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Intuïtief tekenen, 
schilderen en 

boetseren
Uithoorn - In januari start de 
cursus Intuïtief tekenen/schil-
deren/boetseren in Uithoorn. 
Tot eind maart biedt Renée 
Loos (beeldend therapeut) ie-
dere donderdagavond van 
19.30 – 21.30 uur een wisse-
lend creatief aanbod met ver-
schillende materialen. Een 
heerlijk avondje helemaal voor 
jezelf waar je je creativiteit kan 
ontdekken en/of ontwikkelen. 
Om in de juiste stemming te 
komen en de drukte van alle-
dag even helemaal kwijt te ra-
ken, beginnen de avonden met 
ontspanningsoefeningen zoals 
meditatie, mindfulness, of mu-
ziek. Daarna ga je los, en on-
derzoek en ontdek je je onge-
kende creatieve mogelijkhe-
den! Laat je verrassen! Je intuï-
tie wijst je de weg. Je kunt een 
hele cursus van 6 lessen vol-
gen, maar je kunt je ook opge-
ven voor 3 lessen, of per les in-
stromen. Een proefl es volgen 
is ook mogelijk. Bij voldoende 
belangstelling wordt de cursus 
ook overdag gegeven. Ervaring 
is beslist niet nodig! Iedereen 
kan het. Voor informatie en op-
geven: 06–41585403 Facebook: 
CreaForce, ontspannen in cre-
ativiteit
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn MET SPOED op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkomWij zijn  op zoek naar serieuze welkom

BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Omg. Brandgans en Rotgans (125 kranten)
Uithoorn: Omg. Troelstralaan en Christinalaan (350 kranten)
Uithoorn: Omg. Langs de Baan en Bieslook (235 kranten)
En een bezorger voor De Kwakel

Een leuke baan 
als chauffeur? 

Kom werken bij
Van Zaal Transport!

Meer info op: www.vzt.nl/vacatures 
of bel 0297-513088

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Scholenmarkt in Alkwin college
Uithoorn - Zit je in groep 8 en wil je 
weten naar wellke scholen je straks 
allemaal kunt gaan? Kom dan met 
je ouders/verzorgers naar de Scho-
lenmarkt in Uithoorn.
Op woensdag 18 januari houden 
meerdere scholen voor voortge-
zet onderwijs uit de omgeving (Uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen en De 
Ronde Venen) een Scholenmarkt in 
het Alkwin Kollege in Uithoorn. Je 
bent tussen 18.15 uur en 19.45 uur 
van harte welkom. Op deze infor-

matiemarkt kun je met docenten en 
enkele leerlingen van verschillen-
de scholen praten. Zo krijg je een 
goed beeld van de mogelijkheden. 
Tijdens de Scholenmarkt maken de 
scholen ook bekend wanneer hun 
open dagen zijn. Op de scholen-
markt kun je kennis maken met on-
derstaande scholen voor het voort-
gezet onderwijs: 

De Ronde Venen
- Veenlanden College

Uithoorn 
- Alkwin Kollege 
- Thamen
- Praktijkschool Uithoorn  

Aalsmeer
- Wellantcollege Groenstrook
- Wellantcollege Westplas Mavo  

Amstelveen
- Amstelveen College 
- Herman Wesselink College
- Panta Rhei 

De Kwakel - Maandag 9 januari 
werd bij de bakkerij van Jan Wes-
terbos aan de Kerklaan een nieu-
we bakoven geplaats. Kort daarvoor 
was de loodzware oude oven uit de 
bakkerij achter de winkel verwij-
derd. Dit gebeurde met behulp van 
een grote kraan van de fi rma Van 
Schie die als geen ander dit soort 
klusjes vakkundig opknapt. De 
kraan was geposteerd op het par-
keerterrein achter de bakkerij tus-
sen de huizen. De nieuwe oven, met 
een gewicht van ongeveer 2.300 ki-
lo, is vervaardigd bij een in bakkerij-
machines gespecialiseerd bedrijf in 
de omgeving van München, Duits-
land. Het op bakkerijinrichtingen 
toegesneden bedrijf Spronk uit het 
Gelderse Andelst, plaatste de nieu-
we oven die door het dak van de 
bakkerij heen werd getakeld. Daar-
in was van te voren een opening 
gemaakt. Waarom zo omslachtig 
en niet in onderdelen om hem in de 
bakkerij in elkaar te zetten? “Ja, dat 
had wel gekund, maar dan duurt 

