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KORT NIEUWS:

Ruim 100 kilo 
vuurwerk
Uithoorn - Naar aanleiding 
van een melding heeft de po-
litie op maandag 31 december 
om kwart voor vier in de mid-
dag een inval gedaan in een 
schuur aan Krollen. Volgens 
de melding zou hier een grote 
hoeveelheid vuurwerk liggen. 
De politie trof inderdaad een 
grote hoeveelheid siervuur-
werk aan, totaal met een ge-
wicht van ruim 100 kilo. De ei-
genaar, een 45 jarige Uithoor-
naar, verklaarde de pijlen en 
bommen voor eigen gebruik 
aangeschaft te hebben. Hij 
heeft vrijwillig afstand gedaan 
van zijn vuurwerk.

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Uithoorn - Op 1 januari jl. heeft 
U.R.K.V Michiel de Ruijter wederom 
een nieuwjaarsduik georganiseerd. 
Ondanks dat de temperatuur hoger 
was dan de afgelopen jaren was het 
nog een behoorlijk verfrissende er-
varing voor de dappere deelnemers. 
Na een korte warming-up durfden 

uiteindelijk 42 springers het avon-
tuur aan. 

De vereniging bestaat dit jaar 50 
jaar, dat dan ook gelijk het thema 
was voor de sprong van dit jaar. Een 
fl ink aantal deelnemers had zijn/
haar outfi t hierop aangepast. Dank-

zij de medewerking van Sauna Am-
stelland en Bakker Bart konden er 
na afl oop weer een aantal leuke 
prijzen worden verdeeld onder de 
deelnemers met de outfi t die het 
beste aansloot bij het thema. Al met 
al een mooie start van dit jubileum-
jaar bij Michiel de Ruijter.

Ondanks hoge temperatuur 
best koud zo’n nieuwjaarsduik

Uithoorn - Sinds kort staat dit bord 
met bovenaan de aankondiging 
‘Uithoorn fi etst veilig!’ bij de krui-
sing Koningin Máximalaan (N196)/
Noorddammerweg. Dat heeft on-
getwijfeld betrekking op het vrijlig-
gende fi etspad met tweerichtings-
verkeer dat momenteel langs de 
Noorddammerweg wordt aange-
legd. Op zich een goed plan. Het is 
echter voor de algehele veiligheid 
van fi etsers wel te hopen dat langs 
het fi etspad de openbare verlichting 
gedurende de donkere winteravon-
den blijft branden. Diezelfde open-
bare verlichting wordt namelijk om 
bezuinigingsredenen door de ge-
meente tijdens de avond- en nach-
telijke uren even verderop in het 
‘buitengebied’ uitgezet. Dat geldt 
ook voor bijvoorbeeld een deel van 
de Vuurlijn waar in de ochtend- en 
avonduren veel schoolgaande kin-
deren fi etsen en/of anderen per 
fi ets of brommer naar sportaccom-
modaties gaan en terug. Maar ook 
ouderen maken veelvuldig gebruik 
van de fi etsroutes in de omgeving. 
Als op die plaatsen en langs land-
wegen buiten de bebouwde in Uit-
hoorn en De Kwakel de duisternis 
gaat overheersen, zullen daar ge-
heid gevaarlijke situaties ontstaan. 

Dus hoezo ‘Uithoorn fi etst veilig?’ 
Ja, alleen binnen de bebouwde 
kom met een goed functionerende 
straatverlichting! Komt bij dat veel 
fi etsers vaak ondeugdelijke verlich-
ting hebben op hun fi ets, waardoor 
zij te laat door andere verkeersdeel-
nemers worden opgemerkt. Dus 
fi etsers, zorg zelf voor een goede 
verlichting op je fi ets en blijf hoe 
dan ook herkenbaar op de (donke-
re) wegen!
Aan de ene kant opteert de ge-
meente voor veilige fi etsvoorzie-
ningen, maar anderzijds wordt dat 
weer teniet gedaan door onveili-
ge wegen vanwege het ontbreken 
van afdoende verlichting. Om over 
het onveilige gevoel van bewoners 
in afgelegen gebieden nog maar 
te zwijgen en criminelen de kans 
te geven in het donker hun slag te 
slaan. Men kan zich afvragen of het 
uitdraaien van openbare verlichting 
in de buitengebieden de gemeente 
zoveel besparingen oplevert dat dit 
opweegt tegen de veiligheid en het 
welgevoelen van fi etsers, het overi-
ge verkeer en de bewoners. Kortom, 
met het grote bord langs de weg 
wordt slechts een beperkt stukje 
veiligheid bedoeld: die voor fi etsers 
langs de Noorddammerweg!

Uithoorn fi etst veilig?

Uithoorn - Vanaf 1 januari jl. heet 
de N196 binnen de gemeente Uit-
hoorn Koningin Máximalaan. Reeds 
in mei vorig jaar werd dit besluit ge-
nomen door burgemeester en wet-
houders van Uithoorn. 
De naamswijziging geldt voor het 
gehele traject, vanaf de Legmeer-
dijk in Aalsmeer tot aan de Prinses 
Irenebrug, over de Amstel. Donder-
dag jl. in de vroege ochtend is de 
wijziging in alle systemen doorge-
voerd, omdat op 1 januari veel sy-

stemen (ook landelijke) eruit lig-
gen. Alle instellingen zoals hulp-
diensten en kaartenmakers als tom-
tom zijn hiervan op de hoogte ge-
bracht, Ook de betrokken bewoners 
en bedrijven zijn maanden geleden 
al ingelicht. De wens tot naamswij-
zing kwam van de Provincie Noord-
Holland, omdat er onduidelijkheid 
ontstond voor onder andere hulp-
diensten. De N196, genaamd pro-
vinciale weg, is namelijk over enke-
le maanden geen provinciale weg 

meer maar een lokale weg. De N201 
is buiten de gemeentegrenzen van 
gemeente Uithoorn komen te lig-
gen. Bij de gemeente Uithoorn be-
staat al jaren de traditie dat bij spe-
ciale gebeurtenissen van het Ko-
ninklijk Huis een straat wordt ver-
noemd naar één van de leden van 
het Koninklijk Huis. Daarom is ge-
kozen voor Koningin Máximalaan. 
Koning Willem-Alexander is reeds 
benoemd via de Willem-Alexander-
poort.

Provincialeweg heet nu 
offi cieel Koningin Máximalaan

Brandweer Uithoorn: Top!
Uithoorn – Vorige week zon-
dag  kwam er een melding binnen 
dat er rookontwikkeling was in de 
oefenlocatie van stichting UFO aan 
de Middenweg te Uithoorn. 
De gealarmeerde brandweer was 
zeer snel ter plaatse om de situa-
tie het hoofd te bieden. Onder lei-
ding van bevelvoerder Nico Theuns 
werd geconstateerd dat zich de 
brandhaard op een lastige plek be-
vond in het plafond van de oefen-
ruimte. De brandweerlieden gingen 
doortastend te werk en hebben al-

le aandacht gehad voor het tegen-
gaan van grote materiële scha-
de. De kostbare apparatuur werd 
met vereende krachten naar bui-
ten gesjouwd en de inderhaast op-
geroepen Cobra-Cutter-team ging 
zeer zorgvuldig te werk. Bestuur 
van stichting UFO wil deze brand-
weerlieden  heel hartelijk bedan-
ken voor de manier waarop zij heb-
ben gehandeld. Zij moeten er niet 
aan denken wat er gebeurd zou zijn 
als zij niet op tijd waren gekomen: 
hulde!

Uithoorn - Vanaf 13 januari 2014 
geven donors in Uithoorn bloed in 
een Mobiele Afnamelocatie (MAL) 
van Sanquin Bloedvoorziening. De 
MAL is ingebouwd in een uitschuif-
bare trailer en is voorzien van al-
le benodigde bloedbankapparatuur 
en -materialen. Het is de vijfde MAL 
van Sanquin die in Nederland gaat 
rijden. Hiermee wordt één unifor-
me wijze van mobiele bloedinzame-
ling in Nederland gerealiseerd. Do-
nors geven bloed in een trailer waar 
twee keuringsruimtes en zes afna-
mebedden in ondergebracht zijn. 
Deze trailer voldoet aan alle wet- en 
regelgeving om bloed af te nemen. 
De MAL is eigendom van Sanquin 
en uitgerust met de benodigde ap-
paratuur, materialen en opslagfaci-
liteiten. De donorontvangst, de in-
schrijving en het donorcafé zijn ge-
plaatst in een nabijgelegen ge-
bouw. Helaas was de voormalige af-

Speciale trailer voor bloeddonors
namelocatie niet geschikt als stand-
plaats voor de MAL. In Uithoorn ko-
men we daarom naar het volgen-
de nieuwe adres: SV Legmeervo-
gels, Randhoornweg 100, 1422 NE 
Uithoorn. We komen hier ongeveer 
tien keer per jaar op een maandag 
van 12.30-20.00 uur. Sanquin kwam 

tot dusver alleen in de avond, maar 
met de MAL hebben donors de mo-
gelijkheid om in de middag al bloed 
te geven. 
Op 13 januari 2014 vindt de eerste 
afnamesessie plaats in Uithoorn. 
Donors geven dan voor de eerste 
keer bloed in de MAL.

Uithoorn - Op vrijdag 27 jl. De-
cember werd er een eindejaars bor-
rel gedronken bij Sjiek a/d Amstel 
met de gezamenlijke bewoners van 
buurtverenigingen Centrum en Tha-
merdal. Tevens werd er afscheid ge-
nomen van Gerrit Schiffart van Car-
danis. Gerrit gaat stoppen wegens 
de bezuinigingen van de gemeente 
Uithoorn. In zijn afscheidswoord gaf 
hij mee dat we vooral dat moesten 
doen wat goed voor onze buurten 
is en niet eerst wachten op de ge-
meente met andere woorden voor-
al je eigen weg gaan. De buurtco-
mités zullen de adviezen van Gerrit 
node gaan missen. Zij wensen Gerrit 
veel succes in zijn verdere loopbaan

Afscheid van Gerrit 
Schiffart van Cardanus

Donkere dagen offensief werkt
Uithoorn -  In het kader van het 
Donkere Dagen Offensief zijn in 
de late middag, in de avond en 
‘s nachts meer agenten de straat 
opgegaan. Aan inwoners is ge-
vraagd direct verdachte zaken te 
melden. De intensievere contro-
les door de politie in woonwijken, 

winkelcentra en bedrijfsterreinen 
heeft een positief effect. Sinds 
23 december zijn er geen inbra-
ken geweest in de gemeente. Vo-
rig jaar zijn rond kerst nog 15 in-
braken geweest. De intensieve-
re controles door de politie gaan 
ook in januari voortgezet worden.



De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 113. Beroepsperiode 27 december 

2013 t/m 6 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W.M. van de Lagemaat 
0297-513111.

- Voorontwerp “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4”. Inza-
geperiode vanaf vrijdag 10 januari 2014 t/m donderdag 23 januari 2014. Inlich-
tingen bij Ontwikkeling M. Blonk 0297-513111.

- Aanwijzingsbesluit toezichthouders omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
Inzageperiode vanaf 3 januari 2014 t/m 24 januari 2014. Inlichtingen bij Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied, T 023 567 88 99.

- Omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V. Inzageperiode 24 december 
2013 t/m 3 februari 2014. Inlichtingen bij Publiekszaken, R. Jansen - de Noo, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Graslaan 9 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkopbouw. Ontvangen 29 december 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik ne-

men van een locatie voor kinderopvang. Ontvangen 23 december 2013.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Dwarsweg 4, omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning. 

Bezwaar: t/m 3 februari 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg, Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het organiseren 

van de 10 Engelse Mijlen op 26 januari 2014 van 10.30 tot 13.30 uur. Bezwaar 
t/m 31 januari 2014.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 20. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploi-

tant van Café Bonaire voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 de-
cember 2014. Bezwaar t/m 3 februari 2014.

- Wilhelminakade 5. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van 
Café Drinken & Zo voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 decem-
ber 2014. Bezwaar t/m 3 februari 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Verklaring van geen bezwaar aan Don Events 

voor het organiseren van een vlooienmarkt in Sporthal De Scheg op 23 febru-
ari 2014 van 09.00 tot 17.00 uur.

