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Start bouw 34 energie neutrale
huurwoningen in Legmeer-West
Uithoorn - Met het onthullen van het bouwbord hebben Bert
Halm, bestuurder Eigen Haard, Hans Bouma, wethouder gemeente Uithoorn en Menso Oosting, directeur Fijn Wonen het startsein
gegeven voor de bouw van 34 energiezuinige huur-eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Legmeer-West in Uithoorn.

pomp met een boiler zorgt voor
de verwarming van de woning
en een warmte-terugwininstallatie voor de ventilatie. Kortom veel
slimme energievoorzieningen die
het netto energiegebruik per wo“Ik ben heel blij dat we in deze voeging aan het sociale segment ning terugbrengen tot nul (nullaatste fase van Legmeer-West en ik ben gelukkig met deze gang op-de-meter). “De sterk stijgenzorgen voor doorstroming op van zaken. Het is een welkome de gasprijzen raken de bewoners
de woningmarkt”, zo zegt Bert aanvulling op de totale woon- niet meer, omdat de woningen
Halm.“11 van de 34 woningen ontwikkeling van Legmeer-West,” volledig elektrisch zijn en groverhuren we in het middenseg- aldus Hans Bouma, portefeuille- tendeels hun eigen energie opment. Op deze manier zorgen we houder Wonen.
wekken”, schetst Oosting, direcervoor dat bewoners vanuit een
teur Fijn Wonen, De oplevering
sociale huurwoning doorstro- Duurzaam
van de 23 sociale huurwoningen
men naar een middensegment De nieuwe woningen, die worden en 11 huurwoningen in het midwoning. Zo komen sociale huur- gebouw door Fijn Wonen, zijn densegment staat gepland na de
woningen vrij voor degenen voor duurzaam, gasloos, hebben zon- zomervakantie van 2020. Toewijwie ze zijn bedoeld”. “Deze wo- nepanelen en zijn extra goed ge- zing van de huurwoningen start
ningen zijn een hele goede toe- isoleerd. Een lucht-waterwarmte- rond de zomer.

daarbij ook een voorbeeldfunctie
aan, fantastisch! Met dit gebaar
probeert de Gemeente particulieren en bedrijven te stimuleren
om een bijdrage te leveren aan
de aanpak van armoede binnen
onze Gemeente, een zeer nobel
streven vinden wij. De Gemeente
voert op dit moment een zeer actief armoedebeleid en vindt het
enorm belangrijk dat iedereen
een stukje verantwoordelijkheid
meepakt om de armoede binnen
onze gemeente tegen te gaan. Bij
deze nodigen we dan ook Particulieren en bedrijven uit voor
een vrijblijvend gesprek om na
te gaan wat zij voor ons kunnen
betekenen. U kunt ook onze webpagina www.voedselbankuitUithoorn - Een warme donatie erg blij mee zijn! Wat ons ook ont- hoorn.nl of onze pagina op Facevan de heer Stijn Roes, Armoede- zettend blij maakte is de bood- book te bezoeken om te ontdekregisseur van de Gemeente Uit- schap die de Gemeente Uithoorn ken op welke manier u iets voor
hoorn bereikte vandaag de Voed- naar buiten toe wil brengen. De ons kunt betekenen. We zijn blij
selbank. Ze zijn daar erg blij mee: Gemeente draagt onze Stich- met uw aandacht, kleine of grote
“Een enorme verrassing waar we ting een warm hart toe en neemt aandacht, ieder steentje is er één”.
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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

Gratis cursus Politiek Actief
voor inwoners Uithoorn
Uithoorn - Onder het motto
‘Jouw gemeente, jouw zaak’ biedt
gemeente Uithoorn ook in 2020
gratis de cursus Politiek Actief
aan. Deelnemers leren debatteren en efficiënt invloed uitoefenen op de lokale politiek.De cursus Politiek Actief gaat 25 februari 2020 van start en bestaat uit vijf
bijeenkomsten met elk een eigen
thema. Naast theoretische kennis,
worden ook vaardigheden zoals
debatteren en lobbyen bij de gemeente verbeterd. Gastdocenten
geven presentaties en uiteraard
worden ook lokale politici en bestuurders uitgenodigd om ervaringen uit de praktijk te horen. Als
afsluiting van de cursus bezoeken de deelnemers een raadsvergadering.De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die
erover nadenkt politiek actief te
worden, maar nog niet precies
weet wat de mogelijkheden zijn.
Daarnaast is de cursus ook zeer
geschikt voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed
kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Maar ook degene die gewoon nieuwsgierig is
en wel eens wil weten hoe die lokale politiek nu eigenlijk werkt, is
van harte welkom!In 2019 is deze
cursus ook georganiseerd en zeer
positief ontvangen. De cursus zat

snel vol en een aantal deelnemers
is aan de slag gegaan bij een politieke partij. “Alles wordt op een
duidelijke manier uitgelegd door
bevlogen mensen die graag willen uitleggen hoe het allemaal
werkt.“ “ik weet nu hoe de lokale
politiek werkt en waar ik terecht
kan met mijn ideeën en opinie.”
Aldus enkele enthousiaste deelnemers van de cursus Politiek Actief in 2019.
Het programma ziet er als volgt
uit:
• 25 febr ari 2 2 ntrod ctie,
kennismaking en algemene
staatsinrichting
•
maart 2 2
oe erkt de
gemeente(raad)?
• 17 maart 2 2
emeentelijke financiën en lobbyen bij de
gemeente
•
1 maart 2 2 e ithoornse
politieke partijen
• 14 april 2 2
ebatteren en
spreken in het openbaar
• 2 april 2 2
aadsvergadering bijwonen
Aanvang is steeds om 19.30 uur;
eindtijd rond 22.00 uur.Aanmelden kan tot en met 14 februari 2020 bij Hans van Leeuwen,
raadsgriffier van Uithoorn, via
griffie@uithoorn.nl. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar,
dus vol = vol.

Bij aankomst van de politie waren
dan ook aan de Hugo de Grootlaan al binnen de eerste cruciale minuten ervaren medevrijwilligers uit de Zijdelwaard-buurt met

hun getrainde reanimatievaardigheid en een AED aan het werk.
Overigens weer in prima samenwerking met de kordate hulpverleners van ons politiekorps”.

Ook reanimatieteam
Uithoorn weer actief
Uithoorn – We kregen van Bob
Berkemeier het volgende bericht:
“Een aanvulling op het bericht
over de reanimatie in de Hugo de
Grootlaan maandag jongstleden.
Kennelijk is in Uithoorn nog niet
overal bekend, dat deze gemeente qua hartveiligheid de grote
broers in de regio de loef afsteekt.
Immers wie 112 belt om voor een
patiënt hulp te vragen bij een mogelijke hartstilstand, ziet niet al-

leen vlot de politie, brandweer
en ambulancedienst verschijnen. Met voor de laatstgenoemde de onvermijdelijke rijtijd vanuit de posten in Amstelveen of
Aalsmeer. Maar uniek in Uithoorn
en De Kwakel is, dat de 112-centrale ook onmiddellijk de regelmatig en intensief geoefende vrijwilligers van het Reanimatie/AEDteam Uithoorn of De Kwakel per
meldontvanger en sms alarmeert.
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Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

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

Financieel café

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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

nder het motto ouw gemeente, jouw zaak biedt gemeente ithoorn ook in 2020 gratis de cursus Politiek Actief aan. Deelnemers leren debatteren en ef ci nt
invloed uitoefenen op de lokale
politiek.
De cursus Politiek Actief gaat 25
februari 2020 van start en bestaat
uit vijf bijeenkomsten met elk een
eigen thema. Naast theoretische
kennis, worden ook vaardigheden
zoals debatteren en lobbyen bij
de gemeente verbeterd. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard worden ook lokale politici en bestuurders uitgenodigd om
ervaringen uit de praktijk te horen.
Als afsluiting van de cursus
bezoeken de deelnemers
een raadsvergadering. De
cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief
te worden, maar nog niet
precies weet wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast is

de cursus ook zeer geschikt voor
inwoners die willen weten hoe zij
meer invloed kunnen uitoefenen
op de lokale besluitvorming. Maar
ook degene die gewoon nieuwsgierig is en wel eens wil weten
hoe die lokale politiek nu eigenlijk
werkt, is van harte welkom!
Aanmelden
Uitgebreide informatie over deze
cursus leest u op www.uithoorn.
nl. Aanmelden kan tot en met 14
februari 2020 bij Hans van Leeuwen, raadsgriffier van Uithoorn,
via grif e uithoorn.nl. Er is een
beperkt aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.

Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feestjaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd teruglezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar
2019
t/m 30 december
maand december
2020
maand januari
19 januari
26 januari

Wenskerstboom
Kunstestafette december met de
expositie “Crea Kids”
Kunstestafette Beeldhouwen
Verkiezing dorpsdichter
Uithoorns Mooiste-de Loop

De gemeenteraad over de
ruilverkaveling
raad. Inmiddels zijn alle stukken
en hetgeen is gezegd en besproken openbaar. Nieuwsgierig? Dan
kunt u alles teruglezen en -luisteren via de website van de gemeenteraad https://uithoorn.notubiz.nl.

Korting op de zorgpremie
met de gemeentepolis
Overstappen kan alleen
deze maand nog
Laat geen geld liggen! De gemeente biedt een collectieve verzekering
aan van Zorg en Zekerheid voor inwoners met een krappe beurs (inkomen tot 125 procent van de bijstandsnorm*). Overstappen van
zorgverzekeraar is nog mogelijk tot
het einde van dit jaar.
Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar
geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie.
Meer informatie
*Kijk voor de bijstandsnormen op
Rijksoverheid.nl. Kijk op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen voor

meer informatie over de verzekering. Of kijk op gezondverzekerd.nl.
Vragen?
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag van 09.00
tot 10.30 uur (0297) 513111. Balie
spreekuur: woensdagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur, vrije inloop.

Aangifte van geboorte
en overlijden op vrijdag
27 december 2019

Kunstestafette januari:

Expositie beeldhouwen
“Pelgrimspad”

Maandag 23 en dinsdag 24 december is er geen bezetting
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Waterlinie.
Woensdag 25 december (1e Kerstdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.
Donderdag 26 december (2e Kerstdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.
Vrijdag 27 december is het gemeentehuis en het sociaal loket gesloten (Scheidingdepot is wel geopend).
Maandag 30 en dinsdag 31 december is er geen bezetting
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Waterlinie.
Dinsdag 31 december is het gemeentehuis open voor publiek en telefonisch te bereiken tot 15.00 uur.
Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

EVENEMENTEN

De afgelopen periode is veel gezegd en geschreven over de ideeen rond de ruilverkaveling in De
Kwakel. Op 31 oktober 2019 is dit
onderwerp (toen nog in beslotenheid) besproken in de gemeente-

Het gemeentehuis van Uithoorn is op vrijdag 27 december gesloten. Wel kan men op deze dag tussen 10.00 en 11.00 uur
aangifte van geboorte of overlijden doen in het gemeentehuis
van Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Voor meer informatie, kijk op www.uithoorn/contact.