het een week voordat de leverancier 
hem geassembleerd heeft en dan 
is er al die tijd geen vers brood en 
banket. Dat kan niet. Helemaal nu 
we van klanten en grootverbruikers 
steeds meer vraag naar onze pro-
ducten krijgen. Bovendien moest er 
toch ook een raam worden vervan-
gen want dat lekte. Dus hebben we 
maar meteen een heel nieuw dak-
deel laten maken. Gaat in een moei-
te door, ”vertelt Jan Westerbos die 
buiten de takelwerkzaamheden op 
de voet volgt.

Ouwetje
De bestaande oven was zo langza-
merhand aan vernieuwing toe. Het 
was een ‘ouwetje’ dat 28 jaar dienst 
heeft gedaan zolang de bakkerij 
aan de Kerklaan is gevestigd. Jan: 
“Er was steeds meer kans op storin-
gen en dan ga je een traject van re-
paraties in. Dat wilden we niet om-
dat je dan steeds niet op tijd kan 
bakken. We konden bijvoorbeeld 
een deel laten vervangen en dat zou 

dan rond twintigduizend euro gaan 
kosten. Na een paar jaar krijg je 
weer sores van een ander deel van 
de oven. Dus toen maar besloten 
om een geheel nieuwe oven te be-
stellen en te laten plaatsen, ook al 
is de investering vele malen hoger. 
Maar dat kan je beter doen. Hoop 
dat deze nu ook weer 25 jaar mee 
gaat. Hij heeft dezelfde maatvoe-
ring als de vorige en dus kan ik al-
le bestaande attributen blijven ge-
bruiken bij het bakproces. Dat past 
er gewoon allemaal in. Verder is de 
oven veel moderner en hij is ener-
giezuiniger. Als de over staat wordt 
die ingeregeld en afgesteld door ie-
mand uit de fabriek. Die helpt mij 
ook bij de bediening van de oven 
tijdens het uitvoeren van de eerste 
bakprocessen.” Aldus Jan die hoopt 
deze week kort na plaatsing van de 
nieuwe oven zo snel mogelijk weer 
verse producten te kunnen produ-
ceren en (af)bakken. Met zijn nieu-
we oven zal Jan ongetwijfeld nóg 
beter en lekkerder kunnen bakken!

Nieuwe oven voor 
bakkerij Westerbos

Uithoorn - Het intiatief dat Muziek-
vereniging KnA een paar jaar gele-
den heeft genomen met de oprich-
ting van een (nieuw) leerlingenor-
kest begint zijn vruchten af te wer-
pen. Iedere dinsdag om 19.00 uur 
repeteert dit orkest onder de bezie-
lende leiding van dirigent Gerhart 
Drijvers en het is ontzettend leuk 
om te zien hoe enhoustiastmerend 
deelname aan dit orkest is. De leer-
lingen volgen alle wekelijks muziek-
lessen bij de docenten van de ver-
schillende secties maar ontdekken 
juist door deelname aan dit orkest 
waar muziek maken eigenlijk voor 
bedoeld is: het samen muziek ma-
ken maakt het muciseren veel leu-
ker!
Door het project op een basisschool 
in Uithoorn, waarbij de kinderen van 
groep zes gedurende drie maanden 
muziekles hebben gehad op hun fa-
voriete instrument, begint het leer-
lingenorkest deze week met een 
nog grotere groep. Na dit project 
heeft een aantal kinderen besloten 
om ‘echte’ muzieklessen te gaan 
volgen en zij mogen direct al mee-
spelen in het leerlingenorkest. Mu-
ziekvereniging KnA zorgt voor aan-
gepaste arrangementen zodat de 
beginnende leerlingen gelijk mee 
kunnen doen.