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet 
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de over-
heid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten 
digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en ver-
keersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.offi cielebekendmakingen.nl U 
kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de ge-
meente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie nog wel via de Gemeentepagina maar ook on-

line)

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 START INSPRAAK VOORONTWERP “BESTEMMINGSPLAN 
 BOTERDIJK EIGEN HAARD LOCATIES 1 TM 4”
Eigen Haard heeft aangegeven dat het project voor deze locaties aan de Boterdijk 
zoals dat is vastgelegd in ‘Bestemmingsplan Boterdijk’ niet te realiseren is. De re-
den hiervoor is voor een groot deel terug te voeren op de economische recessie. 
Daarom heeft Eigen Haard gevraagd of de gemeente wil meewerken aan de rea-
lisatie van een gewijzigd plan. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een nieuw be-
stemmingsplan wordt gemaakt. 
Het voorontwerp “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4” ligt in 
het kader van de inspraakprocedure ter inzage, vanaf vrijdag 10 januari 2014 t/m 
donderdag 23 januari 2014 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, alsmede tijdens 
de openingstijden van de dorpshuis De Quakel in het dorpshuis. Het voorontwerp 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college 
van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraak-
reacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Na verwerking van de inspraakreacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen 
kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeen-
teraad. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het 
bestemmingsplan.
Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de 
website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden inge-
diend.
Uithoorn, 8 januari 2014
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-17.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Onderwijs-
informatiemarkt 
2014
Op woensdag 15 januari 2014 vindt van 18.15 tot 
19.45 uur de jaarlijkse onderwijsinformatiemarkt 
plaats. Dit jaar is de locatie daarvoor de hal van 
het Alkwin Kollege, Weegbree 55 te Uithoorn. Di-
verse scholen van voortgezet onderwijs uit Uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen en de Ronde Ve-
nen zullen zich presenteren. Op deze avond kun-
nen ouders/verzorgers en leerlingen van groep 
acht van het basisonderwijs kennismaken met 
de mogelijkheden die scholen voor het voortge-
zet onderwijs uit de omgeving te bieden hebben.

Het beeld ‘Het Baken’ van kunste-
naar F. Hage is op dit moment aan 
restauratie toe. Het beeld staat in 
Aan het Spoor in de Legmeer. De ge-
meente heeft zelf geen budget be-
schikbaar om de restauratie te be-
kostigen. Daarom zijn we op zoek 
naar geïnteresseerden die het onder-
houd voor hun rekening willen en/of 
kunnen nemen.
De kosten voor restauratie liggen 
rond de € 15.000,-. 

Adopteren?
Bent u een liefhebber van kunst? 
Vindt u dat kunst thuishoort in de 
openbare ruimte? Heeft u interesse 
om een beeld te adopteren? Wilt u 
kunst in de openbare ruimte onder-
steunen en ‘Het Baken’ laten restau-
reren? Neemt u dan vóór 1 februari 
2014 contact op met Georgien Hak-
kert via 0297 513 111. Er is een rap-
port beschikbaar met informatie over 
de wijze waarop het beeld kan wor-
den gerestaureerd. 

Verwijderen
Als niemand zich meldt, zal de ge-
meente het beeld helaas verwijde-
ren. De planning is dat het beeld in 
februari wordt verwijderd. 

Adopteer een beeld

Beeld ‘Het Vrouwenfi guur’ 
gestolen
In 2013 is in Zijdelwaard het 
bronzen beeld ‘Het Vrouwenfi-
guur’ gestolen. Het beeld stond 
op de Wiegerbruinlaan en is 
van kunstenaar E. Hack. De ge-
meente heeft aangifte gedaan, 
maar het beeld is nog niet ge-
vonden. Mocht het beeld in het 
voorjaar van 2014 niet terug zijn, 
dan bekijkt de gemeente in over-
leg met de buurt of een vervan-
gend kunstwerk op de betreffen-
de locatie kan worden geplaatst.

 “Gemeente: 
Alstublieft, doe er 

wat aan!”
Uithoorn - “Al diverse malen heb-
ben we de gemeente Uithoorn ver-
zocht tot het terugplaatsen van een 
paal op het stukje fietspad tussen 
Bieslook en Bijvoet. Naast het feit 
dat diverse motoren dit fietspad als 
sluiproute gebruiken zijn er ook au-
tomobilisten die dit stukje via het 
fietspad en het gazon proberen af 
te steken. Dit onfatsoenlijke gedrag 
heeft gisteren geleid tot een hoog-
tepunt: men is met een auto van 
GLS vast komen te zitten op het ga-

zon. Ook diverse collega’s die hem 
te hulp schoten, kwamen vast te zit-
ten. Gevolg: de hele middag en een 
deel van de avond een spectaculair 
bevrijdingsteam bezig geweest is de 
voertuigen weer op de weg te krij-
gen en zie wat er dan met het gazon 
gebeurd! Hopelijk dat de gemeente 
nu inziet dat ze heel snel die paal 
(die er altijd heeft gestaan!) weer 
moet terugplaatsen. Dan is al het 
leed weer over”, aldus de bezorgde 
bewoners van Bieslook en Bijvoet.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF Mijmeringen
Begin 

Het nieuwe jaar is begonnen! Veel men-
sen zijn blij dat de feestdagen achter de 
rug zijn en dat het gewone leven weer op 
gang is gekomen. Andere gaan aan de 
slag met goede voornemens of juist niet. 
In welk kamp je ook thuishoort, het maakt 
niet uit want 2014 is nu hier. 

Goede doelen
December is de laatste jaren niet alleen de maand van de feestda-
gen maar ook de maand waarin 3FM hun Serious Request houdt. 
Dit jaar vroegen zij aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig 
sterven aan (de gevolgen van) diarree. Dit is een gevolg van het ge-
brek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten. Drie dj’s van 3FM 
gingen van 18 tot en met 24 december het Glazen Huis in, wat dit 
jaar in Leeuwarden stond. Vanuit het glazen huis doen zij alles om 
zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de 
aanpak van onnodige kindersterfte. Elk jaar sterven ruim 800.000 
kinderen aan diarree en dat zijn elke dag dus 2200 kinderen. Kinde-
ren met diarree die niet behandeld worden, sterven door uitdroging. 
Het is hartverwarmend om te zien dat vele mensen geld doneren, 
ludiek acties verzinnen om geld in te zamelen en dit allemaal sa-
menkomt in een zo’n actie. Het geeft de mensen het gevoel onder-
deel te zijn van iets positiefs, een mooie energie die je deelt met el-
kaar en voor elkaar. Precies het gevoel wat ik bij December vindt ho-
ren, maar wat het hele jaar er overal hoort te zijn. De opbrengst van 
deze actie was het recordbedrag van 12.302.747 euro. Een bijzonde-
re prestatie, ik heb alleen één maar...

Stille armoede
Ik wil het goede gevoel, de positieve input niet verpesten. Dat wat 
ze hebben opgehaald is geweldig, beter dan niets. Maar een be-
drag van ruim 12 miljoen valt in het niet als je weet dat er in Neder-
land een paar dagen later voor meer dan 70 miljoen aan vuurwerk 
de lucht in is geknald. Het is natuurlijk een kwestie van prioriteiten. 
Iedereen mag zelf beslissen waar je je geld aan besteed en als je al 
geld geeft voor het goede doel is dat geweldig. Ik blijf echter zitten 
met die maar. En het is niet de enige maar. Het doel wat 3FM sa-
men met het Rode Kruis had uitgekozen is belangrijk en nodig en 
heel ver weg. Vergeten we niet dat in ons eigen land er ook een stille 
ramp aan het voltrekken is? Vele Nederlanders, waaronder ook kin-
deren leven in stille armoede. Men moet de eindjes aan elkaar vast-
knopen, er is geen geld voor hobby’s, sporten, uitjes, zelfs niet voor 
het dagelijkse voedsel.

Voedselbanken
In steeds meer gemeentes komen er voedselbanken, simpelweg 
omdat het nodig is. Het is bizar om je te realiseren dat in je ei-
gen woonplek er mensen zijn die gewoonweg geen geld meer heb-
ben voor eten. De voedselbank verzorgt voedselhulp voor mensen 
die deze hulp hard nodig hebben. Vrijwilligers en sponsoren steu-
nen hen daarbij. De voedselpakketten zijn bedoeld als (nood)hulp 
voor mensen die voor kortere of langere tijd te weinig geld hebben 
om van te leven. De voedselbank heeft duidelijke (landelijke) criteria 
om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpak-
ket. Zowel in Uithoorn als in de Ronde Venen is er een voedselbank, 
voor meer informatie kijk op voedselbankderondevenen.nl of voed-
selbankuithoorn.nl. En wist u dat er in de Lidl een donatieknop zit 
op alle statiegeldautomaten. Hiermee biedt de supermarkt de klan-
ten de mogelijkheid om bij het inleveren van lege flessen wisselende 
goede doelen te steunen. Momenteel is het goede doel de plaatse-
lijke voedselbank en dat is dus precies waar mijn statiegeld nu naar 
toe gaat. Het zijn immers de kleine dingen die het doen en vooral 
ook de kleine dingen die wekelijks of dagelijks terugkomen, waar-
mee je een verschil kunt maken.

Suspended coffee
En er zijn steeds meer mooie initiatieven die langzamerhand be-
kendheid krijgen. Een daarvan is de “suspended coffee”. Het word 
ook wel de uitgestelde koffie genoemd. Men kan vooruit een koffie 
betalen voor iemand het even minder heeft. Er zijn dus cafés en kof-
fiezaakjes waar je een koffie en een uitgestelde koffie kan bestellen. 
Je betaald dan twee koffie, drinkt er een zelf en in die zaak kan la-
ter iemand binnen komen en vragen of er nog een uitgestelde koffie 
beschikbaar is. Het is gebaseerd op een Italiaanse traditie, ooit be-
gonnen in Napels. Ook hier draait het om mededogen, een sociaal 
bewustzijn met je medemens. Het ene moment kun je je zaken goed 
voor elkaar hebben, maar het leven neemt soms een rare weg. Je 
kunt je baan verliezen, je huis moeten verkopen, arbeidsongeschikt 
raken, noem maar op en daar sta je dan. Hopelijk staan we niet al-
leen en doet iedereen op zijn of haar eigen manier, iets goeds voor 
het goede doel wat jij belangrijk vindt. 

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

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.

Pas de deux

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

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.

Het verloop van de winter is 
in Nederland onvoorspelbaar. 
Kwakkelend met temperaturen 
boven nul. Of ijs en sneeuw. Wat 
je te zien krijgt als je op pad gaat, 
kan dan ook zeer verschillend 
zijn. Groene weilanden vol met 
ganzen? Of dichtgevroren sloten 
en plassen met wakken vol wa-
tervogels? Wandelend op pad of 
schaatsend in de Botshol? Het 
maakt niet uit, ook in de winter 
kun je leuke taferelen tegenko-
men.
Zo kwam ik eens in de sneeuw 
een jonge buizerd tegen, die zijn 
of haar eerste winter aan het be-
leven was. De buizerd had een 
mooie plek op een hek gevon-
den en keek rustig rond, wellicht 
op zoek naar een muis. Maar 
toen besloot een doorgewinter-
de zwarte kraai om de onerva-
ren buizerd uit te proberen. De 
zwarte kraai landde op hetzelf-
de hek. Hoog en langzaam hief 
de kraai de rechterpoot op in de 
richting van de buizerd. De vleu-
gels werden uitgestrekt. De bui-
zerd reageerde direct en hief de 
linkerpoot op, ook hoog en lang-
zaam en met de vleugels wijd. 
De buizerd bewoog iets van de 
kraai af. Vervolgens bewogen ze 
met sierlijke vrijwel gelijke be-
wegingen heen en weer op het 
hek. Van dansen weet ik vrijwel 

niets, maar van een Pas de deux 
had ik wel gehoord en dit deed 
mij er aan denken. Het was een 
perfecte uitvoering van een dans 
voor twee. Het bleef daarbij won-
derlijk stil, terwijl ik verwacht-
te, dat de vogels flink tegen el-
kaar tekeer zouden gaan. Vervol-
gens ging de dans verder in de 
lucht. De buizerd gevolgd door 
de kraai en dan weer de kraai 
gevolgd door de buizerd. Soms 
solistisch een klein rondje vlie-
gend, soms tegelijkertijd. Even la-
ter samen zo laag vliegend, dat 
zij met de poten en de vleugels 
de sneeuw raakten. Uiteindelijk, 
een minuut of tien nadat zij el-
kaar op het hek ontmoet hadden, 
namen zij weer plaats op het hek. 
Zij richten hun snavels ieder een 
andere kant op en loerden lang-
durig schuin naar elkaar. Er gin-
gen minuten voorbij voordat zij 
elk een andere kant opvlogen en 
uit het zicht verdwenen. Het zul-
len nooit vrienden worden en met 
een dans had dit natuurlijk niets 
te maken. Het was gewoon kijken 
wie de baas was en dit keer bleef 
het onbeslist. Maar leuk blijft het 
en je mag er van alles bij fanta-
seren. Veel plezier buiten, ook in 
de winter.

