-cv staat een stappenplan.

De infraroodscans
zijn verloot!
Tot 1 december kon u zich aanmelden
voor de verloting van twee gratis
infraroodscans. Inmiddels zijn er twee
winnaars en wel in de Boerlagelaan en
Aan de Zoom. Van harte gefeliciteerd!
De scans worden deze winter uitgevoerd.
In totaal hebben 230 mensen
meegedaan aan de loting. Op basis van
de infraroodscan kan het Regionaal
Energieloket zien of er warmteverlies
plaatsvindt. Ook geeft het loket advies
over maatregelen.

Doe ook mee met nieuwjaarsvegen!
Begin het nieuwe jaar met een opgeruimde straat! Veel inwoners van
Uithoorn maken op 1 januari de straten schoon van vuurwerkafval.
Samen is het zo gepiept! Afval en vuurwerkresten kunnen in de
restcontainer worden gedaan. U kunt gratis vuurwerkafvalzakken
afhalen bij de vuurwerkverkooppunten of het scheidingsdepot.
Tip: maak eerst het vuurwerk vochtig voordat u het in een (vuilnis)
zak doet en weggooit.

Regionaal Energieloket geeft woningadviezen
voor verduurzaming
Om woningeigenaren op weg te helpen met
verduurzamen, heeft de gemeente Uithoorn
samen met het Regionaal Energieloket
gratis maatwerkadviezen gemaakt van de
meest voorkomende woningtypen in de
wijk Zijdelwaard. Later komen andere wijken
aan de beurt. De woningadviezen zijn op 12
december gepresenteerd. Deze adviezen zijn

opgesteld voor een aantal veel voorkomende
woningtypes in de wijk. De adviezen richten
zich op twee scenario’s.
1 Wat kunt u nu doen:
kleine energiebesparende maatregelen
die meteen kunnen worden toegepast
2 Voor de lange termijn een stappenplan
naar aardgasvrij wonen.

Deze adviezen zijn bruikbaar voor iedereen die
een soortgelijke woning bezit. Voor een aantal
van de veel voorkomende maatregelen worden
groepsacties georganiseerd, namelijk voor
muur- en vloerisolatie en voor zonnepanelen.
De woningadviezen en de groepsacties zijn
te vinden op www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn (bekijk de buurtactie Zijdelwaard)
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

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

Wij denken aan 6 of 7 personen. Als
jij/u hieraan wilt deelnemen neem
Regio - Op 2e kerstdag organiseren dan contact met ons op. Aan dit
wij bij ons thuis een kerstdiner voor Kerstdiner zijn geen kosten verbonmensen die de kerstdagen in een- den. Of, als u dit leest, kunt u ons in
zaamheid doorbrengen. Wij zijn contact brengen met personen die
woonachtig op de grens Uithoorn/ alleen zijn met kerst? Wij zijn te beMijdrecht en zorgen voor vervoer. reiken op nummer 06-19326572.

OPROEP

Kerst bij Jazz aan de
Amstel
Regio - Zondag 22 december zijn
Marvin Timothy, Pip Alblas en
Loet van der Lee speciaal te gast
tijdens de kersteditie van Jazz
aan de Amstel. Onder leiding van
singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet kunt u luisteren
naar bekende kerstsongs, aangevuld met een bijzondere mix
van jazz, soul en andere muziekstijlen. Ook deze keer zal het publiek niet worden teleurgesteld,
door de lenige stem van soulzanger Marvin Timothy. Hij zong in
2013 bij de Voice of Holland bij
het team van Marco Borsato en
kwam tot de 3e liveshow. Daarnaast geeft hij les bij de Babette Labeij Music Acedemy in Amsterdam en treedt op met zijn live
band ‘Fools for Soul’. Marvin heeft
in de prestigieuze Abbey Road
Studio in London de EP ‘The Road
to Abbey’ met eigen liedjes opgenomen.

Team Ilse. Ze bracht in mei 2015
haar eerste single ‘Something on
the side’ uit. In november 2015
kwam haar debuut EP ‘Just the Intro’ uit en in 2017 de EP ‘Chapter
One’ met de single ‘Impossible’.
Vorig jaar bracht zij ‘Our Little Secret’ uit en zondag kunt u luisteren naar ‘I Think I Don’t’ van haar
nieuw album.

Veelzijdig
Loet van der Lee is trompettist,
bandleider, componist en organisator en studeerde in 1993 af aan
het Conservatorium te Hilversum.
Hij kreeg hier les van o.a. Ack
van Rooyen, Cees Smal en Ruud
Breuls. In de VS studeerde hij met
Brian Lynch en Bobby Shew en
kreeg lessen van Joe Magnarelly,
Wynton Marsalis, Jim Rotondi en
Gary Grant. Na zijn studie heeft
Loet zich snel ontwikkeld tot een
zeer veelzijdig musicus en hij
raakte geïnteresseerd in verschilGitaar
lende muziekstijlen waaronder
Pip Alblas is een singer-songwri- jazz, salsa, pop, bigband, blues en
ter. Ze zong al voor ze kon praten funk. Loet is leider van zijn eigen
en speelt daarbij ook al een aan- bands (Holland Bigband, Loet van
tal jaartjes gitaar. Het gitaar spe- der Lee Quartet, Descarga Amlen ging al snel gepaard met lied- sterdam) en geeft al ruim 8 jaren
jes schrijven. Haar grote voor- leiding aan de Fellows Bigband.
beelden zijn Ed Sheeran en Tay- Gastvrouw
lor Swift. In het najaar van 2014 Uw gastvrouw, presentatrice en
deed Pip auditie bij The Voice of zangeres Shyla Zoet, onder anHolland. Met haar auditienum- dere te horen in commercials op
mer ‘Hurricane’ belandde ze in radio en televisie, werkte reeds

met vele nationale en internationale artiesten samen. Onder haar
eigen naam bracht zij het album
‘Come Listen to me’ uit en onder
de naam Sweet & Co, de EP ‘Listen
2 me’. Aan de EP werkte onder andere Amerikaanse toetsenist David Garfield en saxofonist Eric Marienthal mee. Zij schreef en produceerde dit album samen met
Joos van Leeuwen. Van Leeuwen
zal ook dit seizoen weer een aantal keren te beluisteren zijn op de
piano en is daarnaast bekend als
producer en toetsenist van vele
artiesten en tv programma’s, zoals Het Mooiste Liedje van Nederland, It Takes Two, Dancing on Ice,
The Passion en vele andere.
Tijdens het 8e seizoen van Jazz
aan de Amstel, nodigt Shyla vanaf november tot en met maart elke 4e zondag van de maand verschillende artiesten uit binnenen buitenland uit, om met haar
te musiceren. Jazz aan de Amstel
is een initiatief van Shyla Zoet en
Sjiek aan de Amstel. Door de variatie van artiesten, muziekkeuze

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Kentekenplaat
gestolen
Uithoorn – In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 december
is van een bromfiets een kentekenplaat gestolen. De brommer stond
bij een woning aan de Noorddammerweg. Kenteken is F-259-DX.
Wie meer informatie heeft, wordt
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op
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Geslaagd Kerstdiner in
De Legmeer
Uithoorn – Afgelopen week is
door leerlingen en docenten van
de Praktijkschool Uithoorn weer
een heerlijk 5-gangen verrassingsmenu klaargemaakt waar
50 bewoners van hebben genoten! Buurtbeheer De Legmeer organiseert sinds december 2016
regelmatig lunches en diners in
samenwerking met de Praktijkschool.
Voor de leerlingen is het een
mooie gelegenheid om hun horeca-vaardigheden te oefenen in
een soort interne stage en voor
bewoners is het een leuke gelegenheid om elkaar op een infor-

mele manier te ontmoeten en gezellig samen een maaltijd te gebruiken. Via de FB-pagina van
Buurtbeheer, via posters en via
de nieuwsbrief worden bewoners op de hoogte gebracht wanneer de maaltijden plaatsvinden.
De lunches kosten € 5 pp en de
diners € 6 pp. Langzamerhand
neemt de belangstelling van bewoners toe en worden onderlinge contacten verstevigd, een
mooie ontwikkeling! Als u belangstelling heeft ook een keertje mee te eten, meldt u dan aan
via buurtbeheer.legmeer@gmail.
com.

en prettige sfeer is het elke keer
weer verrassend en zeer toegankelijk voor een breed publiek. De
entree komt geheel ten goede
van de muziek!
Neem ook eens een kijkje op de
kersverse website van Jazz aan
de Amstel. Hier vindt u nog meer
informatie over dit seizoen, kunt
u kaarten bestellen en geeft de
website een impressie van de
sfeer.
www.jazzaandeamstel.
nl Locatie: Sjiek aan de Amstel,
Marktplein 11 Uithoorn tussen
15.30-18.00 uur. Entree 5 euro.
Zaal open om 15.00 uur.

Het

water heeft in
Uithoorn en de Kwakel
vaak voor overlast gezorgd, maar water heeft
gelukkig ook zo zijn leuke kanten, bijvoorbeeld
als het bevriest!
Zie ze hier eens schaatsen op de Amstel! Je ziet
ook mooi de oude brug
en het Rechthuis!

En hoe zit het met het
feestvieren?
Wij hebben net het Sinterklaasfeest gehad en
het is nu bijna kerst. Dit
zijn feesten die al heel
Winter gezicht aan den Uythoorn
lang gevierd worden in
van H.P.Schouten
ons land. Maar de manier waarop feesten gevierd worden, dat verandert wel
met de jaren.Net zoals alles natuurlijk altijd verandert.
Sommige feesten verdwijnen ook.
Weet je nog van het rampjaar 1672? De haat tegen de
Fransen werd in de loop van dat jaar steeds groter en de
mensen waren dus ook heel erg blij toen ze in november dat jaar vertrokken.
Er kwamen vreugdevuren en men heeft nog ruim
honderd jaar een “Dankdag” gehouden ter herinnering aan hun vertrek. Dat feest is dus verdwenen. Gelukkig zie ik de kerstvakantie nog niet zo snel verdwijnen!
Fijne vakantie allemaal!
Vergeet niet om jullie foto’s op te sturen van de gebouwen die jullie hebben gemaakt! Wie weet staat jouw huis,
school of andere belangrijke plek naar wens dan wel in
het kleurboek dat komend jaar zal uitkomen!
caroline@cabasm.nl
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Toneelvereniging
Genesius om op te vreten

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf,
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen
van Uithoorn en De Kwakel.

Beste mensen van Uithoorn,
Namens het bestuur van het SUB wil ik u graag meenemen
aan het einde van het jaar 2019 over wat we samen allemaal hebben gedaan en of bereikt door en onder de vlag
van deze mooie levendige Stichting. Het SUB is het overlegorgaan met de gemeente Uithoorn voor ondernemers maar
ook de plek waar andere bestuursleden van andere belangenverenigingen in Uithoorn en de Kwakel in de ruimste
zin des woord hun wensen of zorgen kunnen neerleggen.
De laatste jaren was onze voorzitter Jos Holla en tevens een
bestuurder die het woord SAMEN uitademt. Of dat nu ging
over informele overleggen of gewoon bestuursvergaderingen met regionale overlegstructuren waar ondernemend
Uithoorn- de Kwakel iets mee kon, Jos was er en kwam hiermee terug bij ons aan tafel tijdens de SUB vergaderingen.
Jos kon en wilde ook veel tijd vrijmaken hiervoor want hij
is inmiddels gepensioneerd. Hij kreeg aan het begin van dit
jaar echter slecht nieuws over zijn gezondheid te horen en
moest noodgedwongen stoppen met al zijn activiteiten. Na
maanden van onzekerheid is hij geholpen en met succes.
Jos werkt nu aan zijn herstel. Vanaf deze plaats wil ik Jos en
zijn gezin heel veel beterschap wensen. Samen ben je nu
eenmaal sterker.

De Kwakel - Alweer 90 jaar
brengt toneelvereniging Genesius in De Kwakel amateurtoneel
op de planken. Om dit te vieren
was er besloten om een “Dinnershow” te realiseren met de toepasselijke naam “Eten wat de pot
schaft…”. En met succes. Irene
van der Meer, Truus Zeldenthuis
en debutant Paul van den Heuvel speelden met verve een vijftal sketches, en tussendoor werd
er gegeten. Genesius style natuurlijk. Geen ingewikkeld gedoe maar oerhollands genieten
van een soepje als voorgerecht,
stamppot als hoofdgerecht en
een toetje. Het heerlijke eten was
verzorgd door slager Eijk en Veld,
net als de hoofdprijs van de loterij. Floortje Broos schreef en regisseerde de sketches, gevuld
met heerlijke woordgrappen en

een scherpe clou die dankzij het
vlotte spel een lach produceerde
waardoor de zojuist ingenomen
calorieën alweer grotendeels verbrand werden.
Met een simpel en doeltreffend
multifunctioneel decor werd er
vlot gewisseld terwijl het publiek genoot van het eten en een
drankje. Tussendoor was er live
muziek verzorgd door Hans Bakker, die na de sketches en het
eten ook de dansvloer nog wist
te vullen.
Al met al een zeer geslaagd 90 jarig feestje in dorpshuis De Quakel! Dank aan de bezoekers die
het ook in het 90e jaar weer compleet gemaakt hebben door naar
de voorstelling te komen! We zien
u graag terug in april, want 90
jaar betekent niet dat we het rustiger aan gaan doen…

College Tour

We hebben in maart de College Tour gehad met de nieuwe burgemeester Heiligers en wethouder Hazen over zaken waar ons bedrijfsleven in de gemeente andere ideeën/
belangen bij heeft dan de gemeente. De conclusie van die
avond was toch wel dat we samen elkaar moeten zien en
luisteren naar wat we willen. Elke gemeente heeft nu eenmaal een wettelijke kader om zich aan te houden terwijl het
bedrijfsleven vaak snelheid en eenvoud van handelen nodig
heeft om door te kunnen. Dat botst weleens maar samen
komt er een oplossing voor beide partijen. De winkeliersvereniging Oude Dorp heeft met steun van het SBBU camerabeveiliging gekregen om hun eigendommen nog meer te
bewaken. Ook hier waren wensen en wettelijke kader niet
altijd gemakkelijk maar weer dat samen heeft ervoor gezorgd dat het is gerealiseerd. Toen kwam de zomer en werden we volledig verrast door Schiphol’s wensen om weer te
mogen uitbreiden terwijl eerder gedane beloftes van beperking overlast nog niet geheel zijn uitgevoerd. Dit dossier is
nog niet ten einde maar als we elkaars belangen zien dan is
het eindresultaat dat we samen weer een grote stap verder
zijn. Voor de mensen van Uithoorn en Schiphol. Ik roep dan
ook alle partijen op om de dialoog aan te gaan met elkaar en
zeg tegen elkaar, dus gewoon transparant, welke agenda’s
er zijn. Geen achterkamertjes overleg of een-tweetjes. Overigens is dit een voor vele gemeenten van toepassing want
Schiphol heeft vele buren.