Leerlingen
Daarnaast zal het leerlingenorkest 

binnenkort ook worden uitgebreid 
met de deelnemers aan de Middel-
bare Muziek Meesters. Ook dit is 
een behoorlijk aantal en het leer-
lingenorkest zal dus snel groeien. 
Weer een mooi succes dus voor de-
ze ondernemende muziekvereni-
ging.
Tijdens het concert op 11 febru-
ai a.s. zal naast het KnA Orkest ook 
het leerlingenorkest van zich laten 
horen. Dit concert zal sowieso een 
bijzonder concert worden; ook de 
Middelbare Muziek Meesters zullen 
aan sommige stukken deelnemen, 
zij zijn pas in september begonnen 
met de lessen. Voor hen worden 
speciale aangepaste arrangemen-
ten geschreven en er zal een aan-
tal stukken worden gespeeld teza-
men met diverse strijkinstrumenten. 
Dit concert zal dus in het teken 
staan van de toekomstvisie van 
KnA: groei van de orkesten en het 
enthousiastmeren van mensen om 
een muziekinstrument te leren be-
spelen, jong en oud(er). Een mooie 
afsluiting van het Jubileumjaar, het 
100-jarig bestaan van deze vereni-
ging: de spotlights op de toekomst!
Lijkt het je leuk om een instrument 
te leren bespelen? KnA heeft moge-
lijkheden van jong tot oud en veel-
al kan een instrument tegen een ge-
ringe vergoeding worden geleend 
van de muziekvereniging. Meer in-
fo: www.kna-uithoorn.nl 

Leerlingenorkest KNA 
ontwikkelt zich razendsnel

mensen die adviseren om oordop-
pen mee te nemen als je gaat kijken. 
De sfeer is altijd erg gezellig en men 
gunt elkaar het succes. De prijsuit-
reiking zal gedaan worden door Ni-
cole Beukers, zij heeft een zilveren 
medaille uitgereikt gekregen tijdens 
de laatste Olympische Spelen in Bra-

zilië en zij zal deze met trots (terecht) 
laten zien. Michiel de Ruyter nodigt 
ieder jaar een bekende roeier uit om 
de prijzen uit te reiken. Voor de num-
mers één, twee en drie is er een me-
daille en de winnende ploegen van 
de estafette wedstrijden krijgen een 
schaal uitgereikt. www.mdr.nu

Michiel de Ruyter Jeugd 
Ergometerwedstrijden 2017
Uithoorn - Op elke tweede zaterdag 
in januari organiseert de Uithoorn-
se Roei- en Kanovereniging Michiel 
de Ruyter Jeugd Ergometerwedstrij-
den, dit jaar op zaterdag 14 januari 
2017 in de kantine van de club. Ergo-
meters zijn roeimachines, zoals je ze 
ook ziet bij sportscholen. Alle jeugd-

leden die lid zijn van een vereniging, 
die is aangesloten bij de Konink-
lijke Nederlandsche Roeibond zijn 
van harte uitgenodigd. Voor buiten-
landse deelnemers geldt dat zij bij 
een zusterorganisatie van de KNRB 
moeten zijn aangesloten. Er zijn 8 
heats voor jongens en meisje tot en 

met 12 jaar, tot en met 14 jaar, tot 
en met 16 en tot en met 18 jaar. Na 
deze individuele wedstrijden worden 
er nog estafette wedstrijden gehou-
den. Vier jeugdleden moeten om de 
beurt 250 meter roeien en ze moe-
ten zo snel mogelijk wisselen. De 
roeier kan zijn voortgang zien op 
een scherm dat hoort bij de ergome-
ter. Voor het publiek word de voort-
gang van wedstrijden geprojecteerd 
met een beamer op de muur. Hier-
door kunnen de deelnemers aan-
gemoedigd kunnen worden, er zijn 

voor het 
gemeentenieuws 
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Vrijwilligers gezocht voor 
Taalkamer in Uithoorn
Uithoorn - Binnenkort opent de 
taalkamer in Uithoorn haar deuren. 
De taalkamer is een initiatief van 
Tympaan-De Baat en is opgezet in 
samenwerking met het Taalhuis. 
Het is een ontmoetingsplek voor an-
derstaligen, zoals de nieuwe sta-
tushouders in Uithoorn, die op een 
laagdrempelige manier wegwijs 
gemaakt willen worden in de Uit-
hoornse samenleving. Op donder-
dagmiddag tussen 13.00 en 15.00 
uur kunnen zij in de taalkamer on-
der begeleiding van een vrijwilliger 
elkaar ontmoeten, koffie/thee drin-
ken, een gesprek in het Nederlands 
oefenen, naar een winkel of biblio-
theek gaan etc.  Het is geen Neder-
landse les of school, maar het is wel 
de bedoeling dat er Nederlands ge-
sproken wordt. Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die wij met 