Feestdagen en aangepaste
openingstijden gemeentelijke diensten

FEESTJAAR
MUZIEK & ZANG

Gratis cursus Politiek Actief
voor inwoners Uithoorn

In januari 2020 wordt het stokje voor de kunstestafette doorgegeven aan beeldhouwster Ella de Nijs.
In het Fort aan de Drecht wordt
de cursus beeldhouwen gegeven door beeldend kunstenaar Ella de Nijs. In deze cursus wordt er
gewerkt met diverse steensoorten en hout. De beelden zijn een
selectie van een aantal cursisten
van de beelhouwgroep. De expositie is ingericht met de aandacht
op het Pelgrimspad (LAW 7) dat
via Uithoorn loopt. Het Pelgrimspad loopt van Amsterdam naar
Maastricht. De route doet Uithoorn aan via de vuurlinie (stelling van Amsterdam) het fort bij
De Kwakel en langs de smalle
vaart naar Vrouwenakker en vervolgt zo zijn weg langs het Am-

stel-Drechtkanaal. Het pad kan
gezien worden als een akobseroute, die uiteindelijk naar Santiago de Compostela kan voeren.
De route die door Uithoorn loopt,
is ook in korte wandelingen te lopen en laat de mooiste stukje natuur beleven die Uithoorn rijk is.
De expositie van onze beelhouwgroep is ingericht rond dit thema,
en is te zien van 8 tot 31 januari. Mocht u meer informatie willen over de beeldhouwcursus van
Crea, in het Fort aan de Drecht,
kunt u contact opnemen met:
Ella de Nijs
ellanijs@xs4all.nl
06-26792450
Docente cursus Beeldhouwen,
en cursus: in de voetsporen van
Rembrandt, de oude schildertechnieken/iconen

WWW.UITHOORN.NL

Scholenmarkt 15 januari 2020
Zit je in groep 8 en wil je weten
naar welke scholen je straks allemaal kunt gaan? Kom dan met je
ouders/verzorgers naar de Scholenmarkt in Uithoorn! Op woensdag 15 januari 2020 houden meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving (Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen) een Scholenmarkt in
het lkwin ollege in ithoorn. e
bent tussen 18.15 en 19.45 uur van
harte welkom. Op deze informatiemarkt kun je met leerlingen en do-

centen van verschillende scholen
praten. Zo krijg je een goed beeld
van de mogelijk¬heden. Tijdens
de Scholenmarkt maken de scholen ook bekend wanneer hun open
dagen zijn.
Welke scholen
Op de scholenmarkt kun je kennis
maken met onderstaande scholen voor het voortgezet onderwijs. Meer informatie over welke scholen deelnemen lees je op
www.uithoorn.nl

Wist je
dat?
De afgelopen jaren een verandering aan de gang is binnen de Nederlandse gemeenten, dus ook in Uithoorn? Een
revolutie in het Sociaal Domein? Misschien denk je: wat
is dat, het Sociaal Domein?
In het kort: alles dat te maken heeft met de ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben. Die zich met moeite staande houden in het dagelijks leven. Omdat ze schulden hebben bijvoorbeeld, of
een handicap. Eenoudergezinnen, of kinderen die bijzondere
zorg nodig hebben op school.
Oudere mensen die er alleen
voor staan. Veel van die zorg
kwam uit Den Haag, van het
Ministerie van Sociale Zaken.
aar zo n jaar geleden is die
zorg bij de gemeente neergelegd. De gemeente werd verantwoordelijk voor de hulp aan
de jeugd, voor langdurig werklozen en voor maatschappelijke ondersteuning. De gemeente moest nieuwe regelingen opstellen en nieuwe manieren bedenken om samen te
werken met organisaties in de
wijk. En vooral nieuwe manieren om de inwoners te berei-

ken. Er moest een hele nieuwe
sociale koers komen. In het afgelopen jaar heeft de gemeente
hard gewerkt aan het koersplan
voor het sociaal domein in Uithoorn. Misschien heb je de medewerkers ontmoet tijdens de
pop-ups in het winkelcentrum
of bij De Waterlinie. Om te vragen waar je tegenaan loopt in
je leven, welke hulp je zou willen hebben van je omgeving,
of van de gemeente. In januari presenteert het Koersteam
haar ervaringen in De Schutse.
Welke problemen kwamen ze
tegen tussen de zorg die mensen zelf aankunnen met hun familie of de buurt, en de zorg van
professionele hulpverleners?
Daarvoor wordt een plan gemaakt: het Koersplan voor het
Sociaal Domein Uithoorn. We
roepen alle inwoners op om erbij te zijn in De Schutse.
Meer gedetailleerde uitnodigingen volgen in de lokale kranten, via de Facebookpagina van de gemeente en op de website
uithoorndenktmee.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297)
. kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. vindt de of ci le
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.of cielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

verkeersbesluiten alleen nog via www.of cielebekendmakingen.nl ok
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich
op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. wordt dat automatisch ge nformeerd over besluiten uit de gemeente ithoorn.
-

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in
het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek
of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd,
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking
van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik
wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit
waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet
uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank grif ekosten in rekening. et besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan
dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de
werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet,
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent
met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet
u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en

-

TER INZAGE

Vestiging voorkeursrecht. Ter inzage vanaf dinsdag 3 december 2019 tot
en met maandag 30 december. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken bij de heer T. Rosien (0297) 513 111.
astgesteld bestemmingsplan inckebuurt, eerste herziening . nzageperiode donderdag 12 december 2019 tot en met woensdag 22 januari 2020.
nlichtingen bij mevr. . de onge bij de afdeling wonen en werken ( 9 )
513 111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
9- 9
, astoor . van ijklaan , het plaatsen van een dakkapel
(ontvangen 09-12-2019);
- 2019-093851, Ringdijk 10, het plaatsen van dakkapellen (ontvangen 10-122019);
- 2019-094573, Vuurlijn 78, het wijzigen van de voorgevel van het bijgebouw
(ontvangen 13-12-2019);
- 2019-094579, Gerberalaan 86, het vervangen van het kozijn aan de voorkant woning door een groter kozijn (ontvangen 14-12-19).
Uithoorn
- 2019-093841, Helene Swarthlaan 29, het tijdelijk plaatsen van een portacabine voor bewoning tijdens de verbouwing (ontvangen 09-12-2019);
- 2019-097699, Schermhornlaan 20, het uitbreiden van de woning (ontvangen 16-12-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2019-091508, Elbe 18, het vergroten van de woning en het plaatsen van
dakkapellen (ingetrokken 10-12-2019).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2019-091511, Geertruidahoeve 44, het stucen van de buitenzijde van de
woning (verzonden 12-12-2019);
- 2019-082691, Admiraal de Ruyterlaan 74, het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning (verzonden 13-12-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-092980, Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning 2020 (ontvangen
09-12-2019);
99 , uurlijn , onthef ng sluitingsuur op
december
9
(ontvangen 11-12-2019);
- 2019-093464, Noorddammerweg 47, exploitatievergunning huisvesting arbeidsmirgranten (ontvangen 9-12-2019).

Uithoorn
- 2019-094412, Constantijn Huygenlaan 35-39, plaatsen afvalcontainer,
schaftkeet en eco-toilet van 3 februari t/m 23 maart 2020 (ontvangen 1212-2019);
- 2019-092858, plaatsen van 10 reclameborden en 2 spandoeken Uithoorns
Mooiste van 13 t/m 26 januari 2020 (ontvangen 6-12-2019);
- 2019-093786, Schans 108, kennisgeving incidentele festiviteit van 24 op 25
december 2019 (ontvangen 11-12-2019)
- 2019-093938, Vuurlijn 30, later sluitingsuur van 31 december 2019 op 1 januari 2020 (03.00 uur) (ontvangen 11-12-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2019-076120, Zijdelwaardplein 75-b, horeca-exploitatievergunning tot 13
december 2022 (verzonden 13-12-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

REGELING BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COLLEGE, BURGEMEESTER EN LEERPLICHTAMBTENAAR GEMEENTE UITHOORN
2020 VASTGESTELD
Het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar laten zich omtrent
te nemen beslissingen op bezwaarschriften adviseren door een onafhankelijke adviescommissie. De commissie hoort en adviseert de bestuursorganen. Aangaande de samenstelling van de commissie en de procedure
die de commissie volgt, heeft het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar op 10 december 2019 een nieuwe Regeling bezwaarschriftencommissie college, burgemeester en leerplichtambtenaar gemeente Uithoorn 2020 vastgesteld.
Deze regeling treed in werking na de dag van bekendmaking. De voorgaande regeling, de regeling bezwaarschriftencommissie college en burgemeester 2006, wordt ingetrokken met ingang van inwerkingtreding van
deze regeling. De nieuwe regeling zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl.

KENNISGEVING VASTSTELLING CONCEPT NOTA BODEMBEHEER
AMSTELLAND MEERLANDEN EN BODEMKWALITEITSKAART
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
heeft op 14 december 2019 ingestemd met de geactualiseerde concept
Nota bodembeer regio Amstelland – Meerlanden. In de Nota bodembeheer
is het beleid met betrekking tot de milieuhygi nische kwaliteit van de bodem vastgelegd. De Nota geeft het kader voor (her)gebruik van grond en/of
baggerspecie en bodemonderzoek in de regio Amstelland en Meerlanden.
In de Nota Bodembeheer is de afstemming gerealiseerd tussen het Besluit
bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. De bodemkwaliteitskaart,
welke een beeld geeft van de gemiddelde kwaliteit van de bodem in een
zone, is een bijlage van Nota.
De concept Nota-Bodembeheer inclusief de bodemkwaliteitskaart ligt vanaf 24 december 2019 voor de duur van 6 weken voor eenieder ter inzage in
het gemeentehuis bij de balie. Daarnaast is de digitale versie van de stukken beschikbaar via de gemeentelijke website. Het is mogelijk om zienswijzen en vragen in te dienen over de concept-Nota Bodembeheer. U kunt
dit schriftelijk of mondeling doen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken
met de bodemadviseur van het team VTH van de afdeling Buurt van Duo+
bereikbaar via 0297-513111. De werking van de huidige bodemkwaliteitskaart is verlengd tot 1 juli 2020.