Kerstproeverij Alexanderhoeve groot succes
Uithoorn - Afgelopen woensdagavond 11 december organiseerde Arie en Marga van Alexanderhoeve op het Zijdelwaardplein
een kerstproeverij. Onder het genot van een drankje en een hapje
konden de mensen hier inspiratie
opdoen voor de komende feestdagen. Er werden nieuwe kazen
geproefd, diverse amuses, lekkere wijnen en een heerlijke 8 jaar

oude port. Dit alles werd ondersteund met een gezellige muzikale omlijsting van het duo Clozup
met gitaar en zang. Diverse gemaakte hapjes en amuses werden
verzorgd door de dames van Tasty Food Some, het was één groot
succes. Alle gasten van de avond
kregen bij vertrek een heerlijke
fles wijn mee naar huis om thuis
nog even na te genieten.

Aan de weg getimmerd

Het SBBU (Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn) heeft
dit jaar flink aan de weg getimmerd om naamsbekendheid maar ook het collectief nog meer onder de aandacht
te krijgen. Zo was er de thema bijeenkomst begin oktober
over veiligheid in Uithoorn maar ook hebben zij 2 tekstkarren aangeschaft om veiligheid onder de aandacht te krijgen
bij bedrijven. Het SGBU (Stichting Glasvezel Bedrijven Uithoorn) heeft de aanleg van glasvezel naar Uithoorn gerealiseerd dit jaar. De schop ging in de grond aan het begin
van dit jaar en nu ligt het glasvezelnetwerk er. Met de hulp
van financiering o.a. van het Ondernemersfonds (OF) is dit
project ook afgerond. Tenslotte is het afvalproblematiek in
het oude dorp ook aangepakt. Speciaal tijdens maanden dat
we veel bezoekers in de haven hebben. Zwerfafval wordt als
een belangrijke overlast ervaren door bedrijven en burgers.
Structurele aanpak is dus nodig en daar is hard aangewerkt.
Als laatste van dit jaar kan ik u melden dat we vooruitkijkend
naar de komst van de sneltram naar Uithoorn de parkeerproblematiek onder de loep gaan nemen want Uithoorn
wordt een start en eindhalte voor de regio en dus aantrekkelijk om daar naar toe te komen met fiets, brommer en of
auto. Maar waar laat je al die mobiliteiten ? Kortom werk aan
de winkel voor het SUB en de gemeente Uithoorn om SAMEN een passende oplossing te bieden zodat er geen overlast gaat ontstaan voor omwonende van de 3 haltes die in
Uithoorn komen.
Bedanken

Ik wil iedereen bedanken voor zijn/haar inzet voor Uithoorn,
hoe groot of klein de bijdrage ook was, Chapeau en in de gedachte van SAMEN vraag ik iedereen voor 2020 dezelfde inzet maar vooral houd elkaar vast, kijk om naar elkaar. Niet iedereen kan uitkijken naar deze komende tijd door verdriet
of angst. Samen vieren we Kerst met elkaar, dat gevoel waar
je blij van wordt en eigenlijk zou het elke dag Kerst moeten zijn. Ik wens iedereen fijne Kerstdagen, vier het leven, op
naar 2020 om dan weer aan de slag te gaan.

Met vriendelijke groeten,
Eric Kenter
Voorzitter Ondernemersvereniging Uithoorn
Penningmeester van het SBBU
in Bedrijf

Gem
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Vraag het de
burgemeester
Inkijkje in mijn agenda

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.
Een vraag die ik geregeld
krijg is hoe mijn agenda eruit ziet. Daarom wil ik u een
inkijkje geven. De week bestaat vaak uit vergaderen
over onderwerpen die onze inwoners aangaan. Afgelopen week heb ik ook een
aantal werkbezoeken afgelegd. Ik zal er een paar uitlichten.
Ik kijk terug op een heel leuk
bezoek aan KBO De Kwakel, de ouderenbond. In het
dorpshuis werd door KBO de
jaarlijkse Patroonsdag gehouden die ik mocht openen nadat Ben Plasmeijer
mij welkom heette. Mooi om
te zien dat er ruim 100 mensen op af kwamen. Het is een
dag dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan onder het genot van een hapje en drankje en muziek. Het is belangrijk dat mensen elkaar (blijven) ontmoeten en tijd voor
elkaar maken. Uiteraard was
ik aanwezig bij de avond in
de Thamerkerk waar we met
inwoners en andere geïnteresseerden hebben gesproken over de nieuwe cultuurnota die we gaan opstellen.
We hebben goede input gekregen van de aanwezigen.
Ik heb deze avond gemerkt
dat cultuur er wel degelijk
toe doet in deze gemeente, zowel in De Kwakel als in
Uithoorn. De opkomst was
hoog. We gaan het komende kwartaal hard aan de slag
met de nota. Verder heb ik
kennisgemaakt met de nieuwe plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie Jeroen
Steenbrink van het Arrondissementsparket Amsterdam.
Onder dit parket valt ook on-

ze gemeente. Ik ken hem uit
mijn “Haarlemmerliede-tijd”.
Dat is handig, want nader
kennismaken is dan niet nodig. Het is overigens prima
samenwerken met hem.
Samen met het hele college
ben ik op bezoek geweest bij
Vluchtelingenwerk Uithoorn.
We hebben daar onder andere gesproken met twee
statushouders. Ze gaven aan
dat ze hard hun best doen
om de taal te leren, maar
dat dat écht een hele opgave is. De Nederlandse taal is
niet de gemakkelijkste om te
leren namelijk. Dat hoor ik
ook van mijn vrouw José. Zij
is vrijwilliger in het Taalhuis
Uithoorn.
Ook heb ik me verdiept in
de nieuwe Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz). De Wvggz gaat per
1 januari de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)
vervangen. Nieuw is dat de
burgemeester iemand aan
wie hij een maatregel oplegt,
in staat moet stellen om te
worden gehoord. Hoe deze
hoorplicht vorm krijgt, wordt
nog nader uitgewerkt. Dat
is belangrijk want iemands
vrijheid tijdelijk ontnemen is
niet zomaar iets. Zo’n beslissing moet goed afgewogen
worden.
Al met al een week met uiteenlopende activiteiten. Dat
hoort bij mijn functie als burgemeester en dat maakt dit
ambt zo leuk. Volgende week
is het Kerstmis. Ik blijf wel
aan het werk, maar ik zal ook
zeker tijd vrijmaken voor mijn
familie. Ik wens iedereen alvast een hele fijne kerst toe,
vol warmte en liefde en een
hele goede jaarwisseling.
Mijn column gaat met reces
en is medio januari weer te
lezen. Tot dan!
Pieter Heiliegers,
burgemeester

Klanten van Deen steunen massaal
onderzoek naar borstkanker
Uithoorn - De hele oktobermaand borstkankermaand verkocht Deen roze boeketten bloemen in de winkel en in de webwinkel. Van ieder verkocht boeket doneert Deen € 2,50 aan Pink
Ribbon. Op deze manier hebben
de klanten van Deen dit jaar een
mooi bedrag van € 21.600,- opgehaald. Op 10 december overhandigden Geertje Meijer en Agnes van der Neut van Deee een
cheque aan Willemijn van den
Berg en Nel Veeken van Pink Ribbon. Agnes kreeg twee jaar geleden de diagnose borstkanker.
“Mede dankzij de onderzoeken
die Pink Ribbon heeft gefinancierd in de afgelopen jaren, heb ik
het geluk gehad dat ik inmiddels
genezen ben,” legt Agnes uit. “Het
is mooi dat we op deze manier,
samen met mijn werkgever, alle
vrouwen kunnen steunen die op
dit moment met de ziekte te maken hebben.” De opbrengst is wederom hoger dan vorig jaar. Vrijwilligster bij Pink Ribbon Nel Veeken kreeg in 2010 de diagnose en

is trots op het bedrag. “De overlevingskans na de diagnose borstkanker is de laatste 20 jaar sterk
toegenomen, dankzij dit soort
donaties.”

In Nederland krijgt 1 op de 7
vrouwen borstkanker. Een heftig
gegeven waarbij je toch vaak aan
een ander denkt. Zoals een moeder, een vriendin of een collega
met borstkanker. Met een statistiek van 1 op de 7 komt de ziekte
wel erg dichtbij. Sterker nog, het
kan iedereen overkomen. Mede
dankzij de verkoop van de speciale Pink Ribbon boeketten bij
DEEN worden wetenschappelijke onderzoeken en projecten op
het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten
van borstkanker gefinancierd.
Eén van de onderzoeken die momenteel loopt, heeft als doel het
DNA van de tumor in beeld te
brengen bij een bepaalde vorm
van borstkanker, triple negatieve
borstkanker. Op die manier kan
een voorspelling gedaan wor-

den om het verloop van de ziekte beter in kaart te brengen, wat
uiteindelijk kan resulteren in opmaat behandeling en een beter en langer leven voor de (ex)
borstkankerpatiënt. Deen organiseerde in 2011 voor het eerst een
spaarcampagne voor Pink Ribbon. Door de verkoop van mooie
kookboeken heeft Deen toen, samen met haar klanten, een mooie
cheque met een bedrag van maar
liefst € 80.000,- mogen overhandigen. De afgelopen 6 jaar zijn er

door Deen iedere oktobermaand
speciale Pink Ribbon boeketten
verkocht. Samen met haar klanten heeft Deen met de jaarlijkse bloemenactie inmiddels zo’n
€ 105.000 euro kunnen doneren
aan borstkankeronderzoek.
Op de foto vlnr: Willemijn van den
Berg relatiemanager en Nel Veeken vrijwilligster van Pink Ribbon,
Agnes van der Neut afdelingschef
Bloemen en Geertje Meijer manager marketing & communicatie
van DEEN Supermarkten.

10

18 december 2019

United en Rob van Dijk
met hun ‘kerst’-concert
Regio - Koor United o.l.v. pianist-dirigent Rob van Dijk gaf
maandag 9 dec. een prachtig concert. In een volle Schutse kerk werd het thema ‘Op weg
naar kerst’ door het 56-man sterke koor meerstemming bezongen. Vanaf het eerste ‘Let there
be peace on earth’ tot aan de laatste gospel ‘Cry out’ werd het publiek door Rob en zijn zangeressen en zangers meegenomen op
een muzikale reis. Via een beamer
waren op 2 schermen de boodschappen te lezen. Spreekster
José leidde de nummers in door
het voorlezen van de thema’s. Het
lied ‘One candle’ liep als een rode draad door het concert, eindigend met zes brandende kaarsen en een schallend gezongen
Donna nobis, nobis pacem. Het
koor kwam in het donker achter
uit de zaal op bij ‘kaarslicht’. Vanaf
het moment dat de lichten in de
kerk aangingen barstte het chorale geweld los, schitterend begeleid door de pianist op de vleugel. Met name componist Handel
deed hij eer aan door het lied ‘For
unto us a child is born’ virtuoos te
begeleiden.
Kerstboodschap
Vrede en verdraagzaamheid naar

elkaar toe als Kerstboodschap
kwam in veel liederen naar voren.
Interkerkelijk koor United bezong
op mooie wijze het vertrouwen in
God en op een betere wereld.
De vele bezoekers – er moesten in allerijl nog stoelen bijgezet worden – kijken terug op een
mooi en afwisselend gratis concert.
Zelfs aan een drankje achteraf was gedacht. Als tegenprestatie werd slechts een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Door diverse
keren een samenzang tussen de
koorliedjes kon het publiek ook
zelf meedoen. En daarna was het
weer de beurt aan het koor om
bijvoorbeeld het klassieke kerstlied ‘Away in a manger’ ingetogen te brengen of het theatrale ‘The Royal Line’ te laten schallen. Vanaf het moment dat het
idee ontstond tot aan de uitvoering twee weken voor Kerst 2019
is er hard gerepeteerd en georganiseerd. Gezien de korte voorbereiding hebben het koor en de dirigent een welluidende prestatie
neergezet.
Elk koorlid kreeg na afloop een
plant mee om met deze rode
kerstster tijdens de feestdagen
nog eens terug te denken aan
´Op weg naar Kerst´.

cellist, die onder andere lid is van
het vermaarde Rubens Kwartet.
Hij speelde als instrumentale intermezzo’s tussen de koorbijdragen twee verstilde“Caprices”van
de achttiende-eeuwse Italiaanse
componist Evaristo dall’Abaco.