de nodige materialen, methodes en 
deskundigheidsbevordering onder-
steunen. Wij zoeken vrijwilligers die 
goed kunnen luisteren, met inle-
vingsvermogen, begrip, geduld. 
Wil je graag vrijwilligerswerk doen 
en lijkt dit je iets? Neem dan con-
tact op met het Taalhuis Uithoorn, 
tel 0297-230280 of via taalhuisuit-
hoorn@stdb.nl.

Screening op glaucoom door 
oogarts bij Sijbrants & van Olst
Uithoorn  - Op zaterdag 21 januari van 
9.00 tot 13.00 uur, organiseert Sijbrants & 
van Olst Optiek Uithoorn in samenwerking 
met Opsis Amstelveen een screening spe-
ciaal voor familieleden van patiënten met 
glaucoom. Op deze zaterdag is de oog-
arts dr. Dito aanwezig om uw ogen te on-
derzoeken op glaucoom. Glaucoom is een 
oogziekte waarbij de oogzenuw geleidelijk 
aangetast raakt waardoor er blinde vlek-
ken in het beeld (gezichtsvelddefecten) 
ontstaan. Glaucoom komt bij 2 tot 4 pro-
cent van de mensen ouder dan 40 jaar voor. 
Verhoogde oogdruk is veruit de belangrijk-
ste oorzaak van glaucoom. Verhoogde oog-
druk voel je niet, waardoor toenemende 
schade aan het gezichtsvermogen daar-
door lang onopgemerkt kan blijven. Naar 
schatting is bijna de helft van de patiën-
ten nog niet opgespoord. Vooral bij glau-
coom in de naaste familie, hogere leeftijd, 
sterke bij- of verziendheid en hart- en vaat-

ziekten is het risico op glaucoom verhoogd. 
Eenvoudig, kosteloos en zonder afspraak. 
Glaucoomscreening bestaat uit het beoor-
delen van de oogzenuw en een oogdruk-
meting. Indien nodig volgt een onderzoek 
van het gezichtsveld. De controle is geheel 
kosteloos en u kunt hiervoor een afspraak 
maken bij Sijbrants & van Olst. Helaas vol 
is vol... dus meldt u tijdig aan! Op 21 januari 
kunt u zich op de afgesproken tijd melden 
bij Sijbrants & van Olst Optiek in de Dorps-
straat 32 in Uithoorn.

Meer informatie
De controle is niet bedoeld voor glaucoom-
patiënten die al onder behandeling zijn bij 
de oogarts. Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak kunt u bellen naar 
Sijbrants & van Olst Optiek in Uithoorn, te-
lefoon 0297-540777. 

Zie ook de advertentie elders in deze krant.

De Kwakel - Kom dan vrijdag 20 januari naar de 
eerste editie van de Rick FM “Quiz Night”. In het 
gezellige Dorpshuis De Quakel gaan de teams in 
10 rondes in div. categorieën “strijden”. De Rick 
FM “Quiz Night” is voor iedereen, er zijn gevari-
eerde en uitdagende Quizrondes. Laat de andere 
teams zien dat jouw team de slimste is. Tijdens de 
Quiz worden de hersenen zwaar op de proef ge-
steld. De 10 rondes hebben allerlei uitdagende, 
grappige en verrassende vragen over; Showbizz, 
Uithoorn & De Kwakel, Sport, Muziek, Geschiede-
nis, Aardrijkskunde, Actualiteit, Politiek en Reke-
nen. Tussen het Quizzen door zijn er natuurlijk ook 
drankjes en hapjes te bestellen en er is een verras-
sings optreden van een gezellige zanger. Er zijn na-
tuurlijk ook mooie prijzen te winnen. 
Stel je eigen team samen, max. 4 personen, min. 
leeftijd 18 jaar. Kosten per team 5 euro. Inschrij-
ven kan via de website www.rickfm.nl en op vrijdag 
20 januari tussen 19.30-20.00 uur in het Dorpshuis 
De Quakel, Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel. Zaal 
open 19.30 uur, 20.30 uur start de Rick FM “Quiz 
Night”.