Bert Fakkeldij,
IVN-natuurgids

Taxatiemiddag van o.a. 
oude boeken
Regio - Vrijdag 10 januari van 
13.00–16.00 uur opent hotel res-
taurant Het Rechthuis, Schans 32 in 
Uithoorn haar deuren voor taxateur 
en veilinghouder Arie Molendijk uit 
Rotterdam. Hij zal deze dag oude en 
zeldzame boeken, handschriften en 
of oude bijbels voor het publiek op 
hun waarde schatten. Molendijk is 
vooral gespecialiseerd in oude ge-
schiedenis, topografie, (staten)bij-
bels en theologie. Ook oude fo-
to’s, ansichtkaarten en albums zijn 
welkom. Taxatie gebeurt zo moge-
lijk aan de hand van bewijsmateri-
aal uit recent verschenen veilingca-
talogie. Een nauwkeurige vaststel-
ling van de waarde van boeken is 
afhankelijk van de druk en van de 
staat waarin het boek verkeert. Met 
enige regelmaat komen er op dit 
soort taxatiedagen uiterst zeldzame 
werken voor de dag en soms dui-
ken zelfs geheel onbekende boe-
ken op. 12 december kon dit evene-
ment helaas niet doorgaan wegens 

een ziekenhuisopname van de or-
ganisator Arie Molendijk. Arie Mo-
lendijk geeft graag een deskundig 
advies m.b.t. restauratie van kost-
bare boeken, bijbels of boeken met 
een emotionele waarde. Het maken 
van een taxatierapport voor de ver-
zekering is mogelijk voor zeldzame 
boeken en bijbels en advies voor 
verkoop en inbreng voor een vei-
ling. Voor taxatie of verkoop van een 
bibliotheek of een partij moeilijk te 
vervoeren boeken kan eventueel 
een afspraak worden gemaakt.
Regelmatig taxeert Molendijk op 
uitnodiging in musea, bibliothe-
ken, kerken en op monumentenda-
gen. De belangstelling is overwe-
gend groot op dergelijke dagen. In-
middels heeft Arie Molendijk ruim 
1200 taxatiedagen op zijn naam 
staan. Er is voldoende parkeergele-
genheid in de omgeving en de koffie 
staat klaar. Taxatie 5 euro per per-
soon ongeacht het aantal te beoor-
delen boeken. 

Hoe zit het met je 
welvaartsbewustzijn?
Regio - Is de crisis jou overkomen? 
Misschien ben je net ontslagen of 
zit je om andere redenen krap bij 
kas? Voel jij je slachtoffer van de 
omstandigheden? Hoe geef je hier 
een positieve wending aan? Een 
juiste ‘mindset’ kan je hier enorm 
bij helpen! Mindfulness & Integrale 
Yoga: Het nieuwe thema van Prisma 
Coaching voor het 1e blok (7 les-
sen) Mindfulness & Integrale Yoga 
in 2014 staat in het teken van wel-
vaartsbewustzijn. Kun jij meer wel-
vaart gebruiken? Dan is dit nieuwe 
thema geknipt voor jou! Onder wel-
vaartsbewustzijn verstaan wij het 
vermogen om makkelijk en prettig 
te functioneren in de materiële we-
reld, of je nu geld hebt of niet. Men-
sen met een welvaartsbewustzijn 
weten dat geld een van de minst be-
langrijke dingen in het leven is. Toch 
leef je in een maatschappij die geld 
gebruikt als ruilmiddel. Het is ver-
standig om meesterschap over het 
gebruik van geld te verwerven. Kun 
jij de spiritualiteit van geld begrij-
pen? Kun jij zien dat geld ook een 
metafoor kan zijn voor liefde? Hoe-
veel liefde ben jij waard? Hoeveel 
liefde kun jij ontvangen en geven?

Het eerste chakra: 
Geld heeft alles te maken met het 
1e chakra. Dit vormt je basis! Het le-

vensgebied waarop het eerste cha-
kra van toepassing is betreft onze 
overleving, en daarbij speelt geld nu 
eenmaal een belangrijke rol. Wel-
vaartsbewustzijn en de samenhang 
met het eerste chakra is de rode 
draad die door dit blok van 7 les-
sen loopt. Het is een reis door de 7 
chakra’s, waarbij steeds met iede-
re nieuwe chakra de verbinding met 
de basis, het eerste chakra, wordt 
gelegd. Je bouwt aan een stevig 
fundament waarop je welvaartsbe-
wustzijn tot volle bloei kan komen. 
Je leert o.a. krachtige affirmaties 
(autosuggestie) op een juiste ma-
nier toe te passen. Creëer overvloed, 
zodat je kunt delen! Je krijgt bij dit 
thema gratis een reader vol onder-
steunende theorie en oefeningen. 
De lessen van 1,5 uur bestaan uit: 
mindfulnesstraining, ontspannings-
oefeningen, verschillende ademha-
lingstechnieken, lichaamshoudin-
gen, meridiaanstimulatie, chakra- 
balancing, zelfreflectie, visualisatie, 
concentratie en meditatie. De les-
sen vinden plaats in Centrum de 
Willisstee in Wilnis. Ga voor meer in-
formatie en aanmelding naar onze 
website: www.prismacoaching.com, 
mail naar: info@prismacoaching.nl, 
of bel: 06-41814252. Op aanvraag 
is een proefles mogelijk. Meer info? 
Zie advertentie elders in deze krant.

Nieuwe evenementen bij
dans- en partycentrum Colijn
Uithoorn - Met het Nieuwjaars-
bal nog voor de deur, zijn Axel en 
Heleen Colijn van het gelijknami-
ge Dans- en Partycentrum druk met 
de voorbereidingen voor een aan-
tal nieuwe evenementen/aktivitei-
ten binnen het bedrijf.
Colijn’s Afternoon Live. Een initia-
tief voor iedereen die graag naar 
live muziek luistert, onder het genot 
van een borreltje, babbeltje en lek-
ker swingen en geen zin heeft om in 
‘de luiezondagmiddagstoel’ te han-
gen! Op zondag 2 februari a.s. vindt 
de tweede editie van dit evenement 
plaats. De live muziek zal deze keer 
worden verzorgd door Judith Beu-
se en Corinne Rijnders van de band 
‘Solid’. De middag start om 15.00 uur 
en duurt tot 18.00 uur en de entree 
is gratis! Maak van de gelegenheid 
gebruik en breng eens een bezoek-
je met vrienden aan deze leuke mid-
dagen!
Col’inBeatz! Een samenwerkings-
verband waarbij het de bedoeling is 
geweldige dansfeesten te organise-
ren voor 18+. Op 15 februari is de 
Grand Opening van Col’inBeatz, first 
edition met niemand minder dan DJ 
Jean, Bjorn V & Sambrosa hosted by 
MC Maron Hill! De kaarten hiervoor 
zijn verkrijgbaar in het Danscentrum 

maar ook bij CSU in Uithoorn en 
Backstage Hairfashion in Mijdrecht! 
Ze kosten 10,00 in de voorverkoop. 
Meer info op www.colinbeatz.nl 
Latin Luxury Saturday. Vanaf 8 maart 
zal er iedere tweede zaterdag van 
de maand een Latinfeest zijn in het 
Danscentrum. Deze feesten wor-
den georganiseerd door Fantastico 
Events. Zij organiseren al met suc-
ces Latinfeesten op de vrijdagavond 
in Amstelveen maar vanaf maart 
dus iedere tweede zaterdag van de 
maand in Uithoorn. Op deze avond 
zullen de DJ’s heerlijke latin dans-
muziek verzorgen; salsa, merengue, 
kizomba, bachatta. De avond begin 
met een workshop en tijdens het 
feest zal er een schitterende dans-
demonstratie verzorgd worden.
Col’inKidz! Kids in the Mix bestaat 
niet meer! Axel en Heleen willen 
dit ‘gat’ graag opvangen door leu-
ke discofeesten te gaan organise-
ren voor deze doelgroep op de za-
terdagavond. Het ligt in de plan-
ning om de eerste hiervan op zater-
dag 1 februari te organiseren onder 
de naam Col’inKidz! Houd de websi-
te in de gaten voor meer info of like 
Dans en Partycentrum Colijn op fa-
cebook! www.dansenpartycentrum-
colijn.nl 

Wat als we nu eens in kansen gaan denken?
Start campagne DUS! voor 
gemeenteraadsverkiezingen
Uithoorn - Wat als we nu eens in 
kansen gaan denken? Met deze 
leus startte DUS! de campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart dit jaar. Leden van DUS! ston-
den in de winkelcentra Amstelplein 
en Zijdelwaardplein en vroegen 
passanten om kansen voor Uithoorn 
en De Kwakel. Het leidde tot heel 
wat gesprekjes en tot een vel vol 
kansen. Een greep uit de genoem-
de kansen: activiteiten voor 12-14 
jarigen, meer oog voor 75-plussers, 
repaircafé, in de wijk of straat sa-
men dingen doen, maak een mooie 
wijk door alle bewoners meer te be-
trekken en doe dit vanuit het initi-
atief van burgers, parkeergarage- 
variant, een mooi winkelcentrum 
helemaal langs de Amstel, auto-

delen, oplaadpunt voor elektrische 
fietsen, Coach4You, luisteren naar 
elkaar en omzien naar elkaar. Wie 
kansen voor Uithoorn en De Kwa-
kel wil doorgeven, kan dat met een 
mailtje naar kansenboek@dus-uit-
hoorn.nl.
Alle kansen van inwoners worden 
verzameld en zijn een inspiratiebron 
voor de fractieleden van DUS! (D66 
en GroenLinks) in de gemeenteraad. 
Op 10 januari is er bovendien een 
nieuwjaarsborrel van 16.30-18.30 
uur door DUS! georganiseerd in het 
Oude Spoorhuis in Uithoorn. Ook 
hier kunt u vertellen welke kansen u 
voor Uithoorn en De Kwakel ziet. En 
u kunt gelijk de mensen van DUS! 
ontmoeten die op de lijst staan voor 
de gemeenteraadsverkiezingen.
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Solidoe is klaar voor 2014
Uithoorn - “Klaar voor de start: 
2014”, zo heette het grote evene-
ment waarmee Solidoe het jaar 2014 
opende. Alle kinderen van de BSO 
van Solidoe waren uitgenodigd om, 
samen met een vriendje of vriendin-
netje, op vrijdag 3 januari naar Am-
stelhof te komen. Er kon worden in-
geschreven op allerlei workshops 
en zo was er de hele dag van alles 
te doen. Er werd druk gekookt voor 
het buffet, er werd gevoetbald op al-
lerlei manieren, er werd geknutseld 
en gedanst, nog veel meer gesport, 
en er werd een “klaar voor de start” 
- optreden geoefend. Marit Dekker 
was de coördinator deze dag. Marit 
vertelt: Solidoe heeft zin in het nieu-
we jaar en wilde daarom voor alle 
BSO-kinderen een leuke dag orga-
niseren. Deze vrijdag in de kerstva-
kantie was daarvoor een uitgelezen 
mogelijkheid. Met een werkgroep 
hebben we deze dag goed voorbe-
reid. Dat bleek nodig, want er wa-
ren zelfs veel meer kinderen dan 

zich hadden opgegeven! We reken-
den op 180 kinderen, er kwamen er 
maar liefst 240. Echt geweldig na-
tuurlijk. Het was uiteraard even bij-
schakelen maar dat zijn we gewend 
dus dat was geen probleem. Van-
af 16.30 uur waren alle ouders van 
harte welkom. Er stond een heer-
lijk, door de kinderen zelf gemaakt, 
buffet klaar, er waren optredens op 
de dansvloer – en er waren veel en-
thousiaste kinderen die een heerlij-
ke dag hadden gehad. Marit: Na de-
ze leuke dag hebben we nog meer 
zin om onze kampioenendagen te 
organiseren! Solidoe wil voortaan 
in de vakanties meer van dergelijke 
dagen organiseren. We noemen dat 
kampioenendagen.
Onze eigen leuke vakanties op de 
BSO’s gaan natuurlijk gewoon door, 
maar voor de kids uit gezinnen die 
de opvang op een andere manier 
regelen worden er in de schoolva-
kanties leuke thema dagen georga-
niseerd. 