Serene en opgewekte
zang van Corde Vocali
Regio - “Het mysterie van Kerst”
was de titel van het concert dat
het Vocaal Ensemble Corde Vocali zondagmiddag in De Schutse verzorgde. Het publiek van de
Stichting Culturele Activiteiten
Uithoorn (SCAU) had twee jaar
geleden al aangenaam kennis gemaakt met dit kamerkoor. Leden
zijn vijftien bevlogen en voortreffelijk zingende amateurs. Per project wordt een gastdirigent aangetrokken. Dit keer was dat Eric
Jan Joosse, voor wie het natuurlijk prettig was op de eigen thuisbasis zo’n goed vocaal ensemble
te mogen leiden.
Met een mysterie begin je niet
fortissimo. Sfeervol en origineel
was dan ook de keuze van koor
en dirigent om achterin de kerk
de heren afzonderlijk, onder
voorbeeldige leiding van koorlid Jeroen Klemann, eenstemmig te laten beginnen met het
Gregoriaanse“Rorate Coeli”. De
serene lijn van de opening werd
vervolgens op het podium voorin
de zaal voortgezet. Dat gebeurde
met vocaal mooi gepolijste uitvoeringen van meerstemmige
werken uit de Renaissance. Verspreid over het programma klon-

ken de delen uit de vijfstemmige
“Mis” van William Byrd, met voor
de pauze het “Magnificat” van Michael Praetorius.
Muzikale roomtaartjes
Van de Noorse componist Ola
Gjeilo (geboren 1978) stonden
twee korte stukken op het programma. Gjeilo componeert in
een toegankelijke stijl, waardoor
argeloze koorleden en luisteraars vóór een eerste repetitie of
uitvoering niet hoeven te schrikken als ze zijn werk nog niet kenden en misschien verontrust vernamen dat ze van een eigentijdse
componist zijn.
Zure critici schrijven dan dat zijn
koorwerken klinken als muzikale roomtaartjes. Maar wat is er tegen als een koor zo’n lekker muzikaal gebakje met zangplezier
presenteert aan een publiek dat
daarvan geniet? En dat gebeurde,
vooral met“Magnum Mysterium”,
een mooi stuk waarbij de componist een muzikaal fraai ingeweven cellopartij had geschreven.
Die werd prachtig gespeeld door
Joachim Eijlander. Voor de pauze had het SCAU-publiek al kennis gemaakt met deze veelzijdige

is wel dat beide partners het samen willen regelen. De gedachte
achter deze vorm van advisering
is dat veel van wat geregeld moet
worden op het financiële vlak ligt.
De Westeinder Adviesgroep biedt
een compleet adviespakket. Dit
pakket behelst niet alleen de verdeling van een eventuele woning
en bezittingen, het vaststellen
van alimentatie maar ook het opstellen van een ouderschapsplan
en pensioenplan.
De Westeinder Adviesgroep is
aangesloten bij het door de Echtscheidingsdeskundige gefaciliteerde samenwerkingsverband
van scheidingsbegeleiders. De
aangesloten leden met verschillende ervaring en achtergrond
versterken elkaar door kennis
en vaardigheden te delen. Daarnaast wordt samengewerkt met
advocaten, fiscalisten en pensioenspecialisten waarmee overleg
gevoerd kan worden in geval van
gecompliceerde zaken. Een deskundig aanspreekpunt dus, betrokken en behulpzaam in een situatie wanneer mensen daar het
meest behoefte aan hebben.

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.

De bomen blozen

De Westeinder Adviesgroep
helpt ook bij scheidingen
Aalsmeer - Naast erkend Financieel Adviseur en gecertificeerd
Financieel Planner is Jeroen van
Geest, werkzaam bij de Westeinder Adviesgroep, nu ook Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). Westeinder Adviesgroep wil haar klanten graag met
raad en daad terzijde staan bij financieel impactvolle gebeurtenissen. In die situaties een beroep
kunnen doen op een betrouwbare specialist is dan van enorme
toegevoegde waarde, zo blijkt uit
de praktijk. Scheiden is zo’n impactvolle gebeurtenis en de periode waarin beslissingen genomen moeten worden, is kort. Het
echtscheidingsproces
bestaat
voor een belangrijk deel uit financiële en fiscale aspecten. Door alle emoties kunnen in die fase verkeerde onomkeerbare beslissingen genomen worden die tot
grote financiële schade kunnen
leiden.
Jeroen van Geest is één van de
200 erkende RFEA-adviseurs die
de vaardigheden van een advocaat, financieel adviseur en mediator bij elkaar brengt. Belangrijk

Gezongen kerstvreugde
De Kersttijd wordt gekenmerkt
door vreugdevolle verwachting
van een belangrijke gebeurtenis. Dat kon je horen in de opgewekte noten van de bekende kerstliedjes“Il est né le divin
enfant”en in enkele vrolijke, ritmisch helemaal niet zo eenvoudige, Spaanse liedjes uit de Renaissance. Door koorleden zelf
vaardig gehanteerde kleine slaginstrumenten zorgden voor wat
lichte instrumentale begeleidingkleuren. Het publiek in de

vrijwel volledig bezette zaal kon
aan het slot van deze geslaagde
koor- en cellomiddag meezingen.
Ter begeleiding van de samenzang had Eric Jan Joosse zelf op
de hoog gelegen orgelbank achterin de kerk plaatsgenomen. En
ieder couplet klonk het orgel een
graadje majestueuzer. Na het hartelijk applaus bleef menige bezoeker nog even om de overal
langs de wanden van de feeëriek
versierde kerkzaal tentoongestelde kerststalletjes te bewonderen. Op zondag 12 januari kruipt
meesterverteller Eric Borrias op
het SCAU-podium in de huid van
allerlei wonderlijke personages
met“De honderdjarige die uit het
raam klom”.De website van de
SCAU, www. scau.nl, bevat nadere informatie. Via de website zijn
al kaarten te bestellen.

Drie sponsors voor Kerst
Jeu de Boules Toernooi
Regio - Donderdag organiseerde de plaatselijke Jeu de Boules
club ‘Het Wilgenhofje’ De Kwakel het vijfde jeu de Boules toernooi. Deze keer werd het toernooi gesponsord door Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld. Zij schonken
deze middag prijzen en waardebonnen die bij hun bedrijf ingewisseld kunnen worden. Anja Bakker Schockman schonk deze middag een Kerstpakket, van
haar bed ‘Herbakker’. Nico Roling
sponsorde de wijn zodat we met
de prijs uitreiking konden proosten op een prettige Kerst. 18 leden waren er deze middag om
met elkaar de krachten te meten.
Er werden drie speelronden op
tijd gespeeld 50 minuten, waarbij
de samenstelling steeds anders
was. De loting bij de inschrijving
was daarvoor verantwoordelijk.

Er waren deze middag geen grote verschillen, soms lukt het en
soms kan je als speler zo’n dag
hebben dat het niet wil lukken.
als je zo’n dag hebt hoopt je maar
dat je maat dit kan compenseren.
Gelukkig hoeft dat geen invloed
te hebben op het plezier van het
spelletje. De nummers 1 en 2, zaten dicht bij elkaar, uiteindelijk
werd Andre de Jong eerste 1e ,
tweede werd Huibert Jaap Bakker
en de derde prijs was voor Berry Hogerwerf. De overige prijzen
en waardebonnen werden gewonnen door Koos van Leeuwen,
Sjaak Verhaar, Mien Breuren, Anneke Koeleman, Maarten Plasmeijer, Wil Kennis, Joke v.d. Wal, Jan
Bartels, Corrie Verlaan, Truus de
Bruin. Het volgende Jeu de Boules Toernooi zal 9 januari 2020 gehouden worden.

Winterwandeling
Regio - Op zaterdag 21 december organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn de laatste winterwandeling van 2019. Deze uitdagende en afwisselende wandeling start in Kamerik. De rondwandeling brengt ons door weilanden met prachtige wolkenluchten, over de dijk langs de rivier de Grecht en door een prachtig park met onder andere hoogstamfruitbomen. Zo leer je het
mooie buitengebied van Kamerik kennen. Deze wandeling over,
grotendeels onverharde, paden

en door weilanden is ongeveer 8
km lang. Verzamelpunt: Parkeerterrein bij de algemene begraafplaats in Wilnis. Om 9.30 uur vertrekken we met zo min mogelijk
auto’s naar Kamerik. Einde is uiterlijk om ca. 13.00 uur. Trek goede waterdichte wandelschoenen of laarzen aan en neem iets
warms te drinken mee voor tijdens de korte ‘koffie’stop. Aanmelden is niet nodig. Wilt u direct
bij het startpunt beginnen, neem
dan contact op met Hans Tuinenburg 06-18082328.

Op het moment dat ik dit
schrijf(begin november) blozen de bomen. Het is herfst. Ik
had eerst een ander onderwerp
voor deze column maar, zoals eigenlijk elk jaar, de herfst
pakte me in, greep me bij m’n
lurven. Ik moest hem zien: de
herfst. Je kunt er ook niet omheen. Elk jaar weer sta ik machteloos bij de grote diversiteit
aan bladkleuren in de herfst.
Wie kan dat nadoen ? De grijze
stoepranden worden met een
goudgele rand omlijst, voor je
voeten dwarrelen de roestbruinen en voor je ogen glanzen
de warmrode kleuren. En vooral als de zon schijnt kan toch
geen mens zeggen: ik heb de
herfst niet gezien ?
Het is een bijzonder proces: de
bladkleuring start als de dagen korter worden. Het kostbare bladgroen (het groen dat
we zomers zien: chlorofyl)wordt
afgebroken en de grondstoffen van het bladgroen slaat de
boom op in de stam en de takken. Klaar voor hergebruik….
En wat we dan zien zijn de
kleurstoffen zonder bladgroen:
caroteen en xanthofyl en anthocyaan.
De biologen hebben ontdekt
dat die kleurstoffen die we zomers niet zien toch wel degelijk een functie hebben. Het zijn
voornamelijk hulpkleurstoffen
die planten ook, naast chlorofyl,
gebruiken bij de omzetting van
licht in suikers.
Maar bij de rode kleurstoffen(
anthocyaan) is wat anders aan
de hand. Die stof maken planten speciaal aan. Ze schijnen
een rol te spelen in de bescherming tegen kou en schade door
de soms toch nog felle herfstzon.
Leuk om te weten maar je mag
het gelijk weer vergeten want
het is ook vooral de bedoe-

ling dat je geniet van de herfst.
Het seizoen met de vele kanten: het speciale lage licht, het
verschijnen van paddenstoelen
van de een op de andere dag,
de prachtige wolkenluchten,
de eerste roep van de smienten in de polder, de kortere dagen, de heerlijke herfstsoepen,
de kaarsen die je weer aan mag
steken, de lange wandelingen
door de polders en de bossen,
de frisse wind, de geheimzinnige mistflarden, de eerste keer
dat je je autoruiten weer mag
krabben, je handschoenen en
je mutsen en sjaals weer opzoekt, het dikke leesboek dat
je pakt als je bij de kachel
kruipt als de herfstregens tegen de ruiten slaan. Als je dit
leest is het al december maar
misschien zijn er nog blozende bomen hier en daar want ik
las dat de bladval laat is dit jaar
vanwege de weinige nachtvorst
die we hebben gehad en bijna
geen herfststormen.
Vergeet niet in de herfst (en in
de winter erop uit te gaan) om
de bomen te zien blozen ! En
dan hoef je echt niet ver weg te
gaan…..natuur is dichtbij huis.

Elza Vis, IVNnatuurgids
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Kerstevent
winkelcentrum
Zijdelwaard:
sfeervol, gezellig
en drukbezocht

Uithoorn – Het was zaterdag jl. het grootste deel van dag guur, nat en zeer stormachtig. Maar daar merkte je in winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn weinig
van. Het grootste deel van het centrum
is overdekt, er is veel parkeerruimte vlak
naast de deur, dus wat wil je nog meer.
Kerstsfeer in deze tijd? Wel ook daaraan
was geen gebruik zaterdag jl. De winkeliers hadden een Kerstevent georganiseerd en die klonk als een klok.
Buiten het feit dat het winkelcentrum
schitterend versierd was, werd de boel
ook nog eens opgefleurd door een vrolijke kerstman met zijn vrouw, een prachtig
kerstvrouwen koor, kinderen konden zich
laten schminken, er waren door het centrum heen heerlijk hapjes en als je daar
niet genoeg aan had, kon je bij Jumbo
ook nog eens van alles proeven. Kortom
het was een genot om er te verblijven. Bijgaande foto’s geven een prachtig beeld.
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Alle afzwemmers geslaagd bij de
Uithoornse Reddingsbrigade!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 7
december hebben alle examenkandidaten hun brevet in reddend
zwemmen gehaald. Een hele prestatie, m.n. voor sommige leden die
nog niet eens een jaar lid zijn van
de URB (Uithoornse Reddingsbrigade). Alle instructeurs feliciteren
hun afzwemmers van harte! Degenen die nog niet toe waren aan
het afzwemmen, kregen een officiele vorderingenstaat waarop vermeld staat welke onderdelen ze al
goed beheersen. Dit jaar kwamen
4 examinatoren de zwemmers beoordelen, en eerlijk is eerlijk: een
enkeling heeft het brevet met de
hakken over de sloot gehaald.
Want naast de zwemvaardigheid
is het ook belangrijk dat je het hoe

en waarom van een redding kunt proefles volgen op donderdag- De Otter. Aanmelden kan via urb.
uitleggen. Zo werd aan de groep avond om 18.30 u. In zwembad ledenadministratie@gmail.com
reddend zwemmers de vraag gesteld: “met hoeveel mensen maak
je een kruispeiling?” Een vraag
die gesteld werd aan de zwemmers die voor hun brevet Life Saver gingen, was; “Waarom moet
je de zeemansslag goed beheersen?” De spanning ligt inmiddels
achter iedereen, de brevetten prijken op de kasten thuis, de zwemvaardigheidsbewijzen zitten veilig
in de zakboekjes opgeborgen. Het
was al met al en geslaagde avond
met veel gezelligheid en support
van (groot)ouders, broertjes, zusjes en andere vrienden. Houd je
van zwemmen en wil je meer dan
alleen baantjes trekken? Kom een

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Ook onze
verlichting
wordt slim

Dierenprints
in je interieur

MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:
VAN KREUNINGEN
WOONINRICHTING
PHILIPPO KEUKENS
SIENERGIE
TIMPAAN
ENERGIE AALSMEER
KOOP LENSTRA MAKELAARS
HEEMBOUW
WESTEINDER ADVIESGROEP
KOZIJNEN-CENTRUM24
CORETEC VLOEREN
INTERGAS VERWARMING
PLASMAMADE