WWW.UITHOORN.NL
De kerstperiode
op OBS Twister
De Ronde Venen - De decembermaand is een maand vol pepernoten, marsepein, chocoladeletters en lekker eten tijdens
de Kerstdagen. Helaas is dat niet
voor iedereen vanzelfsprekend.
OBS Twister vindt het belangrijk
om daar aandacht aan te besteden. In samenwerking met Voedselbank De Ronde Venen, ouders
en kinderen hebben we in de
decembermaand producten ingezameld. Mooi om samen iets
te betekenen voor iemand die
iets extra’s kan gebruiken. Naast
het inzamelen van producten zijn
er kerststukjes gemaakt. Jong en
oud door elkaar, wat zorgt voor
een gezellige sfeer waarin elkaar
helpen en samenwerken centraal
staan. Een aantal ochtenden hebben we met de hele school kerstliedjes rondom de grote versierde
kerstboom in de hal gezongen.
Als afsluiting heeft op OBS Twister een kerstbuffet plaatsgevonden. Alle leerlingen hadden iets
lekkers bereid, waar vervolgens
één gezamenlijk kerstbuffet van
werd gemaakt. Het rook heerlijk
en zag er allemaal weer feestelijk uit. Na afloop konden de ouders, opa’s, oma’s en de buurtbewoners, onder het genot van een
hapje en een drankje, luisteren
naar de muzikale afsluiting die
werd verzorgd door de kinderen.

Red dieren als
berberaapje Musa

Word donateur

WWW.AAP.NL

04

23 december 2019

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

Sfeervol en gezellig Kerstdiner bij de Buurtkamer.
Mijdrecht - Voor de derde keer
op rij werd er in de Kwakel bij de
Buurtkamer een Kerstdiner georganiseerd. Na twee succesvolle edities kon een opvolging niet
uitblijven. Het was ook dit jaar
geen verrassingsdiner voor de
gasten, want de vrijwilligers wilden natuurlijk wel weten hoeveel
mensen er aan zouden schuiven. Ze werden niet teleurgesteld! Met bijna 40 mensen werd
er afgelopen vrijdag volop genoten van een smaakvolle maaltijd.
Een heerlijk pasteitje vooraf, een
hoofdgerecht met diverse aardappeltjes, groentes en vlees en
een werkelijke smuller als toetje,
allemaal verzorgd door Rens-Jan
van de Ossenwaerde.
In de mooi versierde grote zaal
van het dorpshuis in de Kwakel

hadden de vrijwilligers de tijd om
de tafels feestelijk te dekken, terwijl in de ruimte van de Buurtkamer de gewone vrijdag eerst
doorging, namelijk lekker koffie
drinken en een spelletje doen.
Tijdens het diner werden de 6 vrijwilligers die door het jaar heen
alle vrijdagochtenden verzorgen
verrast met een mooie cadeaubon waarvoor in de weken ervoor
stiekem geld was opgehaald,
waarmee zij werden bedankt
voor al hun tijd, gezelligheid en
energie die zij in de Buurtkamer
steken. Al met al was het weer
een mooie vrijdag voor de gasten
en vrijwilligers, die daarmee een
start hebben gemaakt richting
de Kerstdagen. Aan de reacties te
horen kunt u er volgend jaar weer
op rekenen.

Feestmaand bij Dagopvang de Nostalgie
Regio - Op de dagbesteding van
Dagopvang de Nostalgie, worden
deze maand diverse feestelijkheden aangeboden. Zo hebben zij
afgelopen week, kerststukjes gemaakt en gingen onze cliënten
met een mooi stukje naar huis.
Ze zijn met de cliënten en medewerkers en vrijwilligers ( chauffeurs en begeleiders) een dagje
uit geweest. Samen met Wintours
naar Terschuur, waar een Oude
Ambachten en Speelgoedmuseum op hen wachtte.
Bij aankomst uiteraard koffie met
gebak, en tot de lunch wandelden we langs de Oude Ambach-

ten. Na de Lunch, die bestond uit
tomatensoep en belegde broodjes, melk of karnemelk, konden
ze over en langs het speelgoed
wandelen. Het haalde herinneringen en verhalen naar boven. Om
15.00 uur gingen werd weer begonnen aan de terugreis, waarna de cliënten en vrijwilligers en
medewerkers, met een kerstcadeau naar huis gingen. Morgen
hebben zij hun kerstdiner… Dat
wordt weer smullen! De Nostalgie
is gewoon open tussen alle feestdagen door. Oudejaarsdag toosten zij met de cliënten en oliebollen en Champagne op 2020.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Zeeverkenners gaan
weer oliebollen bakken
Uithoorn - Ook dit jaar bakken de
zeeverkenners van Scouting Admiralengroep weer oliebollen op
31 december. De opbrengst van
dit jaar gaan de zeeverkenners
gebruiken om de toiletten aan
boord van hun wachtschip de
Olympus op te knappen. Elk jaar
gaan de zeeverkenners in de zomer een week op kamp met hun
wachtschip. Het schip wordt dan
door de groep naar een mooie locatie gevaren en dient gedurende het kamp als uitvalsbasis voor
de zeeverkenners om allerlei gave activiteiten te ondernemen.
Aan boord zijn de nodige voorzieningen aanwezig waaronder
ook een tweetal toiletten. Helaas
is een van de twee toiletten defect waardoor er nu maar 1 toilet
bruikbaar is. Daarnaast valt er ook
op het gebied van ergonomie wel

de nodige winst te boeken. De
toiletten zijn erg krap waardoor
het niet bepaald een pretje is om
“op het galjoen” naar het toilet te
gaan, zeker niet als er net iemand
je voor is geweest… En die kans
is best groot als je met 25 scouts
maar van 1 toilet gebruik kan maken. Om daar voor het komende zomerkamp verandering in
te brengen sparen de zeeverkenners geld bij elkaar om de toiletten op te knappen. Heeft u oliebollen nodig voor oudjaar? Koop
ze dan bij Scouting Admiralengroep en help de zeeverkenners
uit de stank! De oliebollen kosten
slechts 60 cent per stuk. Als u nu
al weet hoeveel u er wilt hebben,
wilt u dan uw bestelling mailen
naar oliebol@admiralengroep.nl
dan zorgen wij ervoor dat uw bestelling op tijd klaar staat. Afhalen

kan op 31 december in ons clubhuis vanaf ongeveer 10:00. Adres:
J.A. van Seumerenlaan 3. Alvast
hartelijk dank en namens Scouting Admiralengroep wensen wij
u fijne feestdagen!

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op
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Het jaar is bijna voorbij, maar het feestjaar gelukkig nog niet! We begonnen het

feestjaar in oktober en tot eind september zullen we leuke dingen blijven doen omdat de gemeente 200 jaar bestaat. In 2019 heb ik al twee raadsels gegeven voor de prijsvraag! Er komen er dus
nog negen! De eerste twee raadsels zijn tot het einde van de kerstvakantie nog op te lossen, dus ga
snel op zoek als je dit nog niet gedaan hebt!En wat kunnen jullie eigenlijk winnen? Het is eigenlijk
gewoon een kwestie van logisch nadenken...wat won Jannes? Precies! Nou, dat kan jij dus ook
winnen...

Een luxe en lang nachtje slapen in het Rechthuis!

Bijenhotels voor
scholen in Uithoorn
Uithoorn - Stichting Bijenvrienden is op zoek naar scholen in
Uithoorn die komend jaar gastvrij voor de wilde bijen willen zijn.
Scholen kunnen bij de Stichting
een gratis bijenhotel aanvragen.
Het doel van de bijenhotels is
om kinderen kennis te laten maken met wilde bijen en hun leefomstandigheden. Deze hotels
bieden schuil- en nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden aan wilde bijen, maar ook
aan andere insecten. De wilde bij
wordt wereldwijd met uitsterven
bedreigd terwijl ze heel belangrijk zijn voor de voedselproductie. Zonder hen groeien bijvoorbeeld groente en fruit niet
De bijenkasten die op de scholen worden geplaatst lenen zich
uitstekend om metsel- en behangersbijen te observeren. Deze kast is voorzien van doorzich-

tige buisjes, waarin de bijen zich
kunnen inmetselen. Je kunt ze
observeren van achter een doorzichtig plaatje (acrylaat) door de
zijkant open te maken. De bijen hebben een dusdanig kleine
angel dat deze niet door je huid
kunnen steken. Ze zijn bovendien
zeer vriendelijk.
Scholen die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden bij
Stichting Bijenvrienden via info@
bijenvrienden.nl
Provincie Noord-Holland maakt
de plaatsing van de bijenhotels financieel mogelijk door het initiatiefvoorstel ‘groen doet kinderen
goed’ van de Partij voor de Dieren uit te voeren. In totaal worden
200 bijenhotels in de provincie
geplaatst. Stichting Bijenvrienden is de initiatiefnemer van deze bijenhotels-actie voor NoordHolland.

En natuurlijk zijn er ook nog een heleboel andere prijzen te
winnen! Een eigen Vlam-knuﬀel bijvoorbeeld.
En dan maar hopen dat hij je naar al die plekken brengt waar jij naartoe zou willen. Waar zou
je heen willen dan? Zou je ook weleens je oude
dorp in vroegere tijden willen zien? Gelukkig zijn er hele leuke plekken in Nederland waar je heel goed kunt zien hoe mensen vroeger leefden. Misschien een leuk
idee voor in de kerstvakantie? Denk bijvoorbeeld aan het Zuiderzeemuseum
(Enkhuizen), het Openluchtmuseum (Arnhem) of Archeon (Alphen aan den
Rijn). Ik wens jullie een ouderwets gezellige kerstvakantie!
In het Zuiderzeemuseum is
nu een leuk winterevenement. Ik
heb driemaal 2 vrijkaarten die
ik mag verloten. Mail mij vóór
25 december als je graag een van
deze kaartjes wil krijgen! Let op!
Deze vrijkaartjes zijn alleen te
gebruiken tussen 20 december
2019 en 5 januari 2020!
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Dorpsgezicht met vijver van Cornelis Ploos van Amstel, 1782
Juﬀen, meesters, rust lekker uit, het is vakantie! Krijg je tijdens de vakantie toch ineens een idee waarbij ik kan helpen, dan
hoor ik dat natuurlijk graag! Fijne feestdagen! caroline@cabasm.nl

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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10-jarige Gilde De Ronde
Venen zoekt vrijwilligers

men te lijf te gaan. Help met zoeken naar een juiste studie, een
baan, bij problemen op school
enzovoorts. De jongerencoach
is iemand die niet moeilijk doet,
maar onafhankelijk adviseert.
Kijk voor meer informatie op: gildedrv.nl /de-jongerencoach/

De Ronde Venen - Op zoek naar
iets nieuws? Word coördinator of
coach bij Gilde De Ronde Venen.
Op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding waarbij je iemand ondersteunt met heel concrete hulp?
Word dan vrijwilliger bij Gilde De
Ronde Venen. Gilde De Ronde Venen is een vrijwilligersorganisatie waar al meer dan 90 vrijwilligers actief zijn in het ondersteunen van anderen. Ze zijn al 10 jaar