Stichting vuurwerkgroep 
is tevreden
De Kwakel - Voor alweer de 7e 
keer heeft de Stichting Vuurwerk-
groep De Kwakel de festiviteiten 
rondom de jaarwisseling in De Kwa-
kel georganiseerd. De vrijwilligers 
van de Vuurwerkgroep hebben in de 
laatste 3 maanden van het jaar het 
beste beentje voorgezet om ook dit 
jaar van de jaarwisseling een mooi 
feest te maken.

Na een periode van voorbereiding 
heeft op 29 december het beken-
de Midwinterfeest in het dorpshuis 
“De Quakel” plaatsgevonden. Van-
af de eerste minuut zat de stem-
ming er prima in. Onder het genot 
van een lekker gluhwijntje, borrel-
tje, biertje of natuurlijk een glaasje 
fris hebben de ca. 100 aanwezigen - 
jong én oud - er een geweldig feest 
van gemaakt. Met veel plezier heb-
ben we ook een aantal bewoners 
van Ons Tweede Huis mogen ver-
welkomen. Zij hebben - naar eigen 
zeggen - genoten! Toen ook nog de 
lekkere stampotten, gehaktballen 
en worst van slagerij Eijk en Veld 
op tafel kwamen kon de avond niet 
meer stuk. Onder begeleiding van 
de zanger Danny Terp en DJ Michel 
Kas kwam na het eten de polonai-
se goed op gang en werd er de rest 
van de avond op fi jne muziek verder 
gedanst en gefeest. Uiteraard kon-
den er bij Piet Kas de gehele avond 
drankjes worden gekocht.

Jaarwisseling
Vanaf 10.00 uur ‘s ochtends op 31 
december 2013 mocht er vuurwerk 
afgestoken worden. De surveillan-
ten van de Vuurwerkgroep hebben 
vanaf dat ogenblik de gehele dag en 
avond rondes gelopen om te voor-
komen dat mens en dier in gevaar 
werden gebracht. Uiteraard werd 
er tevens op toegezien dat er geen 
vernielingen plaatsvonden. Oude-
jaarsdag heeft volgens de Vuur-
werkgroep een voorspoedig ver-
loop gehad. De enkele klachten 
van bewoners over geluidsoverlast 
zijn op een rustige manier opgelost 
en er is geen enkele vernieling ge-
constateerd. Complimenten aan de 
jeugd van De Kwakel die zich over 
het algemeen keurig aan de regels 
hebben gehouden. Om 00.00 uur 
opende het dorpshuis “De Quakel” 
zijn deuren en was iedereen wel-
kom op het dorpsplein om met el-
kaar het nieuwe jaar te begroeten. 
Er stonden gezellige vuurkorven op 
het plein, waaraan men zich lek-
ker kon verwarmen. Gedurende een 
korte tijd werd er nog zwaar vuur-
werk afgestoken dat men juist voor 
dit doeleinde had bewaard om een 
knallend begin van 2014 in te lui-
den. Al met al een prachtige aan-
vang van het nieuwe jaar. De vuur-
werkgroep kijkt heel tevreden terug 
zeer geslaagde festiviteiten rondom 
de jaarwisseling 
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REACTIE VAN EEN LEZER

Knip in Vuurlijn: Eigenbelang??
Natuurlijk is het Eigenbelang!

Het voorstel om de Vuurlijn-oost 
voor doorgaand autoverkeer af 
te sluiten heeft veel reacties los-
gemaakt. Instemmend maar ook 
afwijzend. Soms verwijtend over 
eigenbelang van bewoners van 
Park Krayenhoff. Maar het is 
ook eigenbelang van voorstan-
ders. Ouders die hun kinderen 
veilig naar school en sport wil-
len laten gaan. Trimmers, wan-
delaars en fi etsers die rustig en 
veilig willen genieten van het na-
tuurgebied waar de Vuurlijn deel 
van uitmaakt. Het valt wèl op dat 
bijna alle afwijzende reacties ge-
baseerd zijn op situaties die zich 
nú nog voordoen zoals vertra-
ging op de Noorddammerweg 
en de N196. Dat de Vuurlijn, een 
smalle erftoegangsweg door het 
natuurgebied, daarvoor de uit-
wijk moet blijven. Wanneer we 
ons iets vooruit in de tijd ver-
plaatsen is een totaalvisie waar-
in de Vuurlijn voor auto’s wordt 
geknipt niet meer zo tegenstrij-
dig met de vooral Kwakelse be-

langen als sommigen u willen 
doen geloven (Meerbode week 
48). Het vult elkaar juist aan. Er 
wordt nu fors geïnvesteerd in een 
volwaardige auto-ontsluiting van 
de Kwakel. Een gescheiden fi ets-
pad langs de Noorddammerweg 
wordt aangelegd. Dat biedt fi et-
sers de veiligheid en auto’s een 
veel betere doorgang naar de 
provinciale weg. Die wordt ook 
rustiger. De geplande verkeers-
lichtloze rotonde bij de provin-
ciale weg biedt extra doorstro-
ming. Zo wordt de Noorddam-
merweg opgewaardeerd tot een 
volwaardige ontsluiting voor de 
Kwakel, zonder (veel) oponthoud. 
Kost wat maar dan heb je ook 
wat. De Vuurlijn wordt daarmee 
als doorgaande weg voor auto’s 
echt overbodig. Het communice-
rende-vaten-effect met de Boter-
dijk is veel minder. Zo kan de Bo-
terdijk open blijven en de Vuurlijn 
geknipt. Die kan dan de bedoel-
de primair voor langzaam verkeer 
route worden met goede bereik-

baarheid voor het beperkt aantal 
aanwonenden. De Vuurlijn-oost 
is inmiddels tot 30 km zone aan-
gewezen. Het autoverkeer rijdt er 
echter véél te snel; hindert en be-
dreigt het toegenomen langzaam 
verkeer op de smalle Vuurlijn. De 
politie faalt in handhaving. Dat 
dit geen oplossing biedt is lo-
gisch omdat het langzaam ver-
keer geen haast heeft, maar de 
route-afsnijdende auto per de-
fi nitie wel. De onlangs als toet-
sing opgezette petitie wordt uit 
de wijde omgeving gesteund. Be-
grijpelijk want de Vuurlijn wordt 
veel gebruikt door fi etsers, wan-
delaars en trimmers uit de regio. 
De Vuurlijn is zelfs opgenomen 
in offi ciële toeristische routes 
en Unesco beschermd natuur-
gebied. In de gebiedsvisie is de 
Vuurlijn opgenomen als looprou-
te. De genoemde petitie voor een 
auto-knip staat op www.vuur-
lijnveilig.nl. Uw steun is welkom! 
Uiteindelijk heeft ook de ge-
meente fi nancieel belang in deze 

knip: Zonder doorgaand auto- en 
vrachtverkeer kunnen de hoge, 
in de meerjarenbegroting opge-
nomen, groot-onderhouds-kos-
ten aan de Vuurlijn vervallen. Dat 
bespaart pas ècht. Veel meer dan 
uitzetten van verlichting met alle 
sociale- en verkeersgevaren voor 
fi etsers naar bijvoorbeeld sport-
verenigingen voor lief nemend. 
En zo blijft ook het landelijke ka-
rakter, ook onderdeel van de ge-
biedsvisie van dit beschermd ge-
bied, in stand. Bij een strakke, 
bredere asfaltweg zal dat karak-
ter vervagen. De grote investe-
ring in de opwaardering van de 
Noorddammerweg als ontsluiting 
van de Kwakel kunnen worden 
verzilverd in veiligheid voor het 
langzaam verkeer. Veiligheid, be-
zuinigingen en visie gaan hand-
in-hand. Dus ja, het is Eigenbe-
lang! Van alle Uithoornse belas-
tingbetalers. Ook van u ?

Christine de Geijter
Bert Rietveld

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering 
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk 
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gezellige drukte bij 
Books & Bubbels
Uithoorn - Ten Hoope boek en kan-
toor en Gall & Gall hebben op zon-
dag  29 december een proeverij ge-
houden in de boekhandel op de Zij-
delrij.  Ruim 200 klanten hebben 
verschillende soorten Prosecco, Ca-

va en Champagne geproefd op deze 
dag. Zowel voor Gall & Gall als voor 
ten Hoope was dit een zeer geslaag-
de middag. Wilt u er de volgende 
keer ook bij zijn? Stuur dan een mail 
naar tenhoope.uithoorn@planet.nl

Speelgoedbeurs in
De Kwakel
De Kwakel - Voor een speelgoed-
beurs zoeken de ouders van Peuter-
opvang De Quakel leuk speelgoed 
in goede staat. 
De speelgoedbeurs wordt gehouden 
op zaterdag 25 januari van 10.00-
13.00 uur in het dorpshuis. Aanleve-
ren van speelgoed kan elke maan-
dag en dinsdag tussen 9.00-10.00 
uur bij de peuteropvang. (Kerklaan 
6, achteringang dorpshuis) Het 
speelgoed moet heel, compleet en 
schoon zijn. Geen knuffels, i.v.m. hy-
giëne. Het ingeleverde speelgoed 

wordt tegen kleine prijzen verkocht 
en de opbrengst wordt door de ou-
ders geschonken aan Peuteropvang 
De Quakel. Peuteropvang de Quakel 
organiseert op 25 januari ook een 
open dag. Ouders en kinderen zijn 
van harte welkom om een kijkje te 
nemen op de locatie. Voor de kin-
deren worden er leuke activiteiten 
geregeld zoals schminken, haren 
invlechten, cakejes versieren e.d. 
Peuteropvang De Quakel, Kerklaan 
16, 1424 BK De Kwakel. Tel: 0297-
563377

Nog meer gezelligheid 
bij winkelcentrum 

Amstelplein
Uithoorn - Vorige week zaterdag 
wensten de ondernemers van win-
kelcentrum Amstelplein hun be-
zoekers op een wel hele leuke ma-
nier een gelukkig nieuwjaar. Va-
dertje Tijd en de Winterfee waren 
op hun verzoek de gehele dag in 
het winkelcentrum aanwezig en 
maakte met de bezoekers een ge-
zellig praatje en vroegen naar de 

eventuele goede voornemens. Va-
dertje tijd besprak de gebeurtenis-
sen van het oude jaar en mijmerde 
over de goede oude tijd. De Win-
terfee was een succes bij de kin-
deren. Zij bracht een beetje de 
winter die in Nederland nog steeds 
op zich laat wachten, door het op 
verzoek te laten sneeuwen. De be-
zoekers waardeerde het enorm.

Nieuwjaarsborrel bij KDO 
in het teken van energie
De Kwakel - Gezellig druk was 
het zondagmiddag 5 januari bij de 
Nieuwjaarsborrel in de kantine van 
KDO, die in het teken stond van 
“energie”.
De aanwezigen konden raden wat 
de opbrengst in KWh was van de 
120 zonnepanelen, die sinds een 
(zeer zonnig) halfjaar op het dak 
van het kantinecomplex staan. Dat 
bleek 13.744 KWh te zijn en dat 
scheelt toch een fl inke slok op een 

borrel op de energierekening van de 
sportvereniging. De sponsoren, die 
stevig bijgedragen hebben aan het 
mogelijk maken van de aanschaf en 
plaatsing van de zonnepanelen, Jan 
Driessen namens de Rabobank re-
gio Schiphol, Paul Habets namens 
het Veilingcomité De Kwakel en Ge-
rard Peek, commercieel directeur 
van Frans van Zaal Totaaltechniek 
B.V. uit de Kwakel, werden zeer be-
dankt voor hun inzet en bijdrage.