Geef je huis
wat warmte
Thermografie
maakt gebreken
aan panden
inzichtelijk

Zo laat je je
houten vloer
er weer als
nieuw uitzien

Hier moet je op letten als je
zonnepanelen gaat kopen
Partner in duurzaam wonen
Onafhankelijk advies en begeleiding bij
energiebesparing en gasloos wonen
Energiescan van uw woning
Energieprestatieadvies voor duurzaamheidslening
Opzetten Energiecoöperaties
Advisering VVE’s

info@sienergie.nl | www.sienergie.nl

Gebruiksvriendelijke
thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een
verbluffend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de
bediening intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design
zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past.
Hij kan eenvoudig worden
geïnstalleerd en is zowel
verkrijgbaar in een zwarte
als witte uitvoering.
Door zijn compacte
afmetingen, de
thermostaat is slechts
13 mm dik, en het
moderne design gaat
de thermostaat als
interieurelement volledig
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Zonnepanelen leveren je niet alleen voordeel op, het is ook een
flinke investering. Belangrijk dus om je goed te oriënteren als
je zonnepanelen gaat kopen.
Steeds meer woningeigenaren
kiezen voor zonnepanelen. Logisch, want je kunt je investering
er al na zo’n zes jaar uit hebben.
Daarna zorgt je dak voor gratis
stroom. Toch is de investering
niet gering. Verstandig dus om
op een rijtje te zetten waar je rekening mee moet houden als je
gaat investeren in zonnepanelen. Meer informatie kun je vinden op zonnepanelen-info.nl
De capaciteit
Belangrijk is uiteraard een keuze te maken in de capaciteit van
de zonnepanelen. De capaciteit
wordt uitgedrukt in Wattpiek,
Wp. Hoe hoger de Wattpiek hoe
hoger (logischerwijs) de capaciteit. Maar ook de prijs. Veel
hangt van het dakoppervlak dat
je beschikbaar hebt. Heb je bijvoorbeeld maar een beperkt dakoppervlak beschikbaar, dan
kun je het beste kiezen voor
zonnepanelen met een hoge capaciteit. Kun je juist veel zonnepanelen kwijt, dan kan het financieel interessant om juist te kie-

zen voor panelen met een iets markt met een rendement van
15%, maar ook van 17%. Kies allagere capaciteit.
tijd voor zonnepanelen met een
hoog rendement. Zijn de paneDe afmeting
Je hebt zonnepanelen in ver- len eenmaal geplaatst, dan is
schillende formaten. Klein (ca. het belangrijk de panelen ook
150x100 cm), groot (ca. 195x100 goed te onderhouden. Zo blijft
cm) en standaard (ca. 165x100 het rendement hoog.
cm). Het is vaak even puzzelen
welk formaat je het beste kunt Het merk
kopen. Probeer bijvoorbeeld Let bij het aanschaffen van de
een ‘legplan’ van je dak te ma- panelen ook op het merk. Kies
ken om zo te kijken hoeveel pa- altijd een merk dat beoordeeld
nelen je kwijt kunt. Zo kun je de is door een testinstituut. Zo
zonnepanelen intekenen en wat weet je wat je in huis haalt. Er
schuiven met de formaten. Over worden namelijk een heleboel
het algemeen kunnen we stel- b-merken of merkloze zonnepalen dat we het beste grote zon- nelen verkocht.
nepanelen kunnen kopen, als er
een groot dakoppervlakte be- De prijs
schikbaar is. Grote zonnepalen De prijs is natuurlijk belanghebben namelijk doorgaans ook rijk. Let hierbij op de prijs per
wattpiek en niet zozeer op de
meer capaciteit.
prijs per paneel. Een paneel met
een hogere wattpiek kan bijHet rendement
Een van de belangrijkste za- voorbeeld iets duurder zijn maar
ken waar je bij het kopen van wel een stuk efficiënter en dus
zonnepanelen op moet letten uiteindelijk meer opleveren.
is het rendement. Er zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op de Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Lekkages opsporen en verhelpen:

Thermografie maakt gebreken
aan panden inzichtelijk
De energiekosten blijven
maar stijgen. Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor
een transitie naar duurzame vormen van energie,
maar toepassing ervan
vraagt om forse investeringen. Ongeacht de toegepaste methode is bovendien van belang dat
alle systemen optimaal
functioneren. Het bedrijf
Leak Check is erin gespecialiseerd om dergelijke gebreken op te sporen en te
verhelpen.
Bij een thermische lekkage is
er altijd sprake van een ongewenste situatie die het liefst
zo snel mogelijk moet worden
opgespoord. Daarbij is van belang dat het gewenste resultaat
wordt behaald, zowel in economisch als milieutechnisch opzicht. Leak Check beschikt over
geavanceerde apparatuur om
energieverlies in een woning of
bedrijfspand zichtbaar te maken doormiddel van infra-rood
technieken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van thermografie. Hiermee kunnen luchtlekken, koudebruggen en isolatieproblemen duidelijk zichtbaar
worden gemaakt. Op een warmtebeeldfoto is goed te zien waar
zich warmteverschillen bevinden en zo wordt duidelijk welke maatregelen moeten wor-

BINNENKORT START VERKOOP

29 gevarieerde, casco bedrijfspanden in hartje Aalsmeer
• Units vanaf 90
tot 200 m2 BVO
• Gasloos

den genomen om het energieverbruik te verlagen en tegelijk
het binnenklimaat comfortabeler te maken. Tot op een tiende graad nauwkeurig kan Leak
Check aangeven waar zich problemen voordoen, zoals koudebruggen of vochtdoorslag, isolatiegebreken, vochtophopingen en tochtopeningen. Leak
Check Inspecties werkt enkel
met Level 2 opgeleide thermografen en Hi-end camera’s. Ook
is het bedrijf gespecialiseerd in
het opsporen van breuken en
storingen in verwarmingskabels van hellingbanen. Vaak is
de breuk vervolgens eenvoudig

te repareren, waardoor voorkomen wordt dat de gehele kabel
vervangen moet worden. Dat
scheelt aanzienlijk in de kosten!
Ook het opsporen van lekkende waterleidingen en het aantonen van gebreken aan koelinstallaties behoort tot de expertise van het bedrijf. Ook worden
de vaklieden van Leak Check regelmatig ingehuurd om de ligging van leidingen inzichtelijk
te maken, zodat bijvoorbeeld
een vloer kan worden geïnjecteerd zonder dat daarbij leidingen worden geraakt. Kijk op
www.leakcheck.nl voor uitgebreide informatie.

• Zonnepanelen
aanwezig
• Optioneel units
schakelbaar
• Parkeren op
eigen terrein
Dit is een ontwikkeling van:

www.heembouw.nl

Onderneem het samen met alles en meer
denieuwepunt.nl

Type Watersnip
vanaf € 475.000,- v.o.n.

De Kwakel (Uithoorn)
r
10 jaa
Rente met
1,30% heidsaam
duurz ting
kor

Nog een aantal
woningen beschikbaar!
Type Blauwborst
vanaf € 510.000,- v.o.n.

Type Bosruiter
vanaf € 400.000,- v.o.n.

Meer informatie?
www.vorm.nl/derietkraag

Dierenprints in
je interieur:

Tel. 0297 52 41 24

1

smaakvolle items voor in huis

2

3

Kies voor één van deze superleuke accessoires met panter-, luipaard- of zebraprint
en je interieur wordt meteen veel spannender.
Ordinair? Welnee!
Als je gevoelig bent voor de
laatste trends en die graag op
de voet volgt, dan weet je dat
dierenprints niet meer weg te
denken zijn. Nu hoor ik je denken: panterprint, luipaardprint?
Die zag je vroeger toch alleen
aan of achter de bar in louche
cafés? maar die tijd is gelukkig
voorbij.
Dierenprints in elk interieur
Dierenprints zijn terug en hipper dan ooit! In je kledingkast
natuurlijk, maar ook in je interieur. De meest populaire zijn
de luipaard-, tijger- en panterprints. Maar voor iedereen die
niet warm wordt van uitbundige kleuren in huis, is de zebraprint een veiligere oplossing. Die
past beter in een rustig interieur.
1

2 Fauteuil met tijgerprint
Meteen een perfect voorbeeld.
Deze stoel heeft die kenmerkende vintage look, de stof is
van velours en de print is een
verzameling stoere tijgers in
prachtige warme tinten. Hipper

krijg je het bijna niet. Deze fau- 6 Behang met zebraprint
teuil kan echt overal!
Ben je je saaie muren zat? Overweeg dan eens om ook die te
3 Kleed met zebrabrint
voorzien van een fijne dierenDit kleed heet softness. Een lek- print. Dit vliesbehang heeft een
ker zacht kleed dus met een ho- spannende zebraprint en is suge pool. En een beetje anders permakkelijk in onderhoud: het
dan anders, want in plaats van is sterk en afwasbaar. Erg fijn als
zwart met wit, is voor dit kleed je huisdieren of kinderen hebt.
zwart met lichtgrijs gecombineerd. Mooi en sober, zodat dit 7 Krukje, poefje of voetenkleed bij oneindig veel andere bank met luipaardprint
kleuren kan.
Even lekker met je voeten omhoog na een dag werken? Of
4 Spannend dekbedovertrek heb je snel een extra zitplaats
nodig? Dit krukje kan het almet panterprint
Weer zo’n fantastische combi. lemaal. En met zijn stoere luiEen dekbedovertrek met stoere paardprintje staat ‘ie leuk op elpanterprint in de allermooiste ke plek in huis.
kleuren okergeel en lichtblauw.
De stof is van katoen, dus je 8 Lamp met zebraprint
slaapt gegarandeerd heel com- voor de kinderkamer
fortabel onder deze beauty.
Zebra hoeft natuurlijk niet altijd in zwart en wit uitgevoerd
5 Sierkussens met
te zijn. En dat zie je hier goed.
Deze hanglamp is bekleed met
luipaard- en tijgerprint
Kunstenares Mariska Meijers zacht katoen en de zebraprint
ontwierp deze superleuke lijn is wit met zacht zeegroen. Suvoor Leen Bakker. Gedurfd, perleuk voor in de kinderkamer,
kleurrijk en vooral heel erg maar hij kan ook prima in je hal,
mooi. Hou je van kleur? Dan zit slaapkamer of woonkamer.
je met deze sierkussens echt
Bron: Tekst en foto’s WONEN.nl
gebakken.
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Energie?
Altijd naar
Energie
Aalsmeer

Energie Aalsmeer is dé energie bespaarspecialist voor
Aalsmeer en omgeving. Wij realiseren forse besparingen
op de energiekosten. Als energiepartner voor onze klanten
adviseren en bemiddelen wij in de volgende zaken:
DUURZAME INVESTERINGEN

ENERGIE
Inkoop energie

Zonnepanelen

Meetdienstkosten

Led verlichting

Contractbeheer

Laadpalen

Groene energie / GVO’s

Power Quality

Meting en facturatie

Businesscases

Wetgeving en belastingen

Subsidie & ﬁnanciering

meedoen@energieaalsmeer.nl
www.energieaalsmeer.nl

De populairste
kamerplanten in 2020
Wist je dat planten goed zijn voor je gezondheid? Veel mensen denken dat
planten alleen versiering zijn maar groene beplanting kan ook erg gezond zijn.
Allereerst zijn planten goed voor
je afweersysteem. Ze verlagen onder meer je cortisolgehalte en werken daarnaast ook stressverlagend.
Naast dat het veel lichamelijke voordelen heeft, maken planten je natuurlijk ook hartstikke blij. Vanuit
een groot onderzoek is gebleken,
dat mensen die wonen in een groene omgeving (vol planten, bomen,
tuinen en parken) gelukkiger zijn
dan personen die niet in zo’n omgeving wonen.
Bloeiende kamerplanten
Bloeiende kamerplanten zijn er in
alle soorten en maten en ideaal om
jouw kamer een fijne boost te geven.
Deze planten zijn populair doordat je
ze ook in verschillende kleuren kunt
vinden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen
voor een Orchidee of een felgekleurde Bromelia om je woonkamer een mooie uitstraling
geven. Daarnaast is de Campanula ook een fantastische
plant. Een plant met een frisse uitstraling met merendeels blauwe, paarse en witte

kleuren en heeft klokvormige bloe- ren van deze plant worden vaak paars
men.
of rozerood, de bladeren hebben vele
verschillende kleuren wat deze plant
erg bijzonder maakt.
Hangplanten
Er zijn ontelbaar veel manieren om
hangplanten op te hangen en ze Cactussen en vetplanten
staan altijd leuk in het interieur. Je Een druk leven of niet, cactussen en
kunt bijvoorbeeld wat hangplan- vetplanten kun je altijd in huis neten kopen en voor de ramen hangen, men. Deze exoten zijn geschikt voor
maar ook in de keuken of slaapkamer een binnenklimaat en hebben weistaan deze planten prachtig. Plan- nig aandacht nodig. Een mooie winten staan niet alleen mooi, maar zor- ter cactus is bijvoorbeeld de Lidcacgen ook voor zuivering van de lucht. tus. In de winter ontpopt deze exoot
We krijgen tegenwoordig meer te ma- zich tot een mooie cactus met felken met droge lucht en weinig zuur- le bloemen. Een kleurrijk verschijnstof wat kan leiden tot klachten. Plan- sel in je huis. Een andere mooie cacten zijn hiervoor de ideale oplossing. tus is de Mistletoe. Deze heeft een
Een mooie hangplant is bijvoorbeeld gebrek aan stekels en wordt in Nede Lipstickplant ‘Rasta’. De plant heeft derland ook vaak gebruikt als hangde naam te danken aan de rode bloe- plant. Deze kan meer dan een meter
men en bladeren die lijken op dread- lang worden en houdt van veel licht.
locks. Een andere eyecatcher in huis is De kamertemperatuur in ons land
de Anthurium. Je kunt deze kopen bij is ideaal voor deze planten. Planten
diverse tuincentra’s en je herkent hem zijn een verrijking in je woning, dus
aan gekleurde schutbladeren en een start je jaar goed met wat zuiverende
vrolijke kolf. Ook wel de Flamingo- kamerplanten voor een portie extra
plant genoemd. Een andere plant die energie in de koude wintermaanden.
je huis gezellig kan maken is de volle hangplant Tradescantia. De blade- Bron: Tekst & foto WONEN.nl
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Wat is een goed matras
als je rugpijn hebt?
Een goed of slecht matras
heeft invloed op rugpijn. Het
kan eventuele pijnklachten
verergeren of juist verminderen. Meestal is het matras zelf
niet de oorzaak van de pijn.
Als je in bed ligt, is het van belang dat je een ontspannen en
natuurlijke houding hebt. Een
ontspannen ruggengraat zorgt
voor de minste pijn. Dat betekent onder meer dat een rug
wat meer ondersteund moet
worden dan schouders. Een
matras met comfortzones kan
hieraan bijdragen.

wordt een veer slapper of steviger, hiermee worden comfortzones gerealiseerd. Welk matras je kiest, is ook afhankelijk
van je gewicht. Hoe zwaarder
je bent, hoe harder het matras
moet zijn.