Taalcoach worden bij Gilde SamenSpraak, spreek een uur in de
week met iemand die (beter) de
Nederlandse taal wil leren spreken. Een goed gesprek bij iemand
thuis, in de bibliotheek of gewoon tijdens een wandeling. De
anderstalige zal je er dankbaar
voor zijn en zelf leer je meer over
andere culturen, talen en landen.
Kijk voor meer informatie op: gildedrv.nl/samenspraak/

actief in de gemeente De Ronde
Venen en ze zoeken mensen die
elke week een uurtje de tijd hebben om met iemand samen te komen om hem of haar te helpen.
Een specifieke vooropleiding is
niet nodig; belangrijk is dat je enthousiast bent en je vrijwillig wilt
inzetten voor iemand anders. De
activiteiten van Gilde De Ronde
Venen zijn zeer divers. Hieronder
een overzicht van de mogelijkhe-

den als vrijwilliger binnen Gild:
Brugklasser coach worden, help
een brugklasser het beste uit
zichzelf te halen, niet als huiswerk
begeleider maar meer als een
maatje, die goed kan luisteren.
Kijk voor meer informatie op: gildedrv.nl/coach4you/
Jongerencoach worden, help een
jongere om zijn of haar proble-

Ben je Bob?
Zeg het hardop!
Regio - December, maand van • Wie met 7 glazen bier op (1,5
de gezelligheid. En bij die gezelpromille alcohol) achter het
ligheid hoort vaak een drankje.
stuur zit, loopt 20 keer zoveel
Een diner met vrienden of vrienkans op een verkeersongeval
dinnen, de kerstborrel op de zaak,
als een nuchtere bestuurder.
eindejaarsfeesten bij de sportverEn ongeveer 200 keer zoveel
eniging of in een kroeg. Allemaal
kans om bij een verkeersongezellig, allemaal alcohol. Als je
geval om het leven te komen.
nog wilt rijden, moet je sterk in je • Jaarlijks neemt de Nederlandschoenen staan. En als je er één
se politie 1 miljoen blaastesneemt, wordt het steeds lastiger
ten af bij alcoholcontroles.
om ‘nee’ te zeggen… Dus ben je
Bob? Zeg het hardop!
Blijf de Bob
Niet gek dus dat bijna iedereen
Wist je dat?
vindt dat alcohol en verkeer niet
• Alcohol bereikt na ongeveer samengaan. Toch moet je sterk
10 minuten je hersenen.
in je schoenen staan. En na elk
• 1 op de 5 verkeersslachtoffers drankje wordt het lastiger om
is het directe gevolg van alco- ‘nee’ te zeggen.
hol; 75 tot 140 verkeersdoden De beste oplossing: maak aan
en ruim 4.000 ernstig gewon- het begin van de avond duidelijk
den in 2015.
dat je Bob bent, en dat je daar• Mannen in de leeftijd 18-24 om geen alcohol wil drinken. Blijf
jaar (4% van alle rijbewijs- de Bob. Daar kun je mee thuiskobezitters) zijn betrokken bij men. En degenen die meerijden
29% van de ongelukken waar ook.
drank in het spel is, en waarbij Kijk voor meer argumenten op
de bestuurder ernstig gewond www.alcoholinfo.nl. Of lees het
raakt.
SWOV-factsheet over alcohol.

www.parkinsonfonds.nl

De ziekte van Parkinson
is nóg ongeneeslijk.
Steun daarom wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755
E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

Kerstdrive Bridgeclub
De Legmeer
Regio - Acht en veertig paren
maakten zich deze laatste bridgeavond van het jaar op voor het
traditionele kerstbridge. Alle lijnen kregen met de zelfde spellen te maken, waarbij uiteindelijk voor een ieder een prijsje
klaar lag, bijeen gebracht door de
voortreffelijke prijzencommissie.
Het beste paar van de club werd
dat van Ben ten Brink & Jan Bronkhorst dat met 62,77% de rest het
nakijken gaf. Op twee een knappe prestatie van Lijnie Timmer
met invaller voor partner Marcel
Dekker, Wim Röling. Zij hielden
met een score van 60,78% de eer
van de A- lijn hoog. Tom de Jonge
& Herman Vermunicht zetten met
58,79% als derde de C- lijn op de
kaart en Marijke & Ger van Praag
poetsten met 58,70% als vierde
mindere resultaten uit een zeer
vers verleden weg. Op vijf dan,
adeldom verplicht tenslotte, Cora de Vroom & André van Herel,
die 57,97 procenten verzamelden, gevolgd door Cobie Brui-

ne de Bruin & Trudy Zandbergen
met 57,70% als zesde. Ook Anja
Brugman & Joke van den Hoven
konden met opgeheven hoofden
naar voren komen met 57,16%
als zevende paar. Arnold Heuzen
& Theo Klijn werden met 56,88%
achtste en Adrie & Ko Bijlsma
smaakten het genoegen om zich
als negende paar met 56,79% bij
de beste tien te voegen. Op deze tiende plek plaatsten Sandra
Raadschelders & Marja van Holst
Pellekaan zich met 56,43% in de
schijnwerpers. De overige acht
en dertig paren krijgen volgend
jaar weer een kans om zich uit
de anonimiteit te kaarten. Wilt u
daar ook bij zijn, dan kunt u zich
vanaf 8 januari 2020 storten in
het bridgen van De Legmeer. Elke woensdagavond tussen 19.45
en 23.00 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540.

De Morgenster verkoopt

Vinkeveen - Na de Kerstdagen
bakken leden van de Protestantse gemeente ‘De Morgenster’
weer traditionele oudjaar oliebollen en appelbeignets. Dat gebeurt op een professionele manier maar ook met een gezellige sfeer rondom de kerk. De opbrengst van de decemberactie is
bestemd voor de kerk. In oktober werden ook oliebollen verkocht met de mooie opbrengst
van 1600 Euro voor hulp aan gevangenen in Albanië.
U kunt de oliebollen en appelbeignets bestellen via de website oliebollenvinkeveen maar bestellen is niet nodig. Bestellingen
boven 40 stuks worden gratis bezorgd in De Ronde Venen op het
tijdstip door u gewenst. Dit jaar
worden er dagelijks verse oliebollen en appelbeignets gebakken

op zaterdag 28, maandag 30 en
dinsdag 31 december.
Op zaterdag 28, maandag 30
en dinsdag 31 december zijn de
goed gevulde oliebollen en appelbeignets van de oliebollen
commissie weer te koop bij winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen. De vele vrijwilligers
van de protestantse gemeente
De Morgenster bakken ze in alle vroegte elke dag vers. De opbrengst is bestemd voor de kerk.
Verkoop aan de kraam op het
parkeerterrein start bij het aanbreken van de dag. U kunt ook
bestellen via www.oliebollenvinkeveen.nl. Bestelde oliebollen
moeten bij de kerk aan de Herenweg 253 in Vinkeveen afgehaald
worden. Thuis bezorgen kan tegen een kleine meerprijs in De
Ronde Venen.

Dagje uit met de Zonnebloem
De Ronde Venen – Vorige week
waren de Zonnebloemgasten
van Wilnis/De Hoef naar Intratuin
in Ter Aar. Een jaarlijks gezellig
Kerstuitje. Rolstoelen voor slechte lopers waren geregeld. Eerst

Speelsheid, Ontspanning
én Techniek
Regio - Joke Zonneveld geeft les
in haar Atelier De Rode Draad in
Uithoorn. Haar lessen Schilderen buiten de Lijntjes zijn gericht
op drie thema’s. Technieken (o.a.
Craquelé) verkennen, schilderregels toepassen en de belangrijkste van de drie: leren spelen
en experimenteren zonder resultaatgerichtheid. Dan zak je helemaal in je creatieve laag en dat
geeft ontspanning. Je ontwikkelt
durf, wordt vrijer in je manier van
werken met je materialen. Agnes
van de Aa: “Als ik terugkijk naar
de werkstukken die ik bij jou gemaakt heb, komt het fijne, war-

me, relaxte, creatieve gevoel van
die lessen weer naar boven.” Op
4 januari 2020 kun je sfeer proeven tijdens de Proefles. De Cursus Schilderen buiten de Lijntjes start begin januari op maandag- en donderochtend en zaterdagmiddag. Op donderdagmiddag Spelend Schilderen voor Kinderen (5-8 j). Eind februari: Combi Workshop Craquelé. Informatie opwww.paintyourpassion.today (met een gratis online lessenserie). Email:paint@jokezonneveld.nl Adres: Prinses Margrietlaan 86-6 te Uithoorn, tel 0644850038

Thamen krijgt bezoek
Regio - Afgelopen weken was er
geregeld bezoek voor Thamen.
In twee opeenvolgende weken
hebben leerlingen van groep 8
van de Antoniusschool uit Kudelstaart sfeer mogen proeven
op de middelbare school.
Ze werden rondgeleid, kregen les
en hebben dingen gemaakt: leren door doen, een van de thema’s van vakcollege Thamen, zoals de school sinds november
heet.
We hopen natuurlijk een (flink)
aantal van hen (en vele anderen)

terug te zien op de Open Dag op
29 januari van het nieuwe jaar.
Het andere bezoek was van ambassadeurs van KiKa row, en kinderboerderij Boerenvreugd. Namens Thamen overhandigde
Ibrahim Chidi twee cheques met
een waarde van elk 4000 euro aan
Silvia Bocxe en Cees Hageman.
Dit geld was verdiend door leerlingen op de werkdag die Thamen ieder jaar organiseert en 2k1,
de klas op de foto, was de klas die
het meest had opgehaald.

lekker ‘n paar uurtjes rondstruinen en inkopen doen en daarna
heerlijk uitgebreid aan de koffie
met taart.
Een geslaagde ochtend om lekker in Kerststemming te komen.

Maatregelen rondom de feestdagen
Gem

Afvalbakken en
ondergrondse containers

Gezellig, de feestmaand komt er weer aan. Maar feesten geeft vaak een hoop afval. Vooral papier, glas, plastic verpakkingen en drankenkartons, frituurvet en etensresten. Genoeg wat na goed scheiden verwerkt kan
worden tot grondstof voor een nieuw product. En het scheelt u ruimte in de afvalbak! Onderstaand vindt u
tips voor het scheiden van uw afval tijdens de feestdagen.

Alle openbare afvalbakken in de gemeente worden vanaf 23 tot 31 december 2019 weggehaald. De afvalbakken bij winkelcentra zijn als laatste aan de beurt. Wij plaatsen de bakken tussen 2 en 10 januari 2019
weer terug.

Kapotte kerstballen bij het restafval

Jammer, maar in december zullen er weer veel kerstballen sneuvelen.
Deze kapotte ballen worden vaak in de glasbak gegooid. Ze horen gewoon bij het restafval omdat deze ballen een ander smeltpunt hebben
dan verpakkingsglas.