Uithoorn - Op zondag 12 janua-
ri 15.00 uur a.s. zal de voorlaatste
expositie bij Galerie Fort aan de 
Drecht “Unexpected Art” op onver-
wachte wijze worden geopend. Een 
verzameling kunst zoals nog niet 
eerder te zien is geweest in onze Uit-
hoornse Galerie. Deze zeer spraak-
makende expositie bevat werk van: 
Peter Vival: Zijn werk staat voor vrij 
zijn in wat je bent en wat je doet. 
Kijken met je buik, luisteren naar je 
ziel. Peter is een autodidact en sinds 
2007 serieus gestart met schilderen 
en beeldhouwen, zeer bekend zijn 
zijn demin sculpturen. Sanne Claes-
sens heeft haar draai gevonden in 
de zgn. streetart. In deze scene is 
zij beter bekend als BunnyBrigade. 
Haar geestige cartoons zijn te vin-
den op stickers, paste-ups en hou-
ten blokjes. De stad is haar podi-
um. Haar werk is vooral schilde-
ren en etsen in een zeer uiteenlo-
pende vorm en met een grote eigen 
identiteit. Tijdens een aantal zon-
dagmiddagen zal Sanne Claessens 
tegen betaling uw meegebrachte 
koptelefoons beschilderen. De data 
daarvoor zijn: 19-1, 2-2, 16-2, 23-2, 
tijd: 14.30-17.00 uur. Peter Boersma 
maakt “nieuw” van “oud”. Na zijn 
studie aan de kunstacademie in 
Groningen, is hij zich toe gaan leg-
gen op collages. Zijn techniek is ori-
gineel en uniek. De werken zijn zo-
wel abstract als fi guratief. Zijn werk 
is een lust voor het oog en voor de 
iets oudere onder ons, tevens de 
start van dagdromen. Max Rahn ziet 
de kunst van graffi ti en vereeuwigd 

dit met zijn lens. Dit geeft prachti-
ge foto’s en dat hij dit met ons wil 
delen maakt ons bevoorrecht. Max 
reist door binnen en buitenland om 
deze kunst met kunst vast te leggen.
André van Buuren is een schil-
der die de kijker pakt. Schilderijen 
met hoog kunstgehalte en waar je 
steeds weer iets anders in ontdekt. 
Van cartoons tot surrealisme, mooi 
en met intrige. John Striegel is een 
kunstenaar die weer levend maakt 
wat dood is, kunst van hout. De ver-
rassende vormen en kijk op muziek-
instrumenten zijn een lust voor het 
oog. Zijn werken hebben het du-
ale charisma van natuur en kunst 
De expositie is te zien t/m zondag 
23 februari op donderdag en vrij-
dag 14.00-16.00 uur en op zaterdag 
en zondag 12.00-17.00 uur. Op de 
openingsdag is de galerie geopend 
vanaf 14.30 uur. Adres: Grevelingen 
50, 1423 DN Uithoorn.
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Vocalgroup Fem@il in 
Thamerkerk
Uithoorn - Als eerste in het nieuwe 
jaar treedt in de Thamerkerk op 12 
januari 2014 in het programma van 
de SCAU de Vocalgroup Fem@il op. 
Aanvang 14.30 uur. Fem@il werd 
opgericht in 2000. Onder leiding van 
componist/arrangeur/dirigent Jetse 
Bremer brengt deze vocalgroup o.a. 
verschillende liedjesprogramma’s. 
Na de programma’s ‘First Choice’ 
(2001) en ‘Second Date’ (2002) volgt 
in 2003 de succesvolle muziekthe-
aterproductie ‘Trein’. In de volgen-
de jaren treedt de vocalgroup suc-
cesvol op met liedjesprogramma’s. 
In 2006 wordt met theaterproduc-
tie Take Five het vijfjarig jublieum 
gevierd. In het seizoen 2007-2008 
doet Fem@il succesvol mee aan 
een aantal festivals. In februari 2008 

geeft Fem@il samen met de man-
nen van Vocal Challenge een speci-
ale Valentijnsvoorstelling. In het sei-
zoen 2009/2010 bracht Fem@il ge-
heel eigen interpretaties van diver-
se nummer 1 hits op de planken. 
Met verrassende en unieke arran-
gementen van zeer bekende lied-
jes is een prachtige voorstelling ge-
maakt. Het geheel speelde zich af in 
een kapsalon. De productie heette 
dan ook: Geknipt voor Fem@il. De 
SCAU hoopt op 12 januari weer ve-
len te kunnen verwelkomen.
Losse kaarten zijn een week van te-
voren voor 12 euro te verkrijgen bij 
de boekhandels Ten Hoope, Zijdel-
rij en Bruna, Amstelplein 43. Vóór 
de voorstelling aan de zaal. Jonge-
ren onder de 16 jaar betalen 6 euro.

Nieuwjaarsconcert Tavenu “Van Nostalgie tot Nu”
De Kwakel - Op zaterdagavond 
11 januari geeft de fanfare van Ta-
venu een Nieuwjaarsconcert in het 
Dorpshuis in De Kwakel. Stich-
ting De Kwakel Toen en Nu ver-
zorgt beelden bij de muziek en co-
verband New Old Stock zorgt voor 
dansmuziek na afl oop. De fanfare 
van Tavenu onder leiding van diri-
gent Leo Huis speelt o.a. The Young 
Amadeus bekend van Tom Parker, 
bigband-nummers zoals How d’ya 
like your eggs in the morning, Fever 
en Bohemian Rhapsody. Ook wordt 
“Het Dorp” gespeeld, bekend van 
Wim Sonneveld, waarbij foto’s van 
De Kwakel natuurlijk niet kunnen 
ontbreken. Ook bij de andere num-
mers zullen foto’s worden getoond 
door Dirk Plasmeijer van Stichting 
De Kwakel Toen en Nu. Rond 21.00 
uur zal er geproost worden op het 
nieuwe jaar. Daarna volgt een ge-
zellige (dans)avond met muziek en 
zang van coverband New Old Stock.
Het concert begint om 20.00 uur in 
Dorpshuis “De Quakel”, Kerklaan 16 
in De Kwakel. De toegang is gratis.

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 11 
januari organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.15 uur. Op de-
ze avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van onze bekende en-
veloppen. De opbrengst van deze 

Dirk Plasmeijer overhandigt het eerste exemplaar van ‘Ut Quakeltje’ aan 
Berry Verlaan (foto: JA-Pictures)

‘Ut Quakeltje’ bij de 
donateurs op de mat
De Kwakel - In 1948 betrokken 
Bertus Verlaan en zijn hoogzwan-
gere vrouw Tonia als eersten een 
woning in de net gebouwde Mgr. 
Noordmanlaan in De Kwakel. Kort 
daarop beviel Tonia van zoon Ber-
ry, die daarmee de eer te beurt viel 
om als eerste in de Mgr. Noord-
manlaan geboren te worden en te-
vens als 5000ste ingezetene van Uit-
hoorn ingeschreven te worden. Als 
felicitatie ontving het jonge gezin 
een vleespakket van de gemeente, 
een zilveren bestek van Sparnaay en 
fl . 100,- van de Boerenleenbank. Nu, 
65 jaar later, staat de Mgr. Noord-
manlaan op de nominatie om ge-
sloopt te worden. 

Ut Quakeltje
Stichting De Kwakel Toen & Nu be-
steedt aandacht aan 65 jaar Mgr. 
Noordmanlaan (met o.a. de tuin van 
ome Toon de Wit en de speeltuin 
“Jong Leven”) in haar nieuwe papie-
ren verschijningsvorm ‘Ut Quakeltje’, 

een blad voor donateurs en spon-
sors dat één maal per jaar verschijnt 
en dat een aantal dorpse onderwer-
pen belicht. In deze eerste editie ko-
men verder o.m. aan bod: 100 jaar 
tuinbouw in De Kwakel, historie en 
nieuwbouw in De Oker, het ontstaan 
van de Noord-Zuidroute.

Website
Overigens is de website www.
de-kwakel.com weer gewoon toe-
gankelijk voor nog veel meer infor-
matie over De Kwakel. Ook kunt u 
weer zelf uw bericht achterlaten in 
het Gastenboek of uw evenement 
aanmelden in de Activiteiten Agen-
da. 

Het bestuur van Stichting De Kwakel 
Toen & Nu wil graag alle donateurs, 
sponsors en vrijwilligers bedanken 
voor hun bijdrage en het beschik-
baar stellen van oude foto’s, fi lms 
en informatie en wenst iedereen een 
gezond en voorspoedig 2014 toe!

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

advertentie-tarieven:
op aanvraag

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Bingo ouderenbond
UIthoorn - Op dinsdag 14 januari a.s. organiseren de Ouderenbon-
den ANBO en KBO hun gezamenlijke Bingomiddag in Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Aanvang 14.00 uur, de zaal is 
open vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Hanny Kampen. Ook niet ANBO-
KBO leden zijn van harte welkom op deze gezellige middag! Er zijn bij-
zonder mooie prijzen te winnen, bovendien zijn de consumpties zeer 
redelijk geprijsd. Kom eens kijken, doe mee en geniet van de gezellige 
sfeer die er op zo’n bingomiddag heerst. En… de toegang is gratis!! De 
volgende Bingomiddag is op dinsdag 11 februari aanstaande.

Expositie: Unexpected Art

avond is bestemd voor het ontwik-
kelingswerk van onze Uithoornse 
missionarissen.

Mijn opa en oma 68 jaar getrouwd

 Goed geschoten...

Uithoorn – Deze week 
ontvingen wij deze lieve 
brief van Kim Bink: “Mijn 
naam is Kim  Bink en 
ik woon in Uithoorn. Ik wil 
op deze manier graag mijn 
lieve opie en omie van 89 
jaar, willen verrassen met 
een foto van hun en mij in 
de Nieuwe Meerbode. Ze 
zijn 9 januari 2014 precies 
68 jaar getrouwd. Het zijn 
niet zomaar een opa en 
oma voor mij, het zijn ook 
ouders voor mij. Waarom 
ik heel erg graag een foto 
van hun wil plaatsen in 
deze krant is , omdat mijn 
opa altijd jullie Nieuwe 
Meerbode al ik weet niet 
hoeveel jaar leest. Ik zou 
het echt onwijs tof vinden 
om hun via de Nieuwe 
Meerbode te laten zien 
hoe trots ik als kleindoch-
ter op hun ben, en hen 
op deze manier erg graag 
wil verrassen met een 
foto i.v.m. dat ze 68 jaar 
getrouwd zijn in hun favo-
riete krant”, was getekend:

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van en stuur deze met een klein verhaaltje op. 

Kim Bink uit, Uithoorn

Optreden Fats tribute to 
Fats Domino groot succes

Uithoorn – Han Nollen van Cafe 
Drinken en Zo uit Uithoorn kan 
tevreden zijn. Hij organiseerde 28 
december een geweldige avond 
met optreden van Fats tribune to 
Fats Dominio in de Thamerkerk.

Fantastisch
In het voorprogramma trad Deep 
& the Dudes op. De kerk zat vol 
en de gehele avond was het een 
geweldig feest. Iedereen ge-
not van de fantastische optre-
dens. Iedereen ging naar huis 
met ‘t gevoel dat ze ‘n fantasti-
sche avond hadden gehad! fotos: 
Anous Heil Take A Picture foto-
grafi e.





Uithoorn - De bij velen bekende 
ambachtelijke slager Wim Wouters 
beëindigt zijn winkelactiviteiten aan 
de Prinses Christinalaan 135 met in-
gang van 1 februari aanstaande. Sa-
men met zijn echtgenote Corrie en 
het andere bekende gezicht in de 
winkel, Nel Wolfs, heeft hij meer 
dan 25 jaar de slagerij op uitste-
kende wijze weten te presenteren. 
Voor de talloze klanten zal de slage-
rij straks een gemis zijn want Wim 
Wouters is een ambachtelijk slager 
die alle vlees en vleeswaren in eigen 
beheer maakte. Hij vervaardigde zijn 
worstproducten in de eigen worst-
makerij en rokerij. De versgemaak-
te grillworst mag er zijn. Daar kwa-
men zelfs supermarkten op af om ze 
aan hun klanten aan te bieden. Niet 
te vergeten zijn ook de overheerlij-
ke huisgemaakte soepen; voorna-
melijk een specialiteit van Nel Wolfs. 
Dat is straks helaas voorbij. Jammer 
voor de fijnproevers van echt am-
bachtelijk vervaardigde vleeswaren 
en bijbehorende producten. Die zul-
len nu op zoek moeten naar een an-
dere (soortgelijke) slager. En die is 
in de omtrek nauwelijks te vinden. 
Wim Wouters was nagenoeg de eni-
ge die ook als ’paardenslager’ een 
goede naam had. Voor veel van de-
ze vleesproducten had hij een gro-

te vaste klantenkring van binnen en 
buiten de regio, zoals uit De Ronde 
Venen en Amstelveen. Hij kan wor-
den gezien als een vakman die zich 
profileerde met kennis en kunde in 
een uitstervend beroep.

Met pensioen
Wim Wouters en Corrie stoppen 
met de winkel. Niet omdat het niet 
goed gaat, integendeel zelfs want 
de winkel draait als nooit tevoren, 
maar omdat zij de pensioengerech-
tigde leeftijd hebben bereikt. De 
zaak verder voortzetten is niet aan 
de orde omdat er geen opvolging is. 
Wim en Corrie bouwen de komen-
de weken hun slagersvak af. Ver-
volgens gaan zij de winkel met aan-
grenzende ruimte leeg maken en 
in de verhuur zetten. “Het is mooi 
geweest. Zelf ben ik 45 jaar werk-
zaam in dit mooie slagersvak. Corrie 
zit daar niet ver vanaf,” vertelt Wim. 
“En Nel Wolfs is ook al langer dan 
25 jaar hier in dienst geweest. Om-
dat die nog te jong is om met pen-
sioen te gaan, zal ze naar een an-
dere winkel moeten uitkijken waar 
ze wellicht weer aan het werk kan. 
Ik hoop dat het haar zal lukken. Ze 
is altijd sterk betrokken kracht ge-
weest hier in de winkel en heeft een 
band met onze klanten opgebouwd. 