Slaaphouding en rugpijn
Je slaaphouding heeft eveneens invloed op rugklachten.
Zo worden zijslapers geadviseerd een kussentje tussen de
knieën te doen. Rugslapers
moeten ervoor zorgen dat de
rug niet te plat komt te liggen.
Een kussentje onder de knieën
wil nog wel eens helpen.
Op je buik slapen is niet raadPocketvering matras
Een type matras dat veel van zaam voor mensen met rugcomfortzones gebruik maakt klachten, omdat het extra druk
is het pocketveringmatras. Een geeft op de wervelkolom.
pocketveringmatras heeft een
kern van metalen veren die af- Goed kussen bij rugpijn
zonderlijk ingepakt zijn. Door Een goed ondersteunend kuste variëren met draaddikte sen draagt eveneens bij aan

een ontspannen ruggengraat.
Kies dus voor een kussen dat
bij jouw slaaphouding past: een
buikslaper heeft een platter
kussen nodig dan een zijslaper
bijvoorbeeld.
Advies bij rugpijn
Als je rugpijn hebt, is het verstandig om de huisarts om advies te vragen. Als je op zoek
bent naar een goed advies over
matrassen, is het verstandig om
eens langs te komen bij Kreuningen in Mijdrecht. We helpen
je graag aan een matras dat
past bij jouw situatie en wensen. Uiteraard is het mogelijk
om het matras bij ons uit te proberen. Op die manier je zelf wat
het matras met je rug doet.
Bron: Tekst en foto
Van Kreuningen wooninrichting
www.altijdgoedslapen.nl/
kreuningen

De mooiste gashaarden van dit moment
Gashaarden zorgen ervoor dat jij er iedere winter weer warmpjes bijzit.
Een bijkomend voordeel:
ze zijn ook nog eens ontzettend stijlvol. Een mooie
haard geeft je woning een
knusse uitstraling en zorgt
bovendien voor een luxe
gevoel. Wil jij je interieur
naar een hoger niveau tillen met behulp van een
gashaard? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste
trends. Doe inspiratie op
dankzij deze top 5.

om de haard in te laten bouwen. Doe dit bijvoorbeeld in
de muur bij je bankstel, zodat je een knusse zithoek creeert die ontzettend uitnodigend is. Ingebouwde haarden
zijn simpel en strak. Het enige
wat je ziet is een glazen voorwand met daarin een prachtig knisperend vuurtje. Dat
maakt deze exemplaren meteen zo veelzijdig. Ze passen
in een klassiek interieur, maar
zijn ook geschikt voor landelijke, moderne en industriële
woningen. Ze nemen bovendien weinig ruimte in beslag
en zijn daardoor uitermate geschikt voor appartementen en
De hangende haard
Wil je jouw gashaard laten op- studio’s.
vallen in je woning, maar vind
je het tegelijkertijd belang- De losstaande haard
rijk om je interieur strak te Liefhebbers van de vintage
houden? Dan is een hangen- look zijn helemaal fan van de
de haard de ideale keuze. De- losstaande haard. Deze haarze gashaarden worden aan je den ogen namelijk wat minplafond gemonteerd en staan der modern en passen perdus niet op de grond. De vorm fect bij woningen met een ouvan de haarden is meestal erg dere uitstraling. Hiermee cremodern: vierkant of rechthoe- eer je het gevoel van een warkig. Hierdoor passen deze mo- me blokhut in een winterlanddellen perfect binnen een mo- schap, perfect voor een gezeldern en minimalistisch interi- lige avond met vrienden of faeur. Je hebt ook nog eens ge- milie. Ga je voor een losstaanluk wanneer je een van deze de haard, dan heb je nog alhaarden laat installeren, want tijd de keuze tussen een moje hebt geen last van vervelen- dern of klassiek model. Moderde pootjes die in de weg zitten ne gashaarden hebben straktijdens de wekelijkse schoon- ke vormen en een simpel design. Klassieke exemplaren
maakbeurt.
hebben juist weelderige potjes en sierlijk vormen. Leg een
De ingebouwde haard
Ben je op zoek naar de typi- paar blokken hout rondom de
sche klassieke uitstraling van haard, en jouw gezellige ziteen gashaard? Overweeg dan hoek is compleet.

De glazen haard
Veel gashaarden worden gemaakt van metaal, wat ze een
robuuste en stoere uitstraling
geeft. Dat geldt niet voor glazen haarden. Deze modellen
hebben glazen wanden aan iedere zijde. Dat maakt ze perfect als eyecatcher in het midden van een kamer. Zo kan je
het sfeervolle vuur vanuit iedere hoek zien. De glazen wanden dragen bij aan de moderne uitstraling van de gashaard.
Glas is minimalistisch, strak en
tegelijkertijd luxe. Bovendien
past het materiaal bij ieder interieur. Verwerk een glazen
haard in een stenen schouw,
of ga voor een industrieel gevoel door de haard bovenop
een metalen basis te plaatsen.
De wandhaard
Soms is het fijn wanneer een
gashaard geen groot statement is, maar juist een klein en
subtiel detail in je woonkamer.
In dat geval kan je voor een
wandhaard gaan. Deze zijn
vaak wat kleiner en daardoor
geschikt voor een knus hoekje in je woning. Ga voor een
strak vierkant model, of plaats
juist een haard met een subtiele ronding. Je houdt het geheel helemaal minimalistisch
wanneer je de afvoer van de
haard in je muur verstopt. Zo
zie je alleen een stijlvolle blikvanger, zonder de bijbehorende buizen en leidingen.
Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Wonen als een Parisienne
Indoor chic wonen

Stijliconen Ines de la Fressange en Marin Montagut delen hun liefde voor interieurs waarin
verrassende combinaties van stijlen samengebracht worden tot een harmonieuze leefruimte.
Aan de hand van foto’s, aquarellen, schetsen, moodboards en handgeschreven notities laten
ze in dit boek zien hoe je zo’n persoonlijk interieur creëert, dat de sfeer ademt van Parijs.
In Wonen als een Parisienne worden vijftien Parijse appartementen getoond, waaronder de
woningen van Ines en Marin zelf. De bewoners geven hun
visie op wonen, inrichting en de Parijse stijl, en laten zien
hoe ze met o.a. unieke accessoires van vlooienmarkten,
designbeurzen, reizen en workshops hun huis hebben
ingericht. Elk hoofdstuk over een appartement wordt afgesloten met illustraties van negen specifieke kenmerken
uit het interieur met bijbehorende uitleg. Een moodboard
en kleurenpalet geven de stijl van ieder appartement
duidelijk weer.
Blader naar hartenlust door dit boek als door een interieurgids. Geniet van de intieme inkijkjes en ontdek de
kunst van wonen als een Parisienne.
Technische gegevens:
Auteurs Ines de la Fressange & Martin Montagut | €
34,99 | gebonden | 256 blz.
Wij mogen 6 boeken verloten! Meedoen? Stuur een
mail met je motivatie naar
danielle@wonencrossmedia.nl en maak kans!
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De Kleine Weelde staat volop in bloei. De bouw is
inmiddels gestart en van de in totaal 20 bijzondere
woningen zijn er nog slechts 4 te koop. Wordt
het een twee-onder-een kap Plus, een Comfort
tussenwoning of de laatste tweekapper Family?
In De Kleine Weelde draait alles om gezond
leven in het groen, bijzondere architectuur en een
geweldig uitzicht. De zeer duurzame en veelal
levensloopbestendige woningen worden gebouwd
rondom een gezamenlijk, intiem en autovrij hof en
samen met je buren beschik je over meer dan 1.200 m2
groen. Iets voor jou? Wacht dan niet te lang. De bouw
is gestart en de woningen worden opgeleverd in de
zomer van 2020. Er zijn nog slechts vier woningen te
koop. Vraag de makelaar naar de mogelijkheden en
kom thuis in De Kleine Weelde.

Verkoopinformatie

Nog slechts 4 woningen te koop

Eveleens Makelaars o.z.
Punterstraat 2
1431 CT Aalsmeer
info@eveleens.nl
0297 - 344 444

EKZ | Makelaars o.g.
Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
nieuwbouw@ekz.nl
0297 - 567 863

Wordt het Plus, Family of Comfort?
www.kleineweelde.nl

Geef je huis wat warmte
De winter is van oudsher het seizoen waarin we veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. Maar dan is het
natuurlijk wel belangrijk dat je ook echt kunt genieten van de sfeer. Het is daarom zinvol om eens kritisch
te kijken naar de inrichting van je huis, met name natuurlijk je woonkamer. De naam zegt het al, het
is de plek waar gewoond wordt en waar je dus hoogstwaarschijnlijk de meeste tijd doorbrengt.
Om ervoor te zorgen dat je daar ook optimaal van kunt genieten, is de manier waarop je die ruimte
inricht van cruciaal belang. We geven je graag wat tips om je huis wat meer warmte te geven.
Kaarsen verwarmen je huis
Zowel letterlijk als figuurlijk zorgen kaarsen voor
meer warmte in huis. Zeker wanneer je niet helemaal tevreden bent over de huidige situatie en
je maar niet kunt kiezen welke meubels het best
passen in jouw ideale woonkamer, adviseren we
om eerst eens flink wat kaarsen te plaatsen. Een
kaars geeft warmte af, dat scheelt alvast weer
in de stookkosten. Maar een kaars zorgt ook
voor een warme sfeer in overdrachtelijke zin.
Daar komt nog eens bij dat een kaars
een rustgevend effect heeft op de
mens. Niet voor
niets worden
ze over de hele wereld door
tal van mensen
bij allerlei rituelen
ingezet. Tegenwoordig zijn kaarsen in allerlei
soorten, maten en vooral kleuren te verkrijgen.
Creëer je eigen sfeer
Het is misschien een vanzelfsprekende gedach- Je vindt dus altijd wel een kaars die precies past
te, maar toch belangrijk om hier even te noe- bij de kleurstelling van jouw huis.
men. Jouw eigen huis moet jouw eigen persoonlijkheid ademen. De beste sfeermaker ben je im- Breng wat natuur in huis
mers zelf. Geef je inrichting daarom altijd een Eigenlijk is je woonkamer nooit echt compleet
persoonlijk tintje mee. Volg je eigen smaak en zonder wat leuke planten. Ze brengen rust in
laat zien welke dingen voor jou belangrijk zijn. huis en leveren tegelijkertijd een goede bijdraHou je van boeken? Aarzel dan niet om de boe- ge aan het op peil houden van de luchtvochtigkenkast een prominente plek te geven. Verzamel heid. Zeker in de wintermaanden is dat van beje souvenirs op vakantie? Hang die dan aan de lang, want doordat de verwarming in deze tijd
wand of zet ze in een mooie vitrinekast. Laat je van het jaar meestal wat hoger staat, is de kans
interieur een weerspiegeling zijn van je eigen ik, groot dat de lucht te droog wordt. Planten gezodat je het elke dag opnieuw als een genot er- ven je extra zuurstof en zorgen daardoor voor
vaart om thuis te komen en tussen je zelfgeko- een betere atmosfeer. Informeer eens bij een
tuincentrum of bloemist welke planten je het
zen spulletjes te mogen vertoeven.
Begin bij de basis(kleur)
De kleurstelling van je woonkamer is van doorslaggevend belang voor de beleving van het
thuis zijn. Met mooie, warme tinten kun je heel
wat bereiken, maar waak ervoor dat je niet te
veel verschillende kleuren gebruikt. Kies bij
voorkeur één basiskleur van waaruit je begint
om iets moois op te zetten. Veel gebruikte tinten
zijn bordeauxrood, bruin en koper. Deze kleuren zorgen voor warmte en gezelligheid in huis.
Deins er vooral niet voor terug om ook veel wit
te gebruiken. Vaak wordt wit als een koude kleur
gezien, maar je zult merken dat de combinatie van wit en een van de hierboven genoemde
kleuren een mooi, rustgevend effect oplevert.
Bovendien maken donkere kleuren de ruimte op
het oog kleiner, dus het is beter om donkere tinten te beperken tot accessoires, zoals een vloerkleed, een plantenbak of een kussen.

beste kunt kiezen. Neem bijvoorbeeld wat foto’s
van je interieur en laat die zien aan een specialist
op dit gebied. Er is verrassend veel keus in huiskamerplanten en in de meeste gevallen kun je
volstaan met een of twee keer water geven per
week.
Kies je accessoires zorgvuldig
Op allerlei manieren kun je de inrichting van je
woonkamer bepaalde accenten meegeven. Tegenwoordig is het een trend om vooral rauwe,
natuurlijke invloeden te creëren, maar natuurlijk
ben je er helemaal vrij in om daarin wel of niet

mee te gaan. Probeer zachte en ruwe elementen
met elkaar af te wisselen. Zijn je wanden glad?
Onderbreek dat patroon dan bijvoorbeeld door
een stuk te behangen met een patroon of structuur. Heb je een plavuizenvloer of een gegoten
vloer? Dat is natuurlijk heel praktisch, maar kan
ook wat koel overkomen. Je lost het op met een
vloerkleed in een bijpassende tint. Let er overigens op dat voor alle accessoires geldt dat overdaad schaadt. Dan bestaat het gevaar dat het
geheel een rommelige aanblik krijgt. Het is vaak
beter om accessoires hier en daar te groeperen,
zodat het niet te druk wordt.

philippo keukens
keukens
philippo
philippo keukens

Zo laat je je houten vloer er
weer als nieuw uitzien
Wanneer je een mooie houten vloer hebt in je woning wil je hier zo lang mogelijk
van genieten. Je moet er dan ook goed voor zorgen.
Er zijn een aantal belangrijke
zaken waar je rekening mee
moet houden. Als je dit doet
heb je langer profijt van je
vloer en blijft deze een stuk
langer mooi. Om ervoor te
zorgen dat je dit zelf ook kunt
doen geven we je een aantal tips over het onderhouden
van je houten vloer.