Ondergrondse containers dicht
Alle ondergrondse containers worden op 31 december vanaf 10.00 uur
afgesloten. Op 1 januari worden alle containers weer geopend. U kunt
zelf ook maatregelen treffen om vuurwerkschade te voorkomen. Dit kunt
u doen door bijvoorbeeld aanhangers en minicontainers (PMD) van
straat weg te halen.
Plaats in geen afval naast de ondergrondse containers
Tegen inwoners en ondernemers die hun afval achterlaten waar dat niet
mag wordt stevig opgetreden door de gemeente. Onze controleurs laten
de spullen sneller van straat weghalen. De eigenaar krijgt geen boete
maar betaalt wél de kosten die de gemeente maakt om het te laten opruimen. Want dat is tenslotte gemeenschapsgeld. Gedumpt afval geeft
veel ergernis in de buurt. Het kan leiden tot vandalisme, vuurwerkschade of zelfs tot ruzies. Breng uw afval tijdens de openingstijden naar ons
scheidingsdepot.
Scheidingsdepot
Tijdens de feestdagen gelden er andere openingstijden voor het scheidingsdepot. Let hierop als u afval wilt wegbrengen. U vindt het scheidingsdepot aan de Industrieweg 29 in Uithoorn.
Openingstijden
Maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag
9.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur.
Afwijkende openingstijden
- Woensdag 25 december (1e Kerstdag)
is het Scheidingsdepot gesloten.
- Donderdag 26 december (2e Kerstdag)
is het Scheidingsdepot gesloten.
Depot Uithoorn is elke dinsdag en donderdag gesloten!
- Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
is het Scheidingsdepot gesloten.

en bestek kunnen bij het restafval. Ons advies is om gewoon uw servies te gebruiken en dit af te wassen of de vaatwasser (op een ECOstand als het kan) zijn werk te laten doen. Scheelt onnodige verspilling van grondstoffen.

Uitgekeken op de kunstkerstboom?

Gun hem een tweede leven en breng de boom naar de kringloop. Wilt
u hem toch weggooien, dan hoort hij bij het grofvuil. Kunstbomen horen
niet bij het gewone restafval thuis maar moeten naar het Scheidingsdepot worden gebracht.

Scheid papier en karton van plastic

De meeste cadeaus op pakjesavond en met kerst zijn niet alleen ingepakt met cadeaupapier maar zitten ook in een verpakking. Doe het
karton en het cadeaupapier in de papierbak en alleen het plastic in
de PMD container.

Op 28, 29 en 30 december mag u vuurwerk kopen. In Uithoorn koopt u
vuurwerk bij Van der Schaft Tweewielers in de Dorpsstraat en bij Blom
en Blom Fietsexperts aan de Arthur van Schendellaan. De minimumleeftijd voor het kopen van vuurwerk hangt af van het soort vuurwerk dat
u koopt. Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk voor meer
informatie hierover.
U mag alleen vuurwerk afsteken op oudjaarsavond tussen 18.00 en
02.00 uur. Houd u aan de regels en voorkom een HALT-straf (als u 18
jaar of jonger bent). Meer informatie leest u op www.halt.nl.

Kerstbomen ophalen
De kerstbomen kunnen op de volgende dagen op de opstelplaatsen (rolcontainers) worden aangeboden. Dit is gratis en de bomen hoeven niet aangemeld te worden.
2 januari
Zijdelwaard-Zuid, Bedrijventerrein, Regentes
3 januari
De Legmeer (A, B, I, K, L, M, Z-buurt),
Legmeer-West
6 januari
Meerwijk-West, Park Krayenhoff, De Oker
7 januari
Thamerdal, Dorpscentrum, Meerwijk-Oost
9 januari
Zijdelwaard-Noord (incl. Europareiﬂats)
10 januari
De Legmeer (G, O, R, W-buurt), Kootpark,
Buitendijks, Buitenhof
13 januari
De Kwakel

Een grote frustratie, uw kerstspullen uitpakken, vervolgens een tijd bezig zijn om de lampjes uit de knoop te halen en er dan achter komen dat
de lampjes stuk zijn… Gooi de lampjes niet uit frustratie bij het restafval
maar lever ze in bij een Wecycle inleverbak bij verschillende winkels of
breng het naar het scheidingsdepot.

Kaarsstompjes/kaarsvet

Maak hier bijvoorbeeld nieuwe kaarsen van. Een super leuk knutselwerkje om samen te doen met de kinderen in de kerstvakantie. Toch niet
in een creatieve bui? Doe ze dan bij het restafval. De cupjes van waxinelichtjes kunnen bij het PMD afval.

Wijnglas, drinkglas, ovenschaal

Er sneuvelt wel eens wat als het huis vol zit met familie en vrienden tijdens de feestdagen. Kapotte drinkglazen en wijnglazen of ovenschalen moeten helaas bij het restafval. Dit kan namelijk een andere samenstelling hebben, wat de glasrecycling kan verstoren. Dus alleen verpakkingsglas, zoals glazen ﬂessen en potjes mogen in de glasbak.

Papieren servetten

Dit mag bij het restafval. Vaak zijn de servetten teveel vervuild om gerecycled te worden en verstoren daarmee het recyclingproces van oudpapier.

Plastic eetgerei

Alleen verpakkingsplastic mag bij het PMD. Dus plastic bordjes, bekers

Wijziging wijkindeling
afvalinzameling

Gooi frituurvet in de vetrecyclecontainer

Bakt u tijdens de jaarwisseling zelf oliebollen? Gooi als u klaar bent
het oude frituurvet in de vetrecyclecontainer. Van gebruikt frituurvet
en bakolie kan biobrandstof worden gemaakt.
Vet, frituurvet en olie veroorzaken verstoppingen in het riool. Giet het
terug in een plastic ﬂes of leeg pak melk en doe het in de vetrecyclecontainer. Deze staan op het scheidingsdepot en bij de supermarkt
(Kerklaan 10) in De Kwakel. Klein restje in de pan? Veeg het eerst
weg met keukenrol (kan in de afvalbak).
Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan
in de natuur. U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en
schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld
is. Meer informatie op de website nietinhetriool.nl

In 2020 zijn een aantal straten in een andere wijk ingedeeld. Dit
heeft te maken met de routes die de afvalinzamelaar moet rijden.
Zoek op de afvalkalender uw straat op en kijk in welke wijk u bent
ingedeeld. De afvalkalender 2020 is dit jaar weer bij u thuis bezorgd. U vindt deze in de gemeentegids. De afvalkalender ligt ook
op het gemeentehuis en het scheidingsdepot en kunt u downloaden via www.uithoorn.nl/afval

BEGIN HET JAAR SCHOON. DOE MEE MET #NIEUWJAARSVEGEN.

www.supportervanschoon.nl
Doe ook mee
met
Nieuwjaarsvegen!

Nog geen goede voornemens voor 2020? Begin met Nieuwjaarsvegen
en begin het jaar met een opgeruimde straat! Samen is het zo gepiept.
Veel inwoners van Uithoorn maken op 1 januari de straten schoon van
vuurwerkafval. De gemeente helpt hier uiteraard bij.

NLSchoon_Poster Nieuwjaarsvegen_Voor gemeentes_A0.indd 1

Gelijk opruimen
Als u klaar bent met het afsteken van vuurwerk, ruim dan direct de vuurwerkresten op zodat vuurwerk niet op straat blijft liggen. Denk ook om
het vuurwerk dat niet is afgegaan. Veel kleine kinderen zoeken de volgende dag naar vuurwerkresten en proberen dit opnieuw af te steken.
Als het er niet ligt, vormt het ook geen risico.
Vuurwerkzakken
Haal vast de speciale vuurwerkzakken in huis. Die kunt u afhalen bij de
vuurwerkverkooppunten of het scheidingsdepot. Afval en vuurwerkresten kunnen in de ondergrondse container of restcontainer worden gedaan. Tip: maak eerst het vuurwerk vochtig voordat u het in een (vuilnis)
zak doet en weggooit.

WWW.UITHOORN.NL

n

Afsteken vuurwerk

Overlast
Klachten over vuurwerk kunt u melden bij de politie. Bij spoed of heterdaad 112 en anders via het algemene nummer 0900 – 8844. Meer informatie via www.vraaghetdepolitie.nl of www.politie.nl

Kerstlampjes

e e nte U i t h o o r
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Van surprises, in het paars gekleed naar school tot aan
het bezorgen van kerstkaarten in Het Hoge Heem

De decembermaand op
obs De Kajuit

Uithoorn - December, een hele
drukke periode waarin genoeg te
organiseren valt. Op donderdag 5
december bracht Sinterklaas met
zijn Pieten een bezoek aan school.
Het weer zat niet echt mee.
De Sint kon niet met zijn paard komen, waardoor hij is gaan lopen
met zijn Pieten. Onderweg kwam
een politieagent de Sint met zijn

Pieten tegen. Ze mochten met de
agent meerijden. Echter viel dit niet
mee.
Door de flinke hoeveelheid regen
die vooraf was gevallen, was het
op een aantal plaatsen ontzettend
modderig.
De politiewagen bleef vastzitten.
Gelukkig konden een aantal Pieten
de agent meehelpen. Sinterklaas

kwam alsnog te voet aan, gevolgd
door de politiewagen. De Sint en
de Pieten brachten verder een uitgebreid bezoek aan de groepen 1
t/m4.
In de bovenbouw kwam een bezoek van een Piet en waren onderling surprises voor elkaar gemaakt.
Het was een gezellige dag waarop
iedereen goed is verwend.

Daarnaast hebben ze geleerd over het Kinderwetje van Van
Houten. Hierin hebben de kinderen geleerd hoe het dagelijks
ritme van kinderen voor deze wet eruit zag. Daarna gingen
de kinderen het dagritme vergelijken met het leven in deze
tijd.
Ook hebben de kinderen zelf ondervonden hoe het voelt als
iemand minder goed kan zien en minder goed kan horen.
Hierbij hadden ze brillen opgezet waarbij een klein gedeelte
nog zichtbaar van was.
Er werd geleerd hoe je goed voor jezelf kunt zorgen zowel lichamelijk als geestelijk om zo fit en gezond te blijven. Niet
alleen qua gezondheid ten aanzien van jezelf, er is ook geleerd dat mensen verantwoordelijkheden hebben ten opzichte van anderen.
Denk aan zorg voor een ander, en ander te waarderen en
respecteren ongeacht leeftijd. Bij techniek hebben ze voorwerpen ontworpen die oudere mensen kunnen gebruiken
ter ondersteuning.
Als afsluiting van het thema werd een bezoek gebracht aan
de inwoners van Het Hoge Heem. Verschillende generaties,
Jong en Oud, waren allemaal met elkaar in gesprek. De kinderen vonden het heel erg leuk en hadden ook vragen voorbereid die ze graag van de inwoners wilden horen. De kinderen waren benieuwd hoe het dagritme er vroeger uitzag
en of sommige mensen zelfs de oorlog nog hadden meegemaakt. Na het bezoek en het bezorgen van alle kerstkaarten werden de kinderen verwend door medewerkers van Het
Hoge Heem.
Onderweg terug naar school konden ze heerlijk genieten
van het zakje met lekkernijen erin. Wij zijn de gastvrouw die
ons allen heeft ontvangen heel erg dankbaar. Het is een ervaring die altijd bij hen zal blijven. Dit is pas leren in de werkelijkheid.