Een andere ondernemer zal blij met 
haar zijn denk ik. Betrokken perso-
neel met kennis van zaken is van-
daag de dag een schaars goed. Zelf 
willen we nu meer van onze vrije tijd 
gaan genieten. We zijn nog gezond 
van lijf en leden en hebben aardig 
wat liefhebberijen, houden van rei-
zen en we kunnen wanneer het uit-
komt met onze kinderen en klein-
kinderen op stap. Dus in een zwart 
gat vallen doen we niet. We kwamen 
toch al vrije tijd tekort.” Dat klopt 
wel, want Wim en Corrie zijn beide 
liefhebbers van onder meer muziek, 
cultuur, dans en musicals. Maar ook 
reizen ze graag naar allerlei inte-
ressante en mooie bestemmingen. 
Corrie doet aan yoga en Wim ta-
feltennist graag, dus met de nood-
zakelijke lichaamsbeweging zit het 
ook wel goed.
Net zoals Wim wil Corrie alle klan-
ten bedanken voor hun klandizie en 
het vertrouwen gedurende de ach-
terliggende jaren. “Zonder hen had-
den wij hier geen bestaan gehad. Al 
die jaren hebben wij met veel plezier 
gewerkt en gezorgd voor een kwa-
litatief hoogwaardig en gevarieerd 
aanbod aan vleeswaren. Het socia-
le contact wat we met onze klanten 
hadden en nog steeds hebben, is 
voor ons net zo belangrijk geweest 
als hun klandizie. Dat zullen we ze-
ker missen. Misschien is die betrok-
kenheid wel de reden waarom wij 
het hier altijd naar onze zin hebben 
gehad. Nogmaals onze dank aan u 
allen,” wil Corrie langs deze weg la-
ten weten.
Slagerij Wim Wouters heeft in al die 
jaren een goede naam opgebouwd 
in de buurt, maar ook daarbuiten. 
Complete families, opa’s en oma’s, 
vaders en moeders kwamen sinds 
jaar en dag in de winkel. En hun 
kinderen. Ook dat is straks verleden 
tijd. Wat rest is een stukje nostalgie. 
Het sociale aspect wat de winkel 
met zich meebracht zal node wor-
den gemist. Wim en Corrie Wouters, 
maar ook Nel Wolfs, het ga jullie 
goed. Namens veel klanten bedankt 
voor al die fijne jaren dat zij hebben 
mogen genieten van een surplus 
aan heerlijke en ambachtelijk ver-
vaardigde vleeswaren in deze (ook 
regionaal) bekende buurtwinkel.
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Klein gebaar voor Nederland, maar groot in Uithoorn

Tien kappers knippen voor
KiKa en stichting Haarwensen
Uithoorn - Volgende week, van 
maandag 13 tot en met vrijdag 18 
januari knippen tien kappers van 
‘vaste kapsalons’ in Uithoorn en De 
Kwakel in het kader van een geza-
menlijke actie voor KiKa en stichting 
Haarwensen. Dit met het voorne-
men om geld en haar(!) te doneren 
voor het goede doel. Alle kans dat 
uw kapper daaraan ook mee doet. 
Mocht u in die week naar uw favo-
riete kapper gaan voor een haarbe-
handeling, dan kost het u geen ex-
tra geld. U doneert dus niet zelf, uw 
kapper doet dat.
“Helemaal juist,” vertelt Danny Kre-
mer van Hair Solutions op het Leg-
meerplein. Hij en zijn vrouw Mariëlle 
zijn de initiatiefnemers van deze ac-
tie. “Wij liepen al heel lang rond met 
het idee iets voor KiKa te gaan doen, 
maar wilden dat wat breder opzet-
ten dan alleen vanuit onze kapsa-
lon. Wij hebben toen een brief op-
gesteld waarin we onze ideeën over 
deze actie hebben uiteengezet. De 
brief hebben we bij een aantal col-
lega kappers rondgebracht. Daar-
in wijzen wij er ook op dat mensen 
bij hun kapper zelf hun eigen (lan-
ge) haar en vlechten kunnen done-
ren voor de stichting Haarwensen. 
Al met al hebben tien gerenom-
meerde collega kappers in de regio 
de handen ineen geslagen om de-
ze actie te lanceren en die voor KiKa 
én de stichting Haarwensen tot een 
succes te maken,” aldus Danny die 
als woordvoerder voor zijn collega’s 
kan worden gezien en zich als zoda-
nig opstelt. Hij is van mening dat je 
niet altijd elkaars concurrent hoeft 
te zijn, maar op z’n tijd ook eensge-
zind als het erop aan komt om een 
goed doel te steunen. Want met el-
kaar bereik je meer dan alleen. In dit 
geval zo veel mogelijk geld ophalen 
voor KiKa en haarvlechten voor de 
stichting Haarwensen.

Kapsalon doneert
Danny legt uit wat de actie in houdt: 
“Voor elke haarbehandeling die ie-
mand bij een van de deelnemen-
de kapsalons laat uitvoeren, of dat 
nu wassen, knippen, verven, water-

golven of permanent is, doneert de 
kapsalon 2,50 euro voor het goe-
de doel. De tarieven worden daar-
bij niet verhoogd met dat bedrag. 
De klant betaalt dus niets extra. En 
het gaat op voor elke klant die bin-
nenstapt. Daarnaast is het mogelijk 
het eigen natuurlijke haar te done-
ren. Iemand die lang haar heeft of 
een vlecht van minimaal 25 cen-
timeter lengte dat niet gekleurd of 
geverfd is en die vrijwillig toestem-
ming geeft om dat te laten afknip-
pen, krijgt daarvoor een eenmali-
ge gratis haarverzorging. Bovendien 
draagt hij of zij bij aan de mogelijk-
heid om een kind dat voor kanker 
wordt behandeld en daardoor zijn 
haar verliest, aan een pruik van echt 
haar te helpen.

Dat is wat de stichting Haarwensen 
doet. Ook daarvoor voeren we de-
ze actie. Wij vinden het een nobele 
daad van iemand die zijn eigen (lan-
ge) haar voor dit doel wil laten af-
knippen. Dat behoort eveneens tot 
de achterliggende gedachte dit met 
z’n allen, dus ook met medewerking 
van de klant, te doen. Met dit alles 
willen we een saamhorigheidsge-
voel kweken. Verder kan men ‘KiKa-
beren’ (pluchebeesten) kopen. He-
laas hebben niet alle deelnemen-
de collega’s die in de aanbieding, 
maar liefhebbers kunnen daarvoor 
terecht bij Kapsalon Privé Haarmo-
de, gevestigd aan de Johan de Witt-
laan 50 in Uithoorn.”

Uniek voor de regio
Danny enthousiast: “Het is echt 
uniek te noemen dat tien bedrijven 
uit dezelfde branche in de regio in 
goed overleg met elkaar tot zo’n be-
sluit zijn gekomen. Zie het als het 
aanhaken bij de participatiegedach-
te dat je vandaag de dag gezamen-
lijk iets voor de samenleving wil be-
tekenen. Bovendien is het nieuwe 
jaar pas begonnen en als we het 
dan over goede voornemens heb-
ben, mag je dit toch wel een zinvolle 
uiting daarvan noemen. Als nu bo-
vendien alle klanten van de deel-
nemende kapsalons op hun beurt 

dit goede voornemen willen steu-
nen door hun haar in die speciale 
week te laten verzorgen, kunnen we  
KiKa misschien op maandagavond 
27 januari in Sjiek aan de Amstel 
verrassen met een cheque waarop 
een fors bedrag is ingevuld.”
Danny en Marielle zeggen blij te 
zijn met de deelnemende collega’s 
en niet in de laatste plaats met twee 
Uithoornse sponsors. Creative Es 
Art Direction & Design heeft de flyer 
ontworpen en Drukkerij Buskermo-
len heeft voor het afdrukken daar-
van gezorgd. De flyers worden ver-
spreid in supermarkten, sportkan-
tines en scholen. De actie kan als 
een voorbeeld dienen voor ande-
re bedrijven uit een keten om initi-
atieven voor andere sociaal-maat-
schappelijke doelen te ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld om een voedselbank te 
ondersteunen, of een actie waarbij 
onderzoek naar en behandeling van 
bepaalde vormen van spierziekten 
centraal wordt gesteld o.i.d. Dat kan 
in financiële zin, maar ook in natu-
ra. Om maar wat te noemen. De tien 
kapsalons in Uithoorn en De Kwa-
kel hebben voor hun doel dit jaar al-
vast het spits afgebeten en hopen 
samen met hun klanten op een su-
per resultaat.

Deelnemende kapsalons
Hair Sensation, Legmeerplein 28, 
1422 RG Uithoorn. Tel. 0297-561597. 
De Keijzer Kappers, Wilhelmina-
kade 47, 1421 AB Uithoorn. Tel. 
0297-561282. Trots op Haar, Amstel-
plein 22-24, 1423 CN Uithoorn. Tel. 
0297-534744. Intercoupe Knipteam, 
Joost v.d. Vondellaan 41, 1422 HK 
Uithoorn. Tel. 0297-563456. Kapper 
‘Joepsze’, Zijdelrij 5a, 1422 BV Uit-
hoorn. Tel. 0297-563762. Kapsalon 
Privé, Johan de Witlaan 50, 1421 XD 
Uithoorn. Tel. 0297-561788. Knipp-
Inn, Boterdijk 20, 1423 NB Uithoorn. 
Tel. 0297-521114. Care for Hair, 
Kerklaan 5, 1424 BK De Kwakel. 
Tel. 0297-533020. Hot in Haar, Cy-
clamenlaan 2, 1424 AC De Kwakel. 
Tel. 0297-524977 en Toff-Up, Noord-
dammerweg 30, 1424 NX Uithoorn. 
Tel. 0297-520407.

Slagerij Wim Wouters sluit 
1 februari zijn deuren

IN UITVOERINGIN UITVOERING

Stijn Melenhorst
Kaas en Zo + delicatessen

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Niet meer weg te denken uit win-
kelcentrum Amstelplein is Stijn 
Melenhorst met zijn winkel vol 
heerlijkheden aan kaas, delica-
tessen en wijn. Een speciaalzaak 
op dit gebied waarvan er in Uit-
hoorn in die hoedanigheid vrijwel 
geen tweede is te vinden! Al meer 
dan vijftien jaar een begrip in het 
winkelcentrum. In zijn kaasspeci-
aalzaak kunnen kaasliefhebbers 
terecht voor minstens vijftig ver-
schillende Hollandse kaassoor-
ten, waaronder echte boerenkaas 
in diverse varianten en vele tien-
tallen soorten buitenlandse kaas. 
Vers van het mes, als een blok ge-
sneden of in plakken. Kaas en Zo 
is bovendien gespecialiseerd in 
diverse Noord-Hollandse kaas-
soorten. Daarbij is alles wat met 
de kaas te maken heeft gegaran-
deerd van Noord-Hollandse oor-
sprong, vanaf het gras tot de koe, 
vanaf de melk tot de productie. De 
invloed van de zee, de zilte smeu-
ige smaak, proef je in de kaas te-
rug. Daarnaast is er voor de lief-
hebbers een omvangrijk en geva-
rieerd aanbod aan speciale bui-
tenlandse kazen, vaak in voorver-
pakte vorm. Daaronder veel van 

Franse en Italiaanse herkomst. Er 
is een compleet eiland in de win-
kel met diverse soorten harde Ita-
liaanse kazen, zoals de ‘tonnetjes’ 
van Parmigiano Regggiano, om er 
maar een te noemen. Er is ook een 
assortiment kazen met natuurlij-
ke kruiden die allemaal een spe-
cifi eke smaak hebben. Uniek is 
de heerlijke truffelkaas. Echt de 
moeite waard om te proeven! Er 
zijn maar weinig kaassoorten die 
Stijn niet in zijn assortiment heeft 
en ook al zijn dat ‘op afstand’ hele 
bijzondere, meestal kan hij die op 
verzoek wel bestellen. Zijn klan-
ten gaan veelal voor kwaliteit en 
kunnen voor kaas en delicatessen 
daarvoor volop bij hem terecht.