Ook voor het vervangen van inbouwapparatuur, werkbladen, kranen

KEUKENS ~INBOUWAPPARATUUR ~ WERKBLADEN
voor
het
vervangen
van
inbouwapparatuur,
werkbladen,
kranen
OokOok
voor
het
vervangen
van
werkbladen,
kranen
Aalsmeerderweg
83, 1432
CHinbouwapparatuur,
Aalsmeer T. 0297-361606
info@philippo.nl

www.philippo.nl
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WERKBLADEN

Bescherming van je houten
vloer
Voorkomen is beter dan genezen. Bescherm daarom de
vloer zo goed mogelijk tegen
vlekken en ander vuil. Gebruik
daarom altijd een houten
vloer olie. Dit is een transpa-

rante laag die je houten vloer
beschermt tegen de meeste
vlekken. Je vloer is hierdoor
een stuk makkelijker schoon
te houden.
Ga zuinig om met je vloer
Hoe goed je de vloer ook beschermt tegen vlekken, je zult
er wel zuinig mee om moeten gaan. Er komt hoe dan ook
vuil in je huis maar probeer dit
zoveel mogelijk te beperken.
Zorg er dan ook voor dat er zo
min mogelijk met schoenen
binnen wordt gelopen. Dit
zorgt vaak voor veel vlekken,
vooral wanneer je schoenen
nat zijn. Ook is het slim om ie-

dere week de vloer aan te vegen met een zachte bezem
om het meeste vuil te verwijderen.
Onderhouden en reinigen
van een houten vloer
Een houten vloer netjes houden hoeft helemaal niet lastig
te zijn. Door de juiste producten te gebruiken en netjes en
zuinig om te gaan met je vloer
zal hij er goed uit blijven zien.
Doe dit altijd vanaf het begin, als er eenmaal vlekken in
je vloer zitten wordt het lastig
om deze eruit te krijgen.
Bron: Tekst en foto WONEN.nl
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COREtec® vloeren
staan bekend om hun
onderhoudsvriendelijkheid,
goede isolatie, prima
combinatie met
vloerverwarming en
geluiddemping. Dit is dan
ook reden voor veel mensen
om voor COREtec® te kiezen.
Zo ook familie Bulder uit
Rijswijk.

Ook onze
verlichting
wordt slim
We hebben al slimme energiemeters in huis, we monteren
slimme camera’s om onze eigendommen te beveiligen en
we hebben slimme koelkasten
en televisies in huis om ons leven zo eenvoudig en aangenaam mogelijk te maken. Een
nieuwe, snel oprukkende trend
is slimme verlichting. Want hoe
je het wendt of keert, verlichting gebruiken we allemaal.
Het bedienen van verlichting
met behulp van een afstandsbediening is al jaren heel gebruikelijk. Maar tegenwoordig
kan er nog zo veel meer!
Tegenwoordig zijn er lampen op
de markt die je gewoon in een
reguliere fitting draait en die permanent in verbinding staan met
elkaar en met je smartphone. Zo
kun je deze lampen op afstand
bedienen en dus de gewenste sterkte en veelal ook de juiste
kleur bepalen. Natuurlijk kun je
ze ook nog gewoon met behulp
van de traditionele wandschakelaar bedienen. Dezelfde techniek
is ook beschikbaar voor de zogenoemde ledstrips, een strookje
lampjes dat je op allerlei plaatsen kunt verwerken. Lampjes in
een kast, bijvoorbeeld. Met behulp van een adapter sluit je de
ledstrips aan op elektriciteit.

en de wandcontactdoos
een schakelaar zet, kun je
daarmee de lamp aan en
uit zetten. Die techniek is
inmiddels verder geëvolueerd en zo is de slimme fitting ontstaan. Eigenlijk is een slimme fitting niet
veel meer dan een lamphouder
met wat extra elektronica erin.
Die lamphouder wordt direct in
de fitting gezet en daarin komt
dan weer de lamp. Het tussenstation zorgt ervoor dat de lamp
via een app te bedienen is. Ook
hierbij geldt dat de bediening
natuurlijk ook gewoon met behulp van de wandschakelaar kan
plaatsvinden. Een andere technische ontwikkeling gaat uit van
het plaatsen van schakelmodules achter de wandschakelaar of
in het plafond. Ook hier geldt dat
de bediening via een app of met
behulp van de wandschakelaar
plaatsvindt.

De eerder genoemde schakelaar
tussen de stekker en de wandcontactdoos heeft zelf ook een
nieuwe evolutie doorgemaakt.
Daardoor is de zogenoemde
slimme stekker ontstaan. Heel
slim is die overigens nog niet,
want het apparaatje voorziet
nog steeds alleen in de mogelijkheid om de lamp aan of uit te
zetten, maar nieuw is wel dat die
Wanneer je tussen de stek- slimme stekker tegenwoordig
ker van een traditionele lamp ook via een app bereikbaar is. Zo

De voordelen van COREtec®

kun je dus op elk willekeurig moment de verlichting in huis bedienen, ook als je zelf niet thuis
bent. Een handige truc om het
inbrekers moeilijk te maken, omdat er geen patroon in kan worden herkend. Je bedient de apparatuur immers gewoon zelf,
op een willekeurig moment!
Maar er is nog veel meer mogelijk. Slimme verlichting kan
ook communiceren met andere
slimme apparaten in huis. Stel je
eens voor dat de wekker afgaat
en dat tegelijk op verschillende
plaatsen lampen gaan branden,
die geleidelijk een steeds feller
licht laten schijnen. Je kunt ook
met behulp van een enkele opdracht alle lampen in het hele
huis uitzetten. Zo weet je zeker
dat je nooit een lamp vergeet!
Het is natuurlijk ook mogelijk om
verlichting te laten reageren op
beweging in huis. Wanneer een
sensor detecteert dat er iemand
door het huis loopt, kan de verlichting daar direct op reageren.
Nooit meer zoeken naar dat ene
lichtknopje in het donker, het
licht gaat gewoon vanzelf aan
als je ergens loopt!

“De COREtec® vloeren geven
het gevoel van warmte”. Wat
het onderhouden van de
COREtec® vloeren betreft
zijn de meningen eenduidig
“Prima! Goed afneembaar.
En kan goed tegen water.
Met een hond en een kind is
dat erg fijn.”.
www.coretecfloors.com

Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire filter voor
afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor
aan het assortiment toegevoegd. Met de
Air Sensor meet je de luchtvochtigheid,
koolstofdioxide, TVOC (mate van
vervuiling) en de temperatuur.
De bijbehorende app
zorgt er voor dat
je de gemeten
waardes
eenvoudig kunt
uitlezen op je
smartphone of
tablet.
Met de 4 standaard
basiswaarden krijg je via
de app inzicht en advies hoe je
eenvoudig het juiste leefklimaat
kunt bereiken.
www.plasmamade.nl

Zo geniet je ook in de winter van je tuin

De Westeinder Adviesgroep helpt
starters op de woningmarkt
Je hoeft maar om je heen
te kijken of een willekeurige huizensite te bezoeken en je weet dat de huizenprijzen de laatste jaren
sterk zijn gestegen. Dit fenomeen deed zich in eerste instantie vooral in de
grote steden voor, daar
is vrijwel geen betaalbare woning meer te vinden
met als gevolg dat nu ook
de prijzen in de omliggende gemeentes de pan uit
beginnen te reizen.

verlaagd. Dit feit in combinatie
met de gestegen huizenprijzen
maakt het voor een starter bijna
een mission impossible om een
eigen huis te kopen, zo lijkt het.
De adviseurs van de Westeinder Adviesgroep merken dan
ook dat veel starters de moed al
opgeven voordat ze begonnen
zijn met zoeken naar een woning. Ten onrechte!
Er is heel veel informatie op internet te vinden op het gebied
van woningaankoop en woningfinanciering. Maar helaas is
veel van die informatie onduidelijk, ingewikkeld en in sommige gevallen zelfs ronduit onjuist. Alleen al de veelheid aan
informatie en regels doet menigeen afhaken. De Westeinder Adviesgroep wil hier wat
aan doen.

De groep die bijzonder veel last
heeft van deze gekte op de woningmarkt zijn de starters. Dit
zijn de mensen die voor het
eerst een woning willen kopen.
Tijdens de financiele crisis zijn
de regels rondom het verstrekken van hypotheken sterk aangescherpt. Hierdoor is onder
andere het bedrag dat je maxi- Daarom organiseert de Westmaal kunt lenen ten opzichte einder Adviesgroep op maanvan de waarde van de woning dag 27 januari 2020 van 19.00

uur tot ca. 21.00 uur een gratis
informatiebijeenkomst
speciaal voor starters.
Op deze laagdrempelige bijeenkomst krijg je tal van tips en
adviezen. Bovendien zijn er experts aanwezig waaraan je gratis en vrijblijvend al je vragen
kunt stellen.
Bezoekers van de bijeenkomsten ontvangen bovendien een
starterskit met handige hulpmiddelen en kunnen gebruik
maken van een speciale startersactie bij de Westeinder Adviesgroep.
Wil je de informatiebijeenkomst niet afwachten en direct
al een gesprek met een van onze hypotheekadviseurs? Bel ons
dan op 0297 - 384980 voor een
gratis en vrijblijvende afspraak.
Schrijf je nu gratis in op www.
westeinder.nl/startersbijeenkomst

Voor veel mensen is het een vertrouwd ritueel geworden. Eind oktober of begin november maken ze de
tuin winterklaar en vervolgens wordt
er een paar maanden lang nauwelijks
nog naar omgekeken. De bollen zijn
onder een laag aarde verdwenen, de
bomen en struiken zijn waar nodig gesnoeid en alles ligt er weer keurig bij,
wachtend op het komende voorjaar.
Eigenlijk is dat zonde, want er zijn best
veel mogelijkheden om ook in de wintermaanden volop van je tuin te kunnen genieten.
Winterbloeiers
Natuurlijk vormen de lente- en zomermaanden samen de periode waarin de
meeste planten uitbundig tot bloei komen. Maar als je de juiste planten, bomen en heesters kiest, zul je ook in de
winterperiode optimaal van je tuin kunnen genieten. De mahonie begint bijvoorbeeld in oktober met bloeien en
deze fraaie gele bloemen geven bovendien een heerlijke geur af. Je kunt er dus
een groot deel van het najaar en de winter van genieten. In december komt daar
de eveneens geel bloeiende winterjasmijn bij. Zelfs wanneer het vriest, zal deze klimplant je een fraaie aanblik bezorgen. Deze plant klimt graag tegen een
muurtje op en doet het prima in elk type grond. Ook de helleborus en de winterviool zijn aanraders voor in de wintertuin. Is je budget voldoende toereikend,
overweeg dan ook eens de aanschaf van
een toverhazelaar. Deze plant heeft wel
de ruimte nodig, maar weet zich goed
staande te houden tijdens de vorstperiode.

tervast zijn en de tuin opsieren met hun
fraaie groene takken. Doordat ze hun
bladeren in de wintermaanden niet verliezen, vormen ze een belangrijke basis
voor de wintertuin. Bovendien kunnen
ze ook prima dienen als leverancier van
de takken die je gebruikt voor het maken
van een kerststuk of iets dergelijks. Wintergroene heesters worden ook veel gebruikt als haag, bol of blok. Belangrijk is
wel dat deze gewassen op een beschutte
plek worden geplant, want juist doordat
ze hun bladeren niet verliezen, zijn ze extra gevoelig voor vorst en wind. En hoewel het kopje boven deze alinea verwijst
naar de kleur groen, kun je juist volop variëren met kleur, want de rotsheide heeft
bijvoorbeeld een roodachtig blad, terwijl
de elaeagnus ebbingei opvalt vanwege
het zilvergrijze blad.

Verlichting
Gedurende de wintermaanden is het
meestal al donker als we thuis komen.
Wat is er dan leuker dan een prachtig verlichte tuin? Met sfeervolle lampjes creëer
je een sprookjesachtige sfeer in je tuin. Je
kunt er net dat extra accent mee realiseren. Fakkels of windlichten leveren ook
een mooie bijdrage aan het verkrijgen
van het gewenste resultaat. Let er wel op
dat alles veilig wordt neergezet en aangesloten. Kies wel voor een afgewogen
geheel, het moet geen circusvoorstelling
worden maar een subtiele bijdrage leveren aan het verfraaien van de wintertuin.
In een tuincentrum kunnen ze je deskundig informeren over de mogelijkheden.
Je kunt overigens ook allerlei andere accessoires aanwenden om van je tuin een
ware lusthof te maken tijdens de winterse dagen. Creëer bijvoorbeeld een zithoekje met vuurpotten voor een romanGroene heesters
Er zijn diverse heestersoorten die win- tisch, nostalgisch effect.

LIMITED TIME ONLY

30%

Klanten beoordelen ons met

K O R T I N G

dag en nacht uw online centrum
van kozijnen en meer.
Tijd is in onze samenleving een kostbaar bezit en het kiezen van nieuwe kozijnen, deuren of schuifpuien brengt meestal een aantal
overwegingen met zich mee. Daarom is het een onderdeel van onze ﬁlosoﬁe om uw keuze binnen een handomdraai mogelijk
te maken en uiteraard voor de meest aantrekkelijke prijs. Bij kozijnen-centrum24 volgen onze hoogwaardige producten
de trend van het moment en worden gekenmerkt door hun duurzaamheid, functionaliteit en zeer isolerend karakter.
Ondanks onze fantastische kwaliteits- prijsverhouding bespaart u niet alleen op onze seizoenskortingen, maar uiteraard ook op
onnodige stookkosten.

KLEIN GEBOUWOPPERVLAK, GROOTSTE BOOSDOENER
Kozijn- en deuroppervlakken nemen slechts een klein deel van het gebouwoppervlak in beslag, maar zijn wel de grootste
boosdoeners voor warmte- en energieverlies. Slecht geïsoleerde kozijn- en deurelementen kunnen een warmte- en
energieverlies van maximaal 40% veroorzaken, ‘een ﬂinke slok op de borrel’ voor uw energierekening. Met onze kozijnen,
deuren en schuifpuien laat u de oer-Hollandse kou buiten en zorgt u dat de zalige, knusse warmte uw woning niet ontsnapt.

EEN ONVEILIGE WONING IS GEEN HARMONIEUZE WONING
Het verliezen van waardevolle eigendommen als gevolg van een inbraak is een
schrikbeeld voor ieder mens of ondernemer. Om nog maar te zwijgen over de
braakschade en de tijdrovende nasleep die een inbraak met zich mee kan brengen.
Om deze ongewenste indringers daarom geen kans te geven, moeten kozijnen en
deuren stabiel, bestendig en inbraakwerend zijn.
Onze producten verhogen de veiligheid aanzienlijk, maken het inbrekers haast
onmogelijk om kozijnen en deuren van buitenaf te openen en geven u een
vertrouwd gevoel van veiligheid in uw eigen woning. Een veilig gevoel draagt bij aan
een optimaal wooncomfort en bevorderd uiteraard een goede nachtrust voor
het hele gezin.