Nadat Sinterklaas het land uit was gegaan stond Paarse Vrijdag als activiteit gepland. Het is de tweede keer dat
dit gevierd is op de Kajuit. We besteden dan nog meer dan anders aandacht aan diversiteit: iedereen mag zijn
wie hij/ zij wil zijn. Op diverse plaatsen waren er paars gekleurde tafels met verschillende soorten kinderboeken
en informatie omtrent het onderwerp. Veel kinderen, ouders en leerkrachten kwamen op vrijdag 13 december
iets met paars aan naar school. De school was paars gekleurd.

Ook staan er diverse wensbomen in de school. De kinderen hebben hun wens op een ster ster geschreven en
deze in een van de bomen gehangen.

Op donderdagochtend is met de hele school gezongen op het schoolplein vanwege Kerstmis. In
de avond heeft het kerstdiner plaatsgevonden.
Na al het harde werken zijn de kinderen heerlijk toe aan vakantie.
Namens alle leerlingen en medewerkers van obs de Kajuit wens wij iedereen fijne feestdagen toe
en een sprankelend 2020.

Op donderdag 12 december hebben de kinderen uit de groepen 5 en 6 hun ruim 150 zelfgemaakte
kerstkaarten bezorgd aan inwoners van Het Hoge Heem. Het bezoek was de afsluiting van de lessen van IPC (International Primary Curriculum). Hierin worden verschillende vakken (zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur. techniek, kunstzinnige vorming etc. in een thema aangeboden).
Het thema dat deze periode centraal stond, was het thema Jong en Oud. Tijdens het onderdeel
kunstzinnige vorming hebben kinderen diverse portretten geschilderd van zichzelf of bekende
schilders.

In de laatste week voor de schoolvakantie zijn er diverse creatieve opdrachten gemaakt door de kinderen op
school. Er hangen veel kleurrijke tekeningen in lokalen en schoolgangen rond het thema Kerst.

12

23 december 2019

Clubs uit De Ronde Venen halen
€26682,- op met Grote Clubactie 2019
De Ronde Venen – Zo’n 260.000
verkopers gingen de afgelopen
maanden op pad om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie.
In De Ronde Venen lukte het verenigingen om in totaal € 26682
op te halen. Landelijk deden ruim
5.000 verenigingen mee met de
Grote Clubactie. Samen haalden zij bijna €8.500.000,- op door
ruim 2,8 miljoen loten te verkopen. Dit betekent dat deelnemende clubs het beter hebben
gedaan dan ooit. Zij verkochten dit jaar gemiddeld 565 loten.
Hiermee stijgt de opbrengst per
vereniging jaarlijks.
Dit jaar deden in De Ronde Venen de volgende clubs mee en
zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar
de club!
Vinkeveen
BV Kwinkslag €777,-, Korfbalvereniging De Vinken €1560,,
Muziek- en Showkorps Triviant
€1536,Wilnis
Combinatie Sportclub Wilnis
€3705,Mijdrecht
Dansstudio Sietske €3204,-, Gymnastiekvereniging Mijdrecht ‘79
€2250,-, HCA Hardrijders Club
Amsterdam €750,-, IJsclub Nooit
Gedacht €1002,-, Sportvereniging Argon €5247,Abcoude
Gymnastiekvereniging Abcoude
(SV Abcoude) €2259,-, S.V. Abcoude €264,-

De Hoef
HSV 69 €2277,Baambrugge
Sportvereniging B.E.O. €741,Waverveen
Sportvereniging Hertha €1110,80% gaat naar de club

de Grote Clubactie ontwikkelt
ook de online verkoopmethoden
steeds verder door.
Deze digitalisering in de lotenverkoop brengt vele voordelen met
zich mee.
Directeur Nationale Grote Clubactie Frank Molkenboer: ‘We mogen best wel trots zijn op het feit
dat wij de grootste fondsenwervende organisatie voor het Nederlandse verenigingsleven zijn.
Nu blijkt dat het gemiddeld aantal verkochte loten per club opnieuw hoger is als ooit, merken
we dat de Grote Clubactie relevanter is dan ooit.
Wij helpen verenigingen graag bij
hun actie om zoveel mogelijk loten te verkopen en zo het verenigingsleven in Nederland vitaal en
financieel gezond te houden.
De kinderen die op pad gaan
met verkoopboekjes vind ik nog
steeds een van de mooiste verkoopmethoden, maar onze maatschappij vraagt meer. Wij denken
graag mee met verenigingen en
ontwikkelen daarom onze verkoopmethoden en communicatiemiddelen steeds verder door.’

Dit jaar is alweer het 47e jaar dat
de Grote Clubactie zich inzet voor
een (financieel) gezond verenigingsleven in Nederland. Door
als vereniging loten te verkopen
tijdens de Grote Clubactie halen
clubs geld op, waarmee ze hun
doelen kunnen realiseren.
Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe
materialen worden aangeschaft,
kan het clubhuis worden opgeknapt of kunnen evenementen
worden georganiseerd. Van elk
verkocht lot van €3,- gaat maar
liefst €2,40 (80%) rechtstreeks
naar de clubkas.
De Grote Clubactie is daarmee dé
loterij in Nederland met de hoogste opbrengst per verkocht lot
voor de club.
Dit is realiseerbaar door de inzet van ruim 20.000 vrijwilligers,
maar liefst 260.000 verkopers en
1,6 miljoen kopers die allen op
hun manier de plaatselijke ver- Vereniging gesteund?
eniging steunden in 2019. Samen Iedereen die een vereniging heeft
gesteund, maakt kans op één van
is hun inzet GOUD waard!
de 32.000 prijzen uit de Grote
Clubactie loterij, waaronder de
De Grote Clubactie innoveert
hoofdprijs van €100.000,-!
met online verkoop
De nostalgische lotenverkoop Check je lotnummer(s) op clubacaan de deur blijft een enorm tie.nl om te kijken of er een prijs is
krachtige verkoopmethode, maar gevallen op je lot.

Uithoorns Mooiste belooft
weer spektakel te worden
Takii Europe b.v. is de trouwe
sponsor van de 10 kilometer, de
start daarvan is 11.05 uur. Vakantiemakelaar is niet alleen sponsor
van de 10 Engelse mijlen, maar
biedt ook een weekend-/midweekverblijf in het prachtige resort Qurios in Zandvoort aan dat
verloot wordt onder de lopers
van de 5km, 10 km en 10 E.M. De
start van de 10 E.M. is 11.05u.
Herinnering
Alle
kinderern
aan
de
GeZZinsloop ontvangen een medaille en nog een extra verrassing. Voor de Specials ligt een medaille en een shirt klaar. De deelnemers aan de 3 lange afstanden
ontvangen in verband met het jubileumjaar ‘200 jaar Uithoorn’ een
speciale herinnering, een grote handdoek met daarop o.a. het
logo van ‘200 jaar Uithoorn’. Dit
is mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van de gemeente
Uithoorn en de stichting ‘SPUK’.

Grondverzet Cor van den Toorn
sponsor Hertha MO11
Vinkeveen - De winterstop is ingegaan.
De meiden van Hertha MO-11
hebben zich in de eerst helft van
het seizoen goed staande gehou-

den. Grondverzet Cor van den
Toorn uit Vinkeveen heeft met
zijn sponsoring het team helemaal in het nieuw gestoken op
het gebied van trainingspakken,

wedstrijdtenues en tassen. Hierdoor hebben de meiden een extra stimulans om de tweede helft
van het seizoen ook weer succesvol af te ronden.

Vinketoppers wederom
met sprongen vooruit
Vinkeveen - Het jongste team
van V.V. Atalante Vinkeveen was
ingedeeld met VVO Zonnen,
Spaarnestad Donder en VHZ
Spike.
De eerste wedstrijd werd er gespeeld tegen VHZ. Het vorige
toernooi werd er nog verloren
van dit team, maar de Vinketoppers gingen als een speer uit de
startblokken. De vijf meisjes (Eleana, Hannah, Roos, Noa en Lisa)
serveerden, draaiden en gooiden
als de besten en wisten zo de eerste wedstrijd te winnen (26-20 en
26-23).
De tweede wedstrijd werd er ook
weer voortvarend gestart tegen
Spaarnestad Donder. Mooie bovenhandse strekworpen en goed
vang- en serveerwerk bracht het
team naar de winst in de eerste
set (26-20). De tweede set slopen
er een paar foutjes in en maakte
Spaarnestad minder fouten. Het
ging gelijk op en zo eindigde de
set ook (20-20).
De derde wedstrijd tegen een
‘nieuw’ team met wel een heel
lange jongen. De meisjes deden
hun best, maar de jongen was
overal en gooide snel en strak
precies op de plekken waar de
Vinketoppers net niet waren.
De eerste set ging verloren met

24-29. De tweede set wilden de
meisjes revanche en hoe?! Er
stond geen maat op de meiden;
ze gooiden strak en hard en serveerden zuiver en geplaatst. Er
zat flink wat venijn in de gegooide ballen en daar had VVO geen
antwoord op. Met 25-19 ging de
winst naar de Vinketoppers.
Door deze mooie partijen behaalden de meisjes een gedeelde eerste plaats. Helaas werd het uiteindelijk op saldo net aan een tweede plaats, maar wat hebben de
meiden het supergoed gedaan!

Joop finishten vandaag als eerste (60,83%). Met Up-slagen hielden ze andere paren achter zich.
In het tussenklassement derhalve flink opgeklommen. Aart en
Joke, vandaag wat minder op
dreef , op 3 in het tussenklassement met 58,35%.
Paula en Anky hadden er zin en
speelden vandaag de (kerst)sterren van de hemel.
Bep en Clemens , ouderwets degelijk spel, en dat werd beloond
met 57,925 . Goed voor de subtop.
Bart en Tineke streden hard, maar

moesten met 50,42% genoegen
nemen met een plaats in de middenmoot.
May Lan en Francoise die vorige week bovengemiddeld scoorden bleven vandaag wat achter
evenals Corrie en invaller Anton
die vandaag geen potten konden
breken.
Als na de jaarwisseling voor de
derde ronde de balans wordt opgemaakt zijn er nog tal van kanshebbers.
Voor alle RondeVeners een mooi
Kerstfeest en een voorspoedig
2020.