Delicatessen
Behalve allerlei soorten kaas pre-
senteert Stijn Melenhorst ook een 
heerlijk aanbod aan delicates-
sen in zijn winkel. Daar heeft hij 
een aparte plaats voor ingericht. 
Liefhebbers van (versgebrande) 
noten en overheerlijke tapas lik-
ken hierbij hun vingers af. Kaas 
en Zo deed al van zich spreken 
vanwege het uitgebreide assorti-
ment aan binnen- en buitenland-
se kaassoorten. De noten- en ta-
pas zijn de slagroom op de win-
keltaart. Het uitgebreide noten-
assortiment mag er zijn. Stijn 
brandt de noten in het zicht van 
de klant waardoor die het predi-

caat ‘vers gebrand’ niet kan ont-
gaan. Wie vervolgens doorschuift 
naar de tapasbar kan kennisma-
ken met allerlei lekkers. Wat te 
denken van bijvoorbeeld Peppa-
dew roomkaas, zalmrolletjes gei-
tenkaas, tapenade, verse groene 
pesto, provençaalse olijven, ge-
grilde champignons en dergelij-
ke meer. In het wisselende aan-
bod kunt u deze lekkernijen te-
genkomen. Wat dat betreft heeft 
Stijn Melenhorst iets bijzonders 
toegevoegd aan zijn Kaas en Zo. 
Iets wat door zijn omvangrijke 
klantenkring zeer op prijs wordt 
gesteld. Met de afgelopen feest-
dagen was de vraag naar delica-
tessen en kaassoorten groot. Nu 
het nieuwe jaar van start is ge-
gaan, wordt het wat rustiger. Wat 
niet wegneemt dat u voor elk an-
der feestje of gezellig weekend 
eigenlijk niet om Stijn Melenhorst 
heen kunt. Hij heeft er zelfs pas-
sende wijnsoorten bij. Bovendien 
wordt u zowel door hem als zijn 
klantvriendelijke medewerksters 
uitstekend geadviseerd. 

Al met al is het dus de moeite 
waard eens (vrijblijvend) 
bij Kaas en Zo van Stijn 
Melenhorst binnen te lopen. 
Zo u dat al niet deed!
Kijk voor meer informatie op 
de website: www.kaasenzo-
stijnmelenhorst.nl
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Oliebollentoernooi 
Legmeervogels geslaagd
Uithoorn - Traditie getrouw wordt 
het jaar bij Legmeervogels afge-
sloten met het oliebollenvoetbal-
en klaverjastoernooi. De voetbal-
lers begonnen om 13.30 uur met 
de eerste wedstrijden en zo rond de 
klok van 15.00 uur waren de meeste 
wedstrijden afgelopen.
Na de puntentelling is eerste ge-
worden het team van de appelflap-
pen bestaande uit Sander Egberts, 
Piet Persoon, Eric Tiepel, Roy v.d. 
Roest, Nick Bos, Mels Bos en Gert-
Jan Ekkelkamp. 2 is geworden het 
team de Herders en de 3e plaats is 
gegaan naar de Gillende Keuken-
meiden. Maar de traditionele prijs, 

een grote slagroom is terecht geko-
men bij het teams de Kerstmannen. 
Dit team bestond uit Rowan Hogen-
boom, Bart v.d. Rotten, Mark Pronk, 
Dennis Bleiswijk, Sjoerd Alkema en 
Philip Driehuis.
Het klaverjastoernooi mag zich ver-
heugen in een steeds grotere be-
langstelling. Deze keer waren er 56 
deelnemers. Na drie rondjes te heb-
ben gespeeld werd de stand opge-
maakt. Dan gaat de poedelprijs naar 
Riet de Beer. DE marsenprijs naar 
Maus de Vries. De 3e prijs is voor 
Ton Voorn. Tweede is geworden Rick 
Veerhuis en de eerste prijs is ge-
wonnen door Maus de Vries.

Open Koppeldriebanden 
toernooi
De Hoef - Op vrijdag 17 en zater-
dag 18 januari 2014 zal de biljartver-
eniging De Hoef weer het open drie-
banden toernooi organiseren voor 
het 6e jaar met 24 koppels op 3 bil-
jarts in de Springbok. De wisselbe-
ker die Paul Schuurman/John Vrie-
link vorig jaar 2013 gewonnen had-
den, zullen hem met hand en tand 
moeten verdedigen. Alle 24 kop-
pels zijn bekend want afzeggen be-
tekend dat je 2 à 3 jaar op de wacht-
lijst komt. De top driebander’s uit de 
regio Ronde/Venen, Zevenhoven, 
Noorden, Uithoorn en De Kwakel zijn 
aanwezig. Vrijdag 17 januari de top-
pers v. Dam/v. Doorn, Loogman/de 
Zwart, Lugtigheid/v. Veen, v. Doorn/v. 
Zanten, H. Mur/v/’t Hul, Driehuis.sr/
Driehuis.jr, Daalhuizen, v. Zwieten, 
Janzing/v. Soeren, Bak.jr./Bak.sr, 
Holla/Langelaan, v.Doorn/Maayen-
burg, Schuurman/Vrielink starten om 
klokslag 19.30 uur. En zaterdag 18 

januari starten om 12.00 uur de vol-
gende kanonnen. Loman/Rijneveld, 
Huzemeier/Veerdonk, Springintveld/
Beeds, Voorn.sr/Koeleman, Bartels/
deBruyn, v. Bemmelen/Koperberg, 
Brozius/Slingerland, Valentijn/Door-
nekamp, v. Kessel/v/d Meer, Plasme-
ijer/Voorn.jr, Fokker/Hoffmans, en de 
Bruyn/v. Eijk. De kruis finales zijn de 
winnaars van de vrijdag en de zater-
dag en deze zullen ongeveer 16.00 
uur plaats vinden. Het koppeldrie-
banden toernooi houdt in dat twee 
spelers samen een aantal carambo-
les moet halen welke gerelateerd is 
aan hun gemiddelde. Om de wed-
strijden niet te lang te laten duren is 
gekozen voor verkorte partijen. Het 
minimaal aan caramboles is 4+4 = 8 
en het maximum is 10+10 = 20 carb, 
voor jou en je maat samen. 17 en 18 
januari kunnen we u nu al vast belo-
ven dat het een geweldige strijd zal 
worden.

UWTC gaat er fris 
tegenaan
Regio - In 2014 zal de wielren- en 
tourafdeling van de UWTC in opval-
lende nieuwe clubkleding gaan rij-
den i.v.m. sponsorwisseling. We ne-
men afscheid van sponsor van Eijk 
fietsen uit Ter Aar en Abdominis 
sport & sportbegeleiding, zij worden 
bedankt voor de prettige samen-
werking de afgelopen jaren. De Ra-
bobank, autobedrijf Rovemij, Kroon 
Wilnis, Profile Tyrecentre Hogen-
doorn, van Rijnfietsen uit Vrouwen-
akker, Cannondale en Koga zijn de 
kledingsponsors voor de komende 
jaren. Vanaf eind februari zullen de 
nieuwe tenues te zien zijn in de wij-
de omgeving van Uithoorn.

NK veldrijden jeugd Bakel 
Zaterdag 4 januari heeft jeugd-
lid Mees van Smoorenburg (cat 3) 
meegedaan aan het NK veldrijden 
voor jeugd in Bakel. Een iets ner-
veuze Mees verscheen aan de start, 

waar het er al ruw aan toe ging. 28 
rennertjes.......En daar gingen ze! 
Mees kreeg zijn voet niet in de pe-
daal en ging met 25 meter achter-
stand als laatste het veld in, alwaar 
de inhaalslag moest beginnen. Dit 
lukte goed, 10 van de 28 werden in-
gehaald!!! Een goede prestatie ge-
zien de aanwezigheid van de Ne-
derlandse top! Er werd, hoe jong ze 
ook zijn, als echte profs gereden en 
gehandeld. 

Komende wedstrijden
Het weekend van 11-12 januari zul-
len 9 UWTC leden meedoen aan het 
NK veldrijden in Gieten. Maar liefst 
3 wereldkampioenen zullen hier ook 
aan de start staan: Mathieu van de 
Poel, Marianne Vos en Mike Teunis-
sen. Dichter bij huis wordt er op 12 
januari en 19 januari nog een veld-
rit verreden op fort De Kwakel. Meer 
info vindt u op www.uwtc.nl/wielren

Kom jij ook honkballen 
bij Thamen!
Uithoorn - Zaterdag 11 januari van 
10.00 tot en met 11.30 uur hebben 
jongens en meisjes van 5 jaar en ou-
der, de mogelijkheid om gratis ken-
nis te maken met honkbal en soft-
bal. De kennismaking zal plaats-
vinden in de gymzaal van De Bre-
de School, Randhoornweg 39 te Uit-
hoorn. Thamen staat weer aan de 
start van een nieuw seizoen waar-
bij wij wederom met twintig teams 
gaan uitkomen in de competitie. 
Kinderen vanaf 5 jaar beginnen met 
beeball een simpelere versie van 
honk- en softbal. Vanaf 9 jaar gaan 
de kinderen dan echt honkballen of 
softballen. Komende zaterdag is een 
prima mogelijkheid ook voor oude-

re kinderen om met de sport kennis 
te maken, er zullen voldoende trai-
ners aanwezig zijn om de basis be-
ginselen uit te leggen. Na de ken-
nismaking zal worden aangegeven 
in welke groep men kan instromen 
of dat men in ons jongste beeball 
team blijft. De teams trainen tot en 
met half maart in diverse gymzalen 
in Uithoorn. Vanaf half maart gaan 
de teams aan het buitenseizoen be-
ginnen dat tot en met begin okto-
ber loopt. Bent u niet in de gelegen-
heid om komende zaterdag langs te 
komen, maar heeft u wel interesse 
neemt u dan contact op via e-mail 
met info@thamen.info of check voor 
meer informatie www.thamen.info

Dames A jeugd Legmeervogels 
winnen in slotfase

Dames Legmeervogels 
winnen van Aalsmeer
Uithoorn - Om voor de boven-
ste plaatsen mee te kunnen blijven 
doen moesten de dames van Leg-
meervogels winnen van angstige-
re Aalsmeer.  Vorig seizoen was dit 
team de grote plaaggeest van het 
team in de shirts van sponsor Dis-
café Het Dorp.
Vertrouwend op een solide verdedi-
ging nam de thuisploeg direct een 
voorsprong tegen de dames uit de 
buurgemeente Aalsmeer.  Het lukte 
de gasten niet om door deze verde-
diging te komen en aangezien Leg-
meervogels wel een aantal keer wist 
te scoren liep de ploeg weg naar 
een 6-1 voorsprong. Geconcen-
treerd werd er gespeeld en gewacht 
op het juiste moment om te sco-
ren en dat lukte in die eerste fase 
van de 1e helft buitengewoon goed. 
Daarna werd het team wat slordi-
ger en gaf op deze manier Aalsmeer 
de kans om terug te komen. Daar 
maakte deze ervaren ploeg dank-

baar gebruik van.  Zelfs in een over-
tal situatie van 6 tegen 4 konden 
de dames van LMV niet scoren en 
Aalsmeer speelde dit goed uit. Door 
dit rommelige einde konden de gas-
ten een aantal keer scoren en was 
in de rust de voorsprong geslonken 
tot slechts 2 punten, 
Na de pauze direct de aansluitings-
treffer van Aalsmeer en het werd 
een spannende wedstrijd. Telkens 
scoorde Legmeervogels als de te-
genstander gescoord had waar-
door het nooit tot een gelijke stand 
kwam. Maar aan de andere kant 
bleven de gasten natuurlijk wel bij 
en dit duurde tot 13-12, op dat mo-
ment lukte het om 3x achtereen te 
scoren waardoor er opeens weer 
een gat van 4 punten was ontstaan.  
Dit gaf de thuisploeg niet meer uit 
handen waardoor bij het eindsig-
naal een 17-13 eindstand op het 
bord stond en Legmeervogels nog 
steeds gedeeld 1e staat.

Uithoorn - Na een rustperiode van 
drie weken moest Legmeervogels 
met als sponsor Trot op haar van-
daag aantreden tegen buurtgenoot, 
en tevens mede kandidaat voor de 
titel, Aalsmeer. Aalsmeer ging voort-
varend van start. Na de openings-
score van Aalsmeer scoorde Leg-
meervogels nog wel gelijk, maar 
daarna scoorde Aalsmeer driemaal 
vanuit de linkerhoek (1-4). Leg-
meervogels liet Aalsmeer geluk-
kig niet verder uitlopen en scoorde 
tweemaal op rij, vanaf het midden 
en vanaf de linkeropbouw. 