DAG EN NACHT BESCHIKBAAR
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u in onze online webwinkel eenvoudig en snel alle
informatie over onze producten bekijken en de bijbehorende voordelige prijzen gemakkelijk laten
berekenen.
Ontwerp uw gewenste product, wanneer u maar wilt, vanuit het comfort van uw eigen huis. Voer de
gewenste afmetingen in de gebruiksvriendelijke conﬁgurator en u bent klaar om uw maatwerk
product te bestellen. Bovendien wordt de prijs van elk van de toegevoegde producten rechtstreeks
door onze conﬁgurator berekend en kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd.

A
B
C
D
E
F
G

Eenvoudige bediening, zeer lange levensduur en uitstekende inbraakveiligheid
staan op de voorgrond van onze voordelige doch hoogwaardige producten
van Duitse topkwaliteit.
Overtuig uzelf ook van de producten van kozijnen-centrum24 en laat u in onze
online webwinkel inspireren door de talrijke mogelijkheden en combinaties
die aan de stijl van uw interieur aansluiten.

Trawlerkade 90 - 1976 CC IJmuiden

tel.: 0255 577766
mob.: 06-15561788
info@kozijnen-centrum24.nl
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Gelijkspel voor Boule
Union Thamen
De Kwakel - Speeldag zeven betekende de afsluiting van de eerste helft van de NPC.
Het team van Boule Union Thamen moet in Lisse spelen tegen
de nummer drie in de tussenstand, Les Boules Fleuries 4. De
start van Boule Union Thamen
was niet flitsend. Na twee partijen
doublette stond het 1-1 terwijl de
derde partij nog bezig was. Het
werd een soort van titanenstrijd,
die ruim anderhalf uur duurde.
Uiteindelijk ging de winst met 1311 naar Les Boules Fleuries.
In de triplettenronde speelden
BUT weer met een vrouwenequipe en een mannenequipe. Het
werd een spannende speelronde.
De vrouwen, Ina Hoekstra, Wilma
Buchner en Joan van Rekum,
wonnen hun partij met 13-7,
maar de mannen, Harry vd Dungen, Ruud Vaessen en Henk van
Rekum, moesten weer veel strijden. Helaas werd het een 10-13
verlies.
Het gevolg was dat de opdracht
voor de derde speelronde driemaal winnen luidde.
Wilma en Ina wonnen hun partij vrij simpel met 13-2. Ruud en
Henk daarentegen verloren hun

Rob Das vertrekt bij Qui
Vive hockey

partij door wat slordige verdedigen, waardoor de tegenstander
op een stand van 10-10 de vereiste drie punten voor de overwinning kon scoren.
Ketste
De druk kwam nu op de equipe
Joan en Harry. Zij moesten winnen om er een gelijkspel uit te halen. Op een stand van 10-11 voor
BUT en BUT met hun laatste boule op punt had LBF de mogelijkheid om via een schot de partij
uit te maken. Het schot was raak,
maar de boule van BUT ketste op
een boule van de tegenstander,
waardoor deze op punt bleef. In
de volgende werpronde werd de
partij afgerond met een goed geplaatste boule door Harry. 13-10
overwinning en dus een gelijkspel. Daarmee behoudt BUT de
vijfde plaats.
De start van de tweede helft van
de competitie is op 11 januari 2020. BUT speelt dan in Bodegraven de thuiswedstrijd tegen
De Vaste Voet 1, waar ze nog een
appeltje meet te schillen hebben
na het verlies in de uitwedstrijd.
Maar eerst genieten van de feestdagen.

Trainingsshirts voor
D-jeugd KDO Handbal
De Kwakel - Blij verrast waren de
D meiden van KDO Handbal toen
ze afgelopen donderdag uit handen van Karel van Rijn van MOOI
vers van de Kweker een trainingsshirt mochten ontvangen, met eigen naam op de rug. De D jeugd
van KDO is een enthousiaste
groep meiden die 2x in de week
fanatiek trainen en niet onverdienstelijk spelen in de competitie.
“Deze groep meiden straalt zoveel plezier en enthousiasme uit.
Ze verdienen een extraatje en
kunnen met deze MOOIe shirts
als eenheid voor de dag komen
tijdens wedstrijden en trainingen”, aldus Karel en Daniëlle van
Rijn. “Bij MOOI vers van de Kwe-

ker doen we er alles aan om dagelijks onze verse bloemen te laten stralen in de zelfbedieningsbloemenstal op de Achterweg in
de Kwakel. Nu laten we ook een
mooie groep meiden extra stralen en dat verdienen ze!” De meiden hebben afgelopen weekend
met trots de nieuwe shirts gedragen. De D2 mocht het opnemen tegen Lelystad, maar helaas
was de tegenstander een tikje te
sterk. De D1 had een streekderby
tegen Legmeervogels. Ze speelden tegelijk met het Nederlands
team wat geluk bracht, want KDO
wist de winstpunten mee naar De
Kwakel te nemen. Mocht je ook
graag willen handballen? Kom
gerust een keer meetrainen!

Wilskracht KDO wordt
niet beloond

De Kwakel - Na de verdiende 3-0
nederlaag van vorige week tegen Kampong, mocht KDO 1 afgelopen zondag aantreden tegen
middenmoter DWS. In Amsterdam konden de Kwakelaars op
gelijke hoogte komen met de tegenstander, zodra er gewonnen
zou worden op sportpark Spieringhorn. Dat zou geen eenvoudige opgave worden, mede door
een aantal lichte en langdurige
blessures in de Kwakelse selectie.
Voor trainer Raymond de Jong
was het dan ook een uitdagende
puzzel om uiteindelijk zijn basiselftal samen te stellen.

slag, ook vanwege een aantal positiewisselingen die DWS doorvoerde. Helaas leidde dit vier minuten later gelijk tot de 2-1, nadat
een afstandsschot, buiten het bereik van Jesper Oudshoorn, in het
doel ging. Met deze stand werd
even later ook de rust bereikt.

Aanvallen
In de tweede helft werden al snel
Mathijs van Rijn en Jesse Stange
binnen de lijnen gebracht voor
aanvallende impulsen bij KDO.
Dit zorgde voor een open wedstrijd, waarbij beide ploegen kansen kregen om te scoren. Echter
hadden de Kwakelaars deze midSupporters
dag weinig geluk in de afronUithoorn - De spelers van Leg- meervogels hebben de grootste Onder toeziend oog van zo’n vijf- ding tegen de historische club,
meervogels hebben de trouwe moeite om de aanvallen van AGB tig supporters kwam KDO sterk waar onder andere Ruud Gulaanhang zondag danig teleurge- te stoppen. Dit lukt niet alktijd uit de startblokken op het hobbe- lit en Frank Rijkaard gevoetbald
steld door een heel matig potje en het is dan ook niet verwon- lige en gladde grasveld. In de 4e hebben. In de stromende regen
voetbal op het kunstgras te ver- derlijk dat het nog voor de rust minuut boekten de Kwakelaars claimde KDO een strafschop na
tonen. Matig nog zachtjes uit- 0-2 wordt. Bakary Jobe tekende gelijk succes bij de eerste moge- een vermeende handsbal van
gedrukt. In de eerste 15, 20 mi- voor de 2-0. Na deze tweede tref- lijkheid in Amsterdam-West. Sven een verdediger van DWS, maar
nuten heeft Legmeervogels veel fer wordt Legmeervogels even uit Vlasman, acterend als centrum- de jonge scheidsrechter De Wit
moeite met het vinden van een de slaap gehaald en neemt zo- spits, strafte een verdedigings- besloot hier niet voor te fluiten. In
speler welke in dezelfde kleuren waar het initiatief over van AGB. fout van DWS af en wist Bart Ho- de slotfase kwam Mathijs van Rijn
speelt als Legmeervogels. AGB Het is dan Regilio Kranenburg ving te bereiken. Bart hield het een teenlengte tekort om een
in het zwart/grijs en Legmeer- die uit een eigenlijk onmogelij- overzicht en schoot de 0-1 be- voorzet van Jesse Stange binnen
vogels in het geel/blauw. Je zou ke hoek de bal onder de doelman kwaam tegen de touwen. Hierna te tikken. Kortom, ondanks de wil
zeggen duidelijk herkenbaar ver- van AGB in het doel weet te schie- werd al snel duidelijk dat DWS fy- aan Kwakelse zijde bleef KDO na
schil? Deze dag niet voor de spe- ten. 1-2. Deze 1-2 is dan gelijk de siek sterk was en beschikte over ruim negentig minuten met lege
lers van Legmeervogels. Veelvul- ruststand.
veel snelheid in de ploeg. On- handen staan. Door deze tweedig wordt de met moeite veroverder aanvoering van een zeer be- de nederlaag op rij gaat KDO met
de bal weer keurig door de spe- Tweede treffer
hendige aanvoerder, die lastig dertien punten als nummer tien
lers van Legmeervogels, spelend Direct na de rust scoort Regi- van de bal te krijgen was, nam de winterstop in.
in het geel/blauwe, ingeleverd bij lio Kranenburg zijn tweede tref- de druk op de Kwakelse verdedi- Op 26 januari hervatten de Kwaeen speler met een zwart/grijs te- fer in dit duel uit een vrije trap. ging steeds meer toe. In de 38e kelaars de competitie met een
nue. Na afloop kan je zeggen dat 2-2. Zo vlak na de rust zou een minuut moest Mitchel Smits een thuiswedstrijd tegen Roda’23. Al3,4 spelers hun niveau hebben mooie opsteker moeten zijn voor overtreding maken in zijn eigen vorens zal KDO o.a. op voetbalgehaald en de overige door het Legmeervogels. Niets is minder zestienmetergebied, waardoor kamp gaan (van 3-5 januari a.s.)
ijs zijn gezakt in dit duel. Het elf- waar. De matheid die in de eer- de thuisploeg een strafschop plus oefenen tegen Swift zondag
tal wat zondag door trainer Ala- ste helft over de ploeg hing is kreeg die benut werd, 1-1. Na de- (12 januari thuis) en Teylingen (19
mi El Ahannach in het veld zijn ook de tweede helft niet verdwe- ze gelijkmaker was KDO even van januari in Sassenheim).
gestuurd mist deze zondag doel- nen. Ook in de tweede helft worman Folke Maenhout, schouder den gemaakte afspraken aan de
uit Uithoorn was onwel geworuit de kom en is zeker drie weken voetbalschoen gelapt. Nee, dit is
den. De eerste hulp is verleend
uitgeschakeld.
niet het duel waarop de staf en
door een familielid. De politie
Aanvoerder Mitchell Verschut de trouwe toeschouwers van Legen de medewerkers van de ammet een hamstring blessure en meervogels op hebben gehoopt.
bulancedienst hebben de reaniook Quint Piris is nog steeds niet Door deze matte houding is het
oksel fris. De verwachting is wel dan ook wel heel eenvoudig voor Uithoorn – Op maandag 16 de- matie na hun komst direct overdat alle drie na de winterstop AGB om met de winst huiswaarts cember om zeven uur in de avond genomen. En met succes, de Uitweer wedstrijd fit zijn.
te keren eerst is het Marouane zijn de hulpdiensten gealarmeerd hoornaar is met hartslag voor verBensabouh die de 2-3 weet te voor een reanimatie in de Hugo dere behandeling naar het ziescore en als dan even later Hur- de Grootlaan. Een 59-jarige man kenhuis vervoerd.
Vrije trap
Een vrije trap net buiten het sut Meric de 2-4 scoort is de wed16-meter gebied genomen door strijd gelopen. Gelukkig voor LegBrak Vuldruk van AGB verdween meervogels lelt de scheidsrechter
naast de muur in het deze keer er niet te veel speeltijd bij en zo
door Lev Persoon verdedigde komt er snel een einde aan de lijdoel. 0-1. Na deze treffer was Leg- densweg voor Legmeervogels.
meervogels toch even de weg De eerst volgende competitiekwijt en ontstaat er een groot wedstrijd in 2020. 26 januari uit in
veldoverwicht voor AGB. Leg- Vijfhuizen tegen DSOV.

Legmeervogels stellen
zwaar teleur

Met hartslag
naar ziekenhuis

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

De Kwakel - Tijdens de Algemene
Leden Vergadering op 12 december jl. van Qui Vive hockey heeft
voorzitter Rob Das zijn vertrek
aangekondigd per 1 juli a.s. Hij is
aan het einde van dit seizoen 11
jaar lid van het hoofdbestuur geweest waarvan 9 jaar als voorzitter. In zijn toelichting gaf hij aan
dat hij tijdens zijn vakantie deze
zomer dit besluit heeft genomen
omdat hij toe is aan een nieuwe
uitdaging waarbij hij meer tijd
hoopt te vinden voor andere leuke dingen die het leven biedt: “Ik
weet uit eerdere bestuurservaringen dat je dit soort functies ongeveer 5 jaar moet doen en dan het
stokje moet overdragen. Bij Qui
Vive is het iets anders gelopen en
daar waren zeer goede redenen
voor. Ik heb het overigens altijd
met heel veel plezier gedaan”.
In september heeft hij tijdens de
eerste vergadering in dit seizoen
zijn collega ’s al geïnformeerd dat
hij in de zomer van 2020 gaat vertrekken. Het is een bewuste keuze om zijn vertrek nu al zowel bin-

nen als buiten de club aan te kondigen zodat er voldoende gelegenheid bestaat om een opvolger te vinden.
Eer
Rob Das: ”Het is een eer om van
deze fantastische club voorzitter te mogen zijn. Ik heb er echt
van genoten en kijk met heel veel
plezier terug op enerverende jaren met heel veel mooie hockeymomenten, prachtige gebeurtenissen/evenementen en goede ontwikkelingen c.q. veranderingen in de organisatie van onze
club. Maar er zijn zeker ook periodes van grote zorg geweest en
momenten van verdriet”.
Qui Vive is dus op zoek naar een
opvolger. Ben jij de voorzitter
voor de komende jaren die bereid is om, samen met de andere
vrijwilligers, aan de slag te gaan
met de uitdagingen die Qui Vive
nog sterker gaat maken stuur dan
een e-mail naar bestuur@quivive.
nl Je wordt dan vervolgens uitgenodigd voor een gesprek.