Ook progressie voor De Biggetjes
Deze minidag was het team De
Biggetjes compleet met Lisa, Jort,
Cato, Fleur, Malak en Froukje. Tevens speelde Yorell mee, die extra
trainingen volgt op de volleybalschool in Amstelveen.
Hij kon prima mee op niveau 6!
Tevens speelde hij deze ook wedstrijden met zijn eigen team op
niveau 4.
De eerste wedstrijd tegen Spaarnestad Angels begon in de eerste set goed, maar aan het einde
liep de tegenstander weg: 20-36.
De tweede set herpakten De Biggetjes zich en werd het spannend
met veel rally’s. Het werd een gelijkspel met 21-21.

Voordat de tweede wedstrijd begon, moest Fleur helaas wegens
ziekte afhaken. Met VCH Smash
troffen ze een gelijkwaardige tegenstander. De eerste set werd
nipt gewonnen met 20-19 en de
tweede set eindigde gelijk met
17-17. Leuk om te zien dat Jort,
Yorell en Malak probeerden ballen van de grond te redden, maar
dat bleek nog best moeilijk.
De laatste wedstrijd was tegen
een volledig jongensteam, Spaarnestad Kwak. De Vinkeveense
Biggetjes speelden ze de Haarlemmers van de vloer: 20-14 en
23-16 waren de 2 setstanden. De
Biggetjes hadden duidelijk hun
‘flow’ te pakken. Vergeleken met
de vorige minidag zat er duidelijk
progressie in het team.
De Kanaries laten ook
vooruitgang zien
De Kanaries lieten deze minidag zien, dat zij net als de andere miniteams ook vooruitgang
boeken. De eerste wedstrijd was
spannend. De eerste set speelden zij gelijk 21-21, de tweede
set wonnen zij op het nippertje met 19-18. De tweede wedstrijd speelden ze gelijk. De laatste werd gewonnen.
Op naar 11 januari in Hoofddorp!

Voorinschrijven kan via
www.inschrijven.nl
Informatie over de loop vindt u
op www.uithoornsmooiste.nl en
www.aku-uithoorn.nl.

Regio - Zondag 26 januari vindt
het jaarlijkse grootste eendaagse
sportevenement in de gemeente
Uithoorn, Uithoorns Mooiste – de
loop, weer plaats.
Uithoorns Mooiste maakt onderdeel uit van het Z en Zcircuit en
omdat er dit jaar veel extra circuitlopers zich hebben ingeschreven, verwachten we in Uithoorn meer dan 1500 deelnemers in januari. Er kan ook dit jaar
over 3 afstanden gelopen worden, 5 en 10 kilometer en 10 Engelse mijlen.
De spits wordt afgebeten om
10.15 uur. door de Specials G-run.
De AH Jos van de Berg
GeZZinsloop over 1 kilometer
voor kinderen t/m 11 jaar start
om 10.30 uur.

De deelnemers aan de van Schie
5 kilometer worden om 11.00u.
weggeschoten. Van Schie zorgt
er weer voor dat er een loopbrug
bij de Noorddammerlaan over
het water wordt gelegd zodat de
lopers vanaf hun parkeerplaats
rechtstreeks naar de kantine van
Legmeervogels kunnen lopen.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Bridgevereniging Vinkeveen
Vinkeveen - Een enerverende
middag aan de Zuwe met dito
uitslagen.
De koplopers van vorige week
waren wederom leidend deze middag. Sander en Jeannette waren aan de derde tafel op-

permachtig door twee harten
van NZ 2 down te spelen. Zij delen de voorlopige toppositie in
het tussenklassement met Marijke en Gerrie die op vrijwel alle tafels goed scoorden. Annelies , vorige week merkbaar afwezig en

Kaarten
De Kwakel - Op dinsdag 31 december organiseert de activiteitencommissie van het dorpshuis
weer een kaartmiddag.
Het is mogelijk om vanaf 13.00
uur in te schrijven voor zowel
pandoeren als klaverjassen.
Het kaarten begint om 13.30 uur
en de inschrijfkosten zijn €2,50.
Adres: Dorpshuis De Kwakel,
Kerklaan 16, De Kwakel.
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Clubs uit Uithoorn halen € 15363 op
met Grote Clubactie 2019
Uithoorn – Zo’n 260.000 verkopers gingen de afgelopen maanden op pad om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In
Uithoorn lukte het verenigingen
om in totaal € 15363 op te halen. Landelijk deden ruim 5.000
verenigingen mee met de Grote
Clubactie. Samen haalden zij bijna €8.500.000,- op door ruim 2,8
miljoen loten te verkopen. Dit betekent dat deelnemende clubs
het beter hebben gedaan dan
ooit. Zij verkochten dit jaar gemiddeld 565 loten. Hiermee stijgt
de opbrengst per vereniging jaarlijks. Dit jaar deden in Uithoorn de
volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op.
Hiervan gaat 80% naar de club!
De Kwakel
H.S.V. Thamen €1086, Sportvereniging KDO €2853, UHC Qui Vive €6498,-

Uithoorn
Legmeervogels €4926,80% gaat naar de club
Dit jaar is alweer het 47e jaar dat
de Grote Clubactie zich inzet voor
een (financieel) gezond verenigingsleven in Nederland. Door
als vereniging loten te verkopen
tijdens de Grote Clubactie halen
clubs geld op, waarmee ze hun
doelen kunnen realiseren.
Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe
materialen worden aangeschaft,
kan het clubhuis worden opgeknapt of kunnen evenementen
worden georganiseerd. Van elk
verkocht lot van €3,- gaat maar
liefst €2,40 (80%) rechtstreeks
naar de clubkas.
De Grote Clubactie is daarmee dé
loterij in Nederland met de hoogste opbrengst per verkocht lot
voor de club. Dit is realiseerbaar

derlandse verenigingsleven zijn.
Nu blijkt dat het gemiddeld aantal verkochte loten per club opnieuw hoger is als ooit, merken
we dat de Grote Clubactie relevanter is dan ooit. Wij helpen verdoor de inzet van ruim 20.000 enigingen graag bij hun actie om
vrijwilligers, maar liefst 260.000 zoveel mogelijk loten te verkoverkopers en 1,6 miljoen kopers pen en zo het verenigingsleven in
die allen op hun manier de plaat- Nederland vitaal en financieel geselijke vereniging steunden in zond te houden. De kinderen die
2019. Samen is hun inzet GOUD op pad gaan met verkoopboekwaard!
jes vind ik nog steeds een van de
mooiste verkoopmethoden, maar
De Grote Clubactie innoveert
onze maatschappij vraagt meer.
met online verkoop
Wij denken graag mee met verDe nostalgische lotenverkoop enigingen en ontwikkelen daaraan de deur blijft een enorm om onze verkoopmethoden en
krachtige verkoopmethode, maar communicatiemiddelen steeds
de Grote Clubactie ontwikkelt verder door.’
ook de online verkoopmethoden
steeds verder door.
Vereniging gesteund?
Deze digitalisering in de lotenver- Iedereen die een vereniging heeft
koop brengt vele voordelen met gesteund, maakt kans op één van
zich mee.
de 32.000 prijzen uit de Grote
Directeur Nationale Grote Club- Clubactie loterij, waaronder de
actie Frank Molkenboer: ‘We mo- hoofdprijs van €100.000,-! Check
gen best wel trots zijn op het feit je lotnummer(s) op clubactie.nl
dat wij de grootste fondsenwer- om te kijken of er een prijs is gevende organisatie voor het Ne- vallen op je lot.

De Zon op het podium tijdens het
basketbaltoernooi

De Kwakel - Drie teams van basisschool de Zon hebben tijdens het
basketbaltoernooi in Aalsmeer
erg goed gepresteerd. Het toernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door basketbalvereniging

finale om de 3e en 4e plaats. In
de finale om de 3e plaats moesten de meiden de strijd aangaan
tegen het team van de Springschans. In de poulewedstrijd hadden ze de onderlinge strijd verlopoulewedstrijden al zien dat ze ren, waardoor de meiden nog geerg sterk waren. Gijs, Levi en Tim motiveerder waren.
wonnen hun poulewedstrijden In een spannende finale kwamen
en moesten in de finale de strijd de meiden van de Zon als winaangaan tegen de jongens van de naar uit de strijd en mochten zij
Samen Éen.
ook de beker op het podium in
Sterk samenspel en goed team- ontvangst nemen.
work zorgden voor een mooie De meiden uit groep 5 moesten
overwinning. Na de 7-1 overwin- in hun poule spelen tegen allening in de finale mochten de jon- maal jongens teams uit groep 5
gens de beker in ontvangst ne- en 6. De meiden lieten in de eermen op de hoogste trede van het ste wedstrijd gelijk zien dat ze
podium. Een erg knappe presta- niet onder de indruk waren en
tie van Levi, Gijs en Tim die heel wonnen het duel met maar liefst
Aalsmeer had dit jaar ook een uit- trots mogen zijn op hun presta- 10-0. Een geweldige prestatie
nodiging gestuurd naar de scho- ties en spel.
van Babet, Pippa en Perlei die uitlen in De Kwakel en Uithoorn. Loebna, June en Aukje gingen eindelijke op een hele knappe
Drie enthousiaste teams kwa- naarmate het toernooi vorder- 4e plaatst zijn geëindigd. De leermen in actie in de Bloemhof. De de steeds sterker spelen en plaat- lingen mogen erg trots zijn op
Jongens uit groep 8 lieten in de sen zich uiteindelijk knap voor de hun prestaties!