Daarna ging de wedstrijd gelijk op, 
waarbij Aalsmeer telkens hun voor-
sprong behield van 1 of 2 doelpun-
ten. De ruststand was 10-11 voor 
Aalsmeer. Ook in de tweede helft 

opende Aalsmeer de score, maar 
weer verkleinde Legmeervogels de 
achterstand, door score vanuit de 
break en kwam zelfs voor de eer-
ste maal op gelijke hoogte door 
een afstandschot vanaf de linkerop-
bouw (12-12). Ook in deze fase ging 
de wedstrijd gelijk op, maar ook 
nu bleef Aalsmeer aan de goede 
kant van de score van 1 of 2 doel-
punten. Legmeervogels vocht zich-
zelf telkens weer terug in de wed-
strijd. In de laatste 5 minuten was 
het Legmeervogels die bij een gelij-
ke stand van 18-18 een voorsprong 
nam. Aalsmeer scoorde direct weer 
de gelijkmaker 19-19. Het was uit-
eindelijk Legmeervogels die in een 
zeer spannende wedstrijd aan het 
langste eind trok en de winst in ei-
gen huis behield (20-19).

Qui Vive krijgt nieuwe 
dug-outs
Uithoorn - De zwaar verouderde 
dug-outs op het nieuwe veld 2 van 
Qui Vive waren een doorn in het oog 
van de hockey vereniging. Bij regen 
bleven kleding en teams niet droog 
en bovendien paste deze dug-outs 
niet meer bij het beeld van de fan-
tastisch sportaccommodatie die Qui 
Vive haar leden biedt.
Hoofdsponsor Rabobank Regio 
Schiphol, die zeer betrokken is bij de 
hockey vereniging, bood uitkomst 
en heeft vorige week twee prach-
tige nieuwe dug-outs geschonken. 
Rabobank Regio Schiphol heeft dit 

mogelijk gemaakt doormiddel van 
de zogenaamde Rabo Hockey Bo-
nus regeling. 
Rob Das, voorzitter van Qui Vive 
liet weten: “Qui Vive beschikt met 
de vernieuwing van haar velden 
en dug-outs over een fantastische 
sportaccommodatie waar de leden 
optimaal gebruik van kunnen ma-
ken. Wij zijn onze hoofdsponsor hier 
heel dankbaar voor.”
De jongens C3 hebben de dug-outs 
met hun wedstrijd tegen Amster-
dam jongens C4 in gebruik geno-
men.

Open Lesweek bij KDO
De Kwakel - Heb je goede voorne-
mens of zin in iets nieuws dit nieu-
we jaar? Kom dan vrijblijvend mee-
doen met een van lessen bij KDO 
DAG. Tijdens de openlesweek van 
13 t/m 17 januari 2014 kunt u ken-
nismaken onze lessen. 
Op maandag 13 januari 2014 zijn 
er bij KDO Gymnastiek open les-
sen. De ouders/verzorgers van de 
kinderen die gymnastiekles heb-
ben kunnen dan op de tribune de 
les bijwonen, maar ook andere be-
langstellenden zijn welkom. De kin-
deren mogen hun vriendje(s) en/of 
vriendinnetje(s), broertje(s) en/of 
zusje(s) en neefje(s) en/of nichtje(s) 
meenemen naar de les. Klasge-
nootjes en/of andere kinderen die 
een keer mee willen gymmen, mo-
gen ook komen. Voor de kinderen 
met echt talent en al wat meer erva-
ring is er op woensdagmiddag een 
selectiegroep. Op dinsdag, woens-
dag en vrijdag is er Dance les voor 
de jeugd. De jongste kinderen dan-
sen op muziek van bijv. K3 etc. De 
wat oudere kinderen krijgen les in 
Streetdance en Hip-Hop. Voor de 
oudste jeugd is er Dance Choreo. 
Kom gezellig een keertje meedoen 
om te kijken of dit is wat jij zoekt.
Voor de volwassenen is er een gro-
te variatie aan lessen van Aerobics, 

Zumba, Steps, Sh’buik, Bodyshape, 
Pilates tot Yoga. Voor ieder op zijn 
eigen niveau en interesse is er wel 
een geschikte les. Op woensdag en 
donderdag staan er speciale lessen 
voor senioren op ons lesrooster. Wil 
je een keertje meedoen dan kan dat 
in de week van 13-1-2014 t/m 17-1-
2014. Alle lessen zijn in de gymzaal 
of sporthal bij KDO aan de Vuurlijn 
in De Kwakel. Kijk op www.kdo.nl bij 
Dance/Aerobics/Gymnastiek voor 
het actuele lesrooster. Aanmelden is 
niet nodig kom gewoon vrijblijvend, 
gezellig meedoen.

Gevraagd 
Binnen de s.v. KDO wordt de spon-
sorcommissie binnenkort in een 
nieuw jasje gestopt.
De structuur zal wat veranderen en 
KDO DAG zoekt iemand die namens 
KDO DAG lid wil worden van de 
sponsorcommissie. Samen met de 
commissieleden van de andere KDO 
afdelingen zal gezocht worden naar 
vernieuwde samenwerking met de 
huidige sponsoren en geprobeerd 
worden nieuwe sponsoren enthou-
siast te maken voor de s.v. KDO. Wil 
je ook wat doen voor KDO DAG en 
denk je dat is voor mij misschien wel 
een leuke uitdaging mail dan naar 
aerobics@kdo.nl

AKU organiseert voor de 30e keer
De 10 Engelse Mijlen van 
Uithoorn
Uithoorn - Zondag 26 januari vindt 
de 30e editie van de 10 Engelse Mij-
len van Uithoorn plaats. Atletiek-
vereniging AKU heeft in al die ja-
ren dit evenement georganiseerd en 
zal ook dit jaar weer zijn best doen 
om een perfecte loop te organise-
ren met de hulp van een grote groep 
vrijwilligers en sponsors. De loop 
maakt deel uit van het Zorg en Ze-
kerheid Circuit en zal ook nu weer 
veel lopers trekken op het snelle en 
autovrije parcours. De start/finish 
en de inschrijvingen vinden plaats 
op Sportpark de Randhoorn aan de 
Randhoornweg in Uithoorn.
Hoewel dit loopevenement van 
oudsher bekend staat als de 10 En-
gelse mijlen van Uithoorn, kan er 
ook op de 5 en 10 kilometer ge-
start worden en de ervaring leert 
dat de belangstelling voor deze af-
standen steeds groter wordt. Daar-
naast is er voor de jeugd t/m 11 jaar 
een 1 km GeZZinsloop, ouders/fa-
milie kunnen met de jongste deel-
nemers meelopen.

Het programma op deze 
dag is als volgt:
10.30u.: 1 km GeZZinsloop
11.00u.: start 5 kilometer
11.10u.: start 10 Engelse Mijlen
11.45u.: start 10 kilometer.
Er is voldoende douche- en kleed-
gelegenheid bij v.v. Legmeervogels 
en er is ook voldoende parkeerge-
legenheid beschikbaar in de buurt 
van de startplaats. Inschrijving van 
9.00-11.15 uur in de kantine van v.v. 
Legmeervogels of tot 24 januari via 
www.10emvanuithoorn.nl. Waarde-
volle spullen kunnen in bewaring 
worden gegeven en na de finish 
zijn fruit en drinken aanwezig en er 
is een verfrissingspost aanwezig op 
het 8km punt van de 10 EM.

Jubileumverrassing
Iedere 30 finisher van de 10 EM ont-
vangt een special attentive in ver-
band met de 30e editie van de loop. 
Actuele informative kan gevonden 
worden op de volgende website: 
www.10emvanuithoorn.nl.

WLCombatics viert 1 jarig 
jubilieum met open dag
De Ronde Venen - Op 26 januari 
zal in de dojo van WLCombatics aan 
de Rendementsweg in Mijdrecht 
een open dag plaatsvinden. WLC 
viert dan dat zij 1 jaar op deze lo-
catie gevestigd zijn. Deze dag kan 
iedereen gratis een voorproefje krij-
gen van alle lessen die hier gege-
ven worden. Denk hierbij aan kick-
boksen, circuit-, kettlebell- en boot-
camptraining. Ook is er voor de be-
ginnende sporter een leuke les om 
te proberen namelijk: indoor boot-
camp. Een training waarbij de in-
tensiteit iets lager ligt dan bij de re-
guliere bootcamptrainingen en deze 
worden binnen gegeven. Ideaal om 
mee te starten! De dojo wordt ook 
gebruikt voor aikidolessen die ver-
zorgd worden door Aishinkai Aiki-
do. Ook voor deze les is het moge-
lijk een les mee te doen en te er-
varen hoe leuk aikido is. Naast gra-

tis proeflessen volgen, kun je alleen 
deze dag, als nieuwe klant van WL-
Combatics, ook nog eens heel voor-
delig een rittenkaart of abonnement 
afsluiten! Bij WLC staat persoonlijke 
aandacht voorop. Geen massa les-
sen, maar juist kleine groepslessen. 
Zij weten hoe je heet, kennen jouw 
sterke en zwakke punten en je trai-
ningsdoel. Zodat je altijd het maxi-
male effect bereikt. Maar ook de 
aandacht krijgt om de oefeningen 
goed te leren uitvoeren. Een gezel-
lige en ontspannen sfeer tijdens de 
lessen en toch een goede workout 
krijgen is wat zij neerzetten. Want, 
zegt Willem Lindeboom, eigenaar,  
plezier hebben tijdens het sporten is 
echt mogelijk! De open dag is op 26 
januari van 10.00-15.00 uur. Ieder-
een is welkom om alle lessen eens 
uit te proberen! Meer informatie: 
www.sterkenweerbaar.nl
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Uithoorn - Op vrijdag 3 janu-
ari organiseerde What’s Up in 
Uithoorn de eerste spetteren-
de activiteit van 2014 bij sport-
vereniging KDO in de Kwakel: 
de Instuif. Voor de derde keer 
op rij was het gehele sportcom-
plex omgebouwd tot een para-
dijs vol sport- en cultuuractivi-
teiten, zing- en dansworkshops 
en natuurlijk de E-games. Met 
behulp van verschillende sport-
verenigingen en veel vrijwilli-
gers hebben alle kinderen weer 
een onvergetelijke middag ge-
had.

Om 11.45 uur gingen de deu-
ren open en stonden de eerste 
kinderen al klaar om te begin-
nen. Er waren zoveel keuzemo-
gelijkheden, dat sommigen niet 
wisten waar te beginnen. De 
een begon boven in de kantine 
om het haar in te laten vlech-
ten, een tattoo te laten zetten 
of mee te doen met de knutsel-
activiteit die door BSO Jump-
inn was georganiseerd. Daar-
naast kon er elk half uur mee-
gedaan worden aan een dans- 
dan wel zangworkshop, ver-
zorgd door KDO D.A.G. en Xing. 
De ander koos er voor om toch 
eerst een kijkje te nemen in de 
kleine sportzaal met levens-
groot schaken, spannende ra-
ces op racebikes en danswed-
strijden op de Idance. Tot slot 
ging een groot deel van de kin-
deren op onderzoek uit in de 

grote sporthal. Het achterste 
gedeelte was omgebouwd tot 
speelparadijs voor 4-6 jarigen 
met een spooktocht door kruip-
tunnels, een play zone met bal-
lenbak, schommels en speel-
se hockeyvormen aangeboden 
door Qui Vive hockey. In het 
voorste gedeelte van de sport-
hal stond de AKU klaar met ver-
schillende atletiekonderdelen, 
was er een tumblingbaan voor 
echte acrobaten, leerden trai-
ners van Chung do Kwan ver-
schillende trap- en stoottech-
nieken aan en waren heel wat 
begeleiders van Qui Vive aan-
wezig om met de kinderen te 
tennissen. Tussendoor konden 
de kinderen voor een glaasje li-
monade en een stukje fruit, ge-
sponsord door De Goudreinet, 
terecht in de kantine. 
Al met al gingen de kinderen 
met rode wangen en een gro-
te glimlach op het gezicht weer 
huiswaarts met wat leuke fl y-
ers en een presentje. Deze ge-
weldige ervaring was niet mo-
gelijk geweest zonder de hulp 
van de sporthal KDO, AKU, Qui 
Vive tennis en hockey, Chung 
do Kwan, KDO D.A.G., Xing, De 
Goudreinet, Jafrem Verhuur, fo-
tokring Uithoorn en alle andere 
vrijwilligers. 

Bij dezen willen wij jullie al-
len heel erg bedanken voor jul-
lie geweldige inzet! Op naar de 
vierde editie in januari 2015!

Het jaar 2014 spetterend van start met de Instuif bij KDO
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