Qui Vive MA1 neemt de
winst mee naar huis
De Kwakel - “Thuis” in de mooie
hal van het sportcentrum de Waterlelie speelden de meiden zaterdag hun eerste wedstrijd van
de dag tegen MA1 van De Kraaien. Na vorige week twee goede
wedstrijden gespeeld te hebben,
maar waar de punten uit bleven,
waren ze er extra op gebrand te
winnen. Qui Vive ging sterk van
start, met veel energie speelden
de meiden goed en snel over en
het duurde ook niet lang voordat
het eerste doelpunt viel.
De combinaties liepen goed en
de tegenstander had er geen antwoord op. Als snel volgden de
doelpunten elkaar op deze eerste
wedstrijd werd met 6-0 gewonnen. Na de pauze was de MA1
van Haarlem de volgende tegenstander.
De wedstrijd begon voorspoedig binnen 15 seconden werd
het na een super snelle aanval al
1-0 voor Qui Vive. Haarlem bood
goede weerstand en kwam na
een mooie strafcorner op gelij-

ke hoogte. Op het moment dat
Qui Vive even verslapte liepen
ze zelfs uit naar een voorsprong.
Qui Vive moest de focus weer vinden en zorgen dat ze hun eigen
spel weer konden spelen, dit lukte en ze knokte zich terug naar de
2-2. Helaas kwam Haarlem weer
op voorsprong, het werd steeds
spannender en de tijd begon te
dringen. Qui Vive moest wederom een achterstand wegwerken.
De meiden bleven hun enorme
inzet tonen en drie minuten voor
tijd zorgden ze voor de voorsprong 4-3. Haarlem ging met
vliegende keep spelen, Qui Vive weerde zich goed maar Haarlem wist in de laatste seconden er
toch een strafcorner uit te slepen.
De spanning was enorm en niemand uit het publiek kon op zijn
stoel blijven zitten. Maar zoals de
meiden van Qui Vive de hele dag
al een enorme inzet hadden getoond lukte ze het ook deze aanval af te slaan. De volle winst ging
mee naar huis.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 12 december vond weer de wekelijkse klaverjasavond van dit seizoen in de Schutse plaats waaraan door 42 enthousiaste liefhebbers werd deelgenomen. Kampioen werd deze avond Louis Franken met een totaal van 7259 punten. Als tweede viel net als vorige week wederom Joke Rietbroek in de prijzen. Haar totaal
bedroeg deze keer 7047 punten.
Cor de Beer wist met 6809 punten toch nog beslag te leggen
op de derde prijs. Dan de poedelprijs. Deze kwam wederom in het
bezit van Gerard Kortekaas. Puffend en zwetend kwam hij niet
verder dan 4638 punten. Toch is
er wel een kleine verbetering in
zijn speelwijze waar te nemen.
Hij behaalde ten opzichte van vorige week namelijk 262 punten
meer. Door dit resultaat kwam
hij dan ook wederom in het be-

zit van de fles wijn welke als aanmoedigingsprijs de eerstvolgende kaartavond aan hem zal worden uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUOplant prachtig verzorgde Kerststukjes gingen deze
week naar Gerrit Vink, Jozef Lebesque, Krijn Voorn en Klaas Post
terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUOplant,
gewonnen werden door Egbert
Verkerk, Els Luijten, wederom
Gerrit Vink en Piet van Klaveren.
De flessen wijn van uitzonderlijke
kwaliteit waren deze avond voor
Corrie Smit, Cor de Beer, Joke
Rietbroek en Louis Franken. Alle
winnaars van harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 19 december in de Schutse
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.
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Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 12 december plaatsen waren voor de paren Lewas een vrije bridgeronde.
nie en Ria, Joke en Gerard en MaDat hadden we wel verdiend na delon en Arnold met 56,25%. Dezo’n spannende en zenuwslopen- ze paren hebben tenminste de
de tweede ronde van het dertig- Kerst gedachte hoog gehouden,
ste levensjaar van onze bridge- alles tezamen, zoals het hoort
club. Ik heb de indruk dat de wed- met Kerstmis. Ook de pare Leny
strijdleiding niet zoals gebruike- en Phini en Ank en Lotte hebben
lijk alle paren door elkaar gehus- de Kerstgedachte hoog gehouseld hebben, maar alvast een in- den om de zesde plaats te delen.
deling gemaakt hebben zoals de In deze ronde een twee keer klein
volgende competitie ronde er uit slem geboden, een keer in de Azal gaan zien. Er werd op negen als een keer in de B-lijn. Een keer
tafels gebridged, geen stilzit de- 6SA en een keer 6 klaveren helaas
ze keer.
in beide gevallen een down.
A-lijn: Hier was de eerste plaats
weer voor het paar Aja en John
met 62,50%, de vorige week verzocht ik dit paar al om het iets
rustiger aan te doen, maar het tegendeel is waar, zelfs een hogere
score dan vorige week. De tweede plaats was voor het paar Henny en Lucas met 61,46%, dit onverwoestbare paar lijk een verjongingskeur te hebben ondergaan. De derde plaats is voor het
paar Ciny en Herman met 52,60%,
dit paar blijft maar goede resultaten behalen.
B-lijn: De gedeelde eerste drie

De competitiestand
Is na zo’n rondje vrij bridge natuurlijk niet van toepassing. Volgende week is weer ons traditionele Kerstdrive. Iedereen op zijn
paasbest, wat een vreemde term,
om er een gezellige dag van te
maken, want daarna staan we
twee weken stil, omdat we niet
terecht kunnen in de Scheg. Als
u interesse heeft in bridge, kom
dan volgend jaar eens langs in de
Scheg om kennis te maken met
het zo edele maar moeilijke spel.
Wij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur, dus wel een
club voor vroege vogels.

Druk bij Hartenvrouw
Regio - Op dinsdag 10 december
2019 werd bij Hartenvrouw/heer
de laatste zitting van competitieronde 2 gespeeld. Er was goed te
merken dat er stormachtig weer
op komst was, het was een drukte van jewelste, 56 dames verdeeld over 14 tafels. Na 6 rondes ingespannen bieden en spelen kwam de volgende uitslag uit
de bus. In de A lijn stak combipaar
Janny en Riet iedereen de loef af
met 62,15%, de enige 60er van
de middag. Chapeau dames. De
tweede plaats was voor Jeanette
en Lenie met 53,82%,. Elly en Jessie kwamen op de derde plaats
met 53,47%, net als Sandra en
Marja. Er is niet zo vaak een dood
spel, maar in de A was spel 17 er
een, alle paren boden en maakten
4 harten + 1. In de A lijn was overigens ook een gedeelde zesde
en een gedeelde negende plaats.
Best knap om na 24 spellen exact
re tussenronde en een prima laat- zijn. Publiek is van harte welkom. hetzelfde percentage te scoren.
ste ronde eindigde zij op een keu- Starttijden: 10.00 uur: jeugd A en
rige 8ste plek. Jari Buskermolen jeugd B. 10.45 uur: jeugd C, nieuen Sem Amelink reden bij de C welingen en dames. 11.30 uur: hejeugd. Jari had een matige start ren 45+. 12.30 uur: heren 45en het was daardoor een uitsteRegio - Maandag 16 december
kende prestatie dat hij nog 16de Clubcrosscompetitie
werd met 40 paren de jaarlijkwerd. Sem reed een regelmatige UWTC 15 december
wedstrijd, had nog even pech dat uitslag 40-: 1 Gerben vd Knaap, 2 se feestelijke kerstdrive gespeeld
door de harde wind een afzetlint Lars Wiebes, dnf Michael v Meer- waarbij de prachtige prijzentafel
uiteraard niet ontbrak, met dank
tussen zijn spaken waaide, maar land
werd keurig 10de. Bij de nieuwe- uitslag 40+: 1 Frans v Hete- aan de feestcommissie, Marjan en
lingen zat Lars Hopman vanaf het ren, 2 Maarten de Jong, 3 Pe- Ben verzorgde de hapjes die zeer
begin van de wedstrijd al niet lek- ter Wiebes, 4 Gerard de Veer, 5 goed in de smaak vielen al met al
ker in de koers en had het zwaar. Robert Wiebes, 6 Bart v Mont- een zeer geslaagde kerstdrive. De
Na de eerste doorkomst reed hij foort, 7 Wil Gieling, 8 Rene Wie- wedstrijd werd top integraal gein een groepje voor plek 10. He- bes, 9 Gijs Kostman, 10 Leen Blom speeld waarbij opvallende uitslalaas kon Lars net niet volgen. De jeugd: 1 Sophie Mastenbroek gen voorkwamen. Op de 1e plaats
nr’s 10 en 11 bleven in wel zicht, De volgende clubcross compe- eindigde Bep de Jong & Herman
maar hij kon er niet meer bij ko- titie is op zondag 27 december. v. Beek met een knappe score van
69,25% op de 2e plaats eindigde
men. 12e plek in een zware koers.
Veldrit Nijverdal
verrassend Jeanette Das & Joop de
Uitslagen overige UWTC leden: In Nijverdal werd Elleke Claessen Haas met 63,58% op de 3e plaats
6e. Tommy Oude Elferink reed eindigde Bep & John de Voijs met
45-: 17 Sven Buskermolen
45+: 17 Wilfred Zijerveld, 21 Frank naar een mooie tweede plaats 59,96% op de 4e plaats ook een
bij de amateurs. Ook Bas de Bruin verrassing Anja Baars & Marja CaJansen, dnf Wilfried Burgmeijer
reed een sterke koers maar hij lis met 59,63% op de 5e plaats opDames: 10 Diana Kuijpers
verspeelde zijn vierde plaats
En volgende week zondag (22 toen hij in de laatste fase van de
december) wordt de finale wed- wedstrijd zijn voorwiel aan gort
strijd van de ACC bij UWTC verre- sprong op een boomstam. Menden. Rondom sportpark de Rand- no had het wat lastiger vandaag,
hoorn en de bmx baan zullen ruim hij werd 27e in het combiklasse200 deelnemers in actie te zien ment.

Amsterdamse Cross Competitie
nadert de ontknopping
Regio - De voorlaatste wedstrijd
van de Amsterdamse Cross Competitie (ACC) werd verreden bij
ZWC DTS in Wijdewormer. Bij DTS
is het altijd ‘aanmodderen’ tijdens
het veldrijden. En ook dit jaar
was er door de overvloedige regenval voorafgaand aan de wedstrijddag weer heel veel modder op het parcours en had het
materiaal veel te lijden. Er deden weer heel wat UWTC talenten mee aan de wedstrijd. Bij de
jeugd A reed Morgan Hartveldt

naar zijn zoveelste podiumplaats
toe, ditmaal werd hij derde. Morgan vond het rondje wat saai en
de motivatie was daardoor vandaag wat minder. Maar zijn voorsprong in de competitie is ruim
en de eindoverwinning kan hem
eigenlijk al niet meer ontgaan. Bij
de B jeugd reed Jytte Timmerman weer een goede wedstrijd.
Voor Jytte geldt hoe meer modder, hoe beter zij rijdt en hoe leuker ze het vindt en dat liet ze zien.
Na een goede start, een minde-

In de B-lijn geen ex aequo. Op
de eerste plaats zagen we Tini en
Paula met 57,99% eindigen. Adel
verplicht, snel naar de A dames.
Knap tweede met 56,94% Anneke en Marianne en op drie Ploon
en Marja met 54,86%. Dan de promotie en degradatie. In de A-lijn
verdwijnen Inge en Thea, Trudy
en Cisca, Kokkie en Corry richting
de B-lijn, succes daar en probeer
weer snel terug te komen. Van B
naar A gaan Tini en Paula, Marianne en Anneke en Atie en Hans.
Deze dames gaan hun best doen
om in de A-lijn te blijven. Volgende week de feestelijke kerstdrive
en dan twee weken kerstvakantie. In januari beginnen ze weer
aan een nieuwe ronde met voor
iedereen nieuwe kansen. Wilt u
ook eens meespelen om te kijken
of u het leuk vindt op dinsdagmiddag in de Scheg? Aanmelden
kan bij hartenvrouw2015@gmail.
com of bij 0297569957.

Kerstdrive BVU
nieuw een verrassende score voor
Tom Woerde & Hanneke v. Overbruggen met 58,63% en op de 6e
plaats Cees Harte & Jos v. Leeuwen met 57,89%. Het is de BVU er
veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe
bridgers. Zo geven we regelmatig
bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers)
dat ook het verenigingsleven wil
leren kennen, dan kunt u zich bij
de BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen op de maandagavond en de
sfeer te proeven. Voor nadere informatie en/of lid worden van de
BVU kunt u contact opnemen met
onze secretaris, Kees Visser tel: 0653175165 of via de e-mail kees.visser55@kpnplanet.nl

Leiders verslikken zich
in keuzes
Regio - In de vijfde ronde vinden
de trotse koplopers bij Sans Rancune eindelijk hun Waterloo. De
spellen bieden een gevarieerd
beeld, met een paar verraderlijke
ertussen, een paar slems en wat
lastige keuzes. Maar het meest
kun je winnen door de tegenstanders gevoelig down te spelen,
waar anderen van eigen kracht
uitgaan. Alle geboden slems zijn,
op één uitzondering na, niet gemaakt. Die eer komt toe aan Riki
en Theo, die zes Sans uitbieden,
waar anderen niet zouden durven. Knap werk. Degenen die met
de keuzes wel raad weten, zijn
ouwe rotten. Greet en Lijnie win-

nen gedecideerd met 60%. Herman en Theo zitten daar met 59%
niet eens zoveel achter. In de Blijn valt op, dat er ongebruikelijk
veel manches worden geboden.
Goed werk, al is dan een tweede,
dat je ze ook nog moet binnenhalen. Hoe dan ook is het een plezier een mooie hand te hebben.
De verschillen zijn kleiner dan in
de A, dat is wel eens anders. Winnaar worden hier afgetekend Tom
en Nel met 57,81%, gevolgd door
de constant spelende Else en Betty met 54,17%. Er is nog ruimte voor enkele nieuwe leden. Nadere informatie bij Lijnie Timmer,
(0297)561126.