Ivar Immerzeel Nederlands
Kampioen 5000 meter
Regio - Voor de Nederlandse junioren schaatsers stond het weekend van 14 en 15 december in
het teken van de Nederlandse titels op de sprint en op de lange
afstanden (3000 en 5000 meter).
De wedstrijden vonden plaats op
de ijsbaan in Alkmaar.
Van ijsclub Nooit Gedacht had
Ivar Immerzeel zich weten te
plaatsen voor de 3000 m. Plaatsing voor deelname aan de 5 km
was afhankelijk van de uitslag
van de 3000 m. De eerste twaalf
mochten de volgende dag ook

starten op de 5000 m. Op de winderige baan van Alkmaar liep de
3000 m voor Ivar niet zoals gehoopt. Hij behaalde op deze afstand een 8e plaats. Niet tevreden maar wel geplaatst voor zijn
meest favoriete afstand.
Door zijn uitslag op de 3000 m
moest Ivar al in de derde rit van
start op de 5000 m. In de eerste
twee ritten werden al scherpe tijden neergezet. Ondanks deze
snelle tijden en zijn wat mindere optreden van een dag eerder
startte Ivar toch vol zelfvertrou-

wen aan zijn race. Na enkele rondes op kleine achterstand van zijn
tegenstander te hebben gereden
wist Ivar te versnellen, waar zijn
tegenstander de rondetijden zag
oplopen. Ivar finishte met een dik
nieuw baanrecord in een in een
tijd van 6.44,96
Toen was het voor Ivar zenuwslopend afwachten of de concurrentie na hem nog aan deze
tijd kon komen. Twee concurrenten konden tot 3000 m redelijk in
de buurt blijven, maar moesten
daarna het schema van Ivar los-

Legmeervogels eerste seizoen helft
Uithoorn - Het seizoen begint voor Legmeervogels in een
nieuw tenue. Na jaren sponsor te
zijn geweest neemt Legmeervogels afscheid van Maas en staat er
met ingang van het nieuwe seizoen LED Sign op het shirt (YELA LICHTING) en is ADFINQ , Financiële administratie en advies
toegetreden als sub-sponsor van
het eerste elftal. Beide sponsoren
steunen de vereniging ook op andere branche gerelateerde gebieden.
Legmeervogels zijn uiteraard
zeer verguld met de steun van
deze en andere sponsoren.
Naast de sponsor wissel is er ook
een trainerswissel. Florian Wolf is
na een seizoen Legmeervogels
vertrokken naar SJC (later ook
trainer geworden bij Jong Almere
City). De spelers moeten het seizoen 2019-2020 met Roy v d Mije
en als assistent Gerry van Guine.
Helaas komt er een kink in de kabel. OFC 3e divisie is op zoek naar
een nieuwe trainer en vraagt of
Roy v d Mije het wil worden. Roy

v d Mije heeft daar wel interesse
in en neemt ontslag bij Legmeervogels. Roy kiest ervoor om direct zijn biezen te pakken. Mooier
was geweest om te vertrekken bij
aanvang van de winterstop. Voorbeeld is te vinden bij RKDES.
Maar goed Legmeervogels zit op
dat moment zonder hoofdtrainer.
Na een korte zoekperiode komt
Legmeervogels terecht bij Alami
El Ahannach. De eerste wedstrijd
voor Alami El Ahannach is het uit
duel tegen Kolping Boys
Winterstop
Bij het ingaan van de winterstop
die duurt tot en met het weekend
van 18 en 19 januari 2020, zien
wij dat Legmeervogels zondag 1,
in de 1ste klasse A de 9eplaats op
de ranglijst inneemt met 11 wedstrijden gespeeld en slechts 13
puntjes. Dit is gewoon te weinig
voor dit elftal met zoveel capaciteit in de selectie groep. Als groep
kan deze selectie uitstekend presteren. Het kan niet zo zijn dat de
overwinning naar jou toe komt

waaien. Nee, als collectief zal er
in ELK duel voor 100 % gestreden
moeten worden voor de puntjes.
Doe het collectief dit niet, dan
krijg je een dergelijk wedstrijd
als tegen AGB. Dan weet men bij
Legmeervogels, en niet bij Legmeervogels alleen, niet hoe de
stand van zaken is met betrekking tot sva Papendorp. Wordt
papendorp nu wel of niet uit de
competitie verwijderd?
Als dit niet gebeurt dan zou Legmeervogels zomaar het openstaande duel tegen Papendorp
moeten inhalen op zondag 19
januari 2020? Papendorp staat
nu op plaats 13 met 6 duels gespeeld en 3 punten. Als Papendorp in de 1ste klasse mag blijven dan zal er heel veel ingehaald
moeten worden. Mocht de KNVB
besluiten om Papendorp toch uit
de competitie te halen dan verliezen De Zouaven, DSOV, Zaanlandia, SDZ en Hoofddorp elk 3
punten. Zij hebben immers van
Papendorp gewonnen. De enige 3 punten van Papendorp zijn

Sport en Spel instuif
bij KDO
De Kwakel - Op vrijdag 3-1-2020
is er van 10.00 uur tot 12.00 uur
een sport en spel instuif voor de
jeugd bij KDO aan de Vuurlijn in
De Kwakel.Op die ochtend in de
kerstvakantie zijn er in de beide
sporthallen allerlei leuke sportieve dingen te doen. In de kleine
sporthal kan iedereen zich naar
hartenlust uitleven met allerlei
balspelen. In de grote sporthal
richten we meerdere hoeken in.
Er worden diverse turntoestellen
neergezet voor de kinderen vanaf een jaar of 5 en er is een aparte
Nijntje hoek waar kinderen van-

af 2 jaar met allerlei spelmaterialen zich kunnen vermaken. Nieuw
dit jaar zijn de Dance workshops
die tijdens de ochtend door onze Dance docente Noëlla worden
gegeven. Om 10.00 uur gaan de
zalen open en met schone binnen gympen mag je voor € 3,00
contant naar binnen. Kinderen
jonger dan 6 jaar alleen onder
begeleiding en oudere kinderen
graag 06 nummer ouder op arm
of in de sporttas. Opgeven van te
voren is niet nodig en voor meer
informatie mail naar gymnastiek@kdo.nl

Zaalvoetbal voor jongeren
Uithoorn - Op dinsdag 31 december 2019 vindt er een zaalvoetbaltoernooi, voor alle jongeren uit Uithoorn, plaats bij de
Scheg in Uithoorn. Het toernooi
is van 13:00 uur tot en met 18:00
uur met eten, drinken en een
prijs voor de winnaars. Om mee
te doen met het toernooi, is een

aanmelding om 12:30 uur op 31
december 2019 in de Scheg een
vereiste, zodat de pouls gemaakt
kunnen worden.
Het team mag maximaal bestaan
uit 6 personen.
Wil je het nieuwe jaar sportief en
gezellig beginnen? Wees er dan
bij!

Bij Legmeervogels

Oliebollenvoetballen &
-klaverjassen
Uithoorn - Aanstaande zondag
29 december kun je bij Legmeervogels het Oliebollen voetbalen klaverjassentoernooi spelen.
De kantine is vanaf 12.45 uur geopend voor alle deelnemers aan
het voetbaltoernooi. Vanaf 13.30
uur ben je welkom voor het klaverjassen.

dereen toegankelijk. Je hoeft
geen lid of donateur te zijn van
Legmeervogels om mee te kunnen doen. Er wordt in de kantine van Legmeervogels gespeeld
om de gebruikelijke prijzen. Deze
prijzen worden aan het einde van
laten. Ivar mocht dus het podium
de middag uitgereikt. In de korop voor het Wilhelmus als Nederte pauzes tussen de rondes door,
lands Kampioen 5000 meter junikun je genieten van een versgeoren.
bakken oliebol en een drankje.
De volgende uitdaging voor Ivar Voetbaltoernooi
is het clubkampioenschap van Het oliebollen voetbaltoernooi Het eerste kopje koffie of thee
IJsclub Nooit Gedacht. Deze zal begint om 13.30 uur en het in- word je, zoals altijd, door Legworden gehouden op zaterdag- schrijven is vanaf 12.45 uur. Aan meervogels aangeboden.
avond 28 december op de Jaap dit toernooi kan worden deelgenomen door (zaal)voetbal en Tombola
Edenbaan in Amsterdam.
handbal leden, oud leden en niet Tijdens het gehele oliebollenleden. Enige voorwaarde is dat toernooi worden er lootjes verbehaald door een thuis overwin- spelers& speelsters 16 jaar of ou- kocht voor de Kersttombola. Er
der zijn. De dames en heren spe- wordt weer voor mooie prijzen
ning op FC Uitgeest 1-0.
Uit de eerste 11 duel haalt Leg- len in teams die door loting wor- gezorgd door Frans Lakerveld en
meervogels dan 13 punten. Zo is den samengesteld. Je schrijft je Jan Stolwijk.
er de winst op Fortuna Wormer- per persoon in en de oliebollen Dus zorg dat je op zondag 29 deveer, 2-1, De Meern 5-0 en de FC commissie stelt de teams door cember genoeg lootjes koopt om
in de prijzen te vallen. De prijsUitgeest 3-0. Gelijk is er gespeeld middel van loting samen.
uitreiking is nadat beide olieboltegen Hoofddorp 2-2, Zaanlandia
lentoernooien afgelopen zijn.
1-1, SDZ 0-0 en AFC’34 2-2. Leg- Klaverjastoernooi
meervogels verliezen in deze pe- Het oliebollen klaverjassen be- U vindt Legmeervogels aan de
riode van LSVV 2-1, De Zouaven gint om 14.00 uur en is voor ie- Randhoornweg 100.
2-1, Kolping Boys 3-2 en AGB 4-2.
LSVV verlies je gewoon in een tijd
van 6 minuten.
begint wordt dit dan ook de pe- AFC’34, Hoofddorp, De Meern,
De Zouaven wint in de slot mi- riode dat Legmeervogels de pun- Fortuna Wormerveer, AGB en De
Zouaven en als eerste na de winnuut van Legmeervogels. Dit ter- ten zal moeten gaan pakken.
wijl de meeste kansen in dit du- En wel zoveel punten dat Leg- terstop op 26 januari 2020 naar
el zijn geweest tegen de koploper meervogels ook volgend seizoen DSOV in Vijhuizen. Dan zijn er ook
voor Legmeervogels. Het verlies in de 1ste klasse mag uitkomen. nog een 2-tal wedstrijden tegen
tegen Kolping Boys en AGB heef Op de bank zitten dan Alami El Papendorp.
toch echt wel te maken met de Ahannach en Gerry van Guine Het is aan de KNVB of deze duels
mentaliteit van het elftal op dat als trainer en ass trainer. Marcel nog worden gespeeld.
moment.
Tukker als verzorger. Ass scheids- Legmeervogels kan zich volleNa de feestdagen
rechter fungeert Rene v d Nolk dig richten na de winterstop op
Na de feestdagen speelt Leg- van Gogh of Raymond Verschut. de competitie. Het beker avonmeervogels een 2-tal vriend- Sjaak v d Tol en Terry Vernooij zul- tuur is immers ten einde. Na met
schappelijke wedstrijden Op zon- len ook de 2e competitie als lei- moeite de poule fase te hebben
dag 12 januari 2020 uit tegen ders fungeren. De tegenstanders overleefd was er in de nok out fase eerst nog de overwinning op
JOS/Watergraafsmeer
(Hoofd- in deze 2e periode.
klasse)en op zondag 19 janua- Legmeervogels ontvangen dan DEM zaterdag maar de 2e wedri 2020 thuis tegen Vitesse’22 (2e LSVV, FC Uitgeest, SDZ, DSOV, strijd uit tegen SDZ werd kansklasse).
Zaanlandia en Kolping Boys. Leg- loos verloren met 5-3. LegmeerAls dan straks de competitie weer meervogels gaan op bezoek bij vogels uitgeschakeld.