Ben jij een fan van Quizzen?

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!
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G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

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

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

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn
OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de 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 vergunning, 
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.

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

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 de-

cember 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 44 en hogere waarde Wet 
geluidhinder. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlich-
tingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een brug. 

Ontvangen 23 december 2016.
- Iepenlaan 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 23 december 2016.
- Betula 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een be-

drijfspand. Ontvangen 22 december 2016.
- Tussen Mgr. Noordmanlaan en Ringvaart, aanvraag omgevingsvergunning 

voor het vervangen van rioleringen. Ontvangen 22 december 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Koolmees 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde en achterzijde. Ontvangen 2 januari 2017.
- Koolmees 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde en achterzijde. Ontvangen 2 januari 2017.
- Gooimeer 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de wo-

ning en het wijzigen van de gevels. Ontvangen 31 december 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Aanvraag evenementenvergunning voor Eigen Haard voor het organiseren 

van een start-nieuwbouw feest op 25 januari 2017.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
Thamerdal
- De Visserlaan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de 

bestaande gevelkozijnen.

 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan t/o 73-77, vergunning kabels en leidingen voor PWN voor het 

vervangen van een defecte drinkwaterleiding. Bezwaar t/m 10 februari 2017.
De Kwakel
- Anjerlaan 19-a, vergunning kabels en leidingen voor Liander Infra West voor 

het aanleggen van leidingen en het verwijderen van een kabelverdeler/onder-
gronds manipulatiepunt. Bezwaar t/m 1 februari 2017.

- Poelweg 2, evenementenvergunning voor Bontekoe Verkoopstyling voor een 
Wooninspiratiedag op zondag 19 maart 2017 bij Kooyman B.V. Bezwaar t/m 
10 februari 2017.

- Iepenlaan 47, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 
de achterzijde en een velux dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 10 fe-
bruari 2017.

- Drechtdijk 60, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. Be-
zwaar: t/m 13 februari 2017.

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

tant van Café Bonaire voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in 2017. 
Bezwaar t/m 2 februari 2017. 

- Wilhelminakade 3. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van 
Café De Gevel voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in 2017. Bezwaar 
t/m 8 februari 2017.

- Schans, Dorpsstraat, Oranjelaan, Prinses Beatrixlaan, verlenging omgevings-
vergunning en instemmingsbesluit Tele2 voor het aanleggen van glasvezelka-
bels tot 4 maart 2017. Bezwaar t/m 8 februari 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eems 34, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 10 februari 2017.
- Ganzendiep 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapellen. Be-

zwaar: t/m 31 januari 2017.
- Grevelingen 42, verklaring van geen bezwaar voor het realiseren van een uit-

weg. 
Zijdelwaard (Europarei)
- Briandfl at 25, opheffen, op eigen verzoek, van een gehandicaptenparkeer-

plaats.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Cartografi elaan 15, instemmingsbesluit kabels en leidingen voor CIF Operator 

B.V. voor het uitbreiden van het telecommunicatienetwerk t..b.v. nieuwbouw.

 GEWEIGERDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

De Kwakel
- Poelweg naast 44, weigeren omgevingsvergunning voor het oprichten van 

huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten en recreatieruimte. Bezwaar: t/m 
3 februari 2016.

 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.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN DEELGEBIED 7

Op 22 december 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD7-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
In de herstructurering van de Iepenlaan was in het gebied ten noorden van de 
woonkavels aan de Iepenlaan grootschalige duurzame glastuinbouw voorzien. 
Door veranderingen in de economische situatie en een afnemende vraag naar 
glastuinbouw heeft de gemeenteraad in juni 2014 besloten af te zien van nieu-
we grootschalige glastuinbouw en een alternatieve bestemming voor dit deel van 
het gebied op te stellen. De visie Inrichting Iepenlaan Noord, vastgesteld door de 
raad in april 2015, geeft invulling aan deze opdracht. Het bestemmingsplan Ie-
penlaan deelgebied 7 is de uitwerking van deze visie, waarbij de visie is vertaald 
in een bestemmingsplan. Daarnaast wordt Iepenlaan 44 met dit bestemmings-
plan meegenomen.
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
De toelichting bij de paragraaf over de bodemkwaliteit is naar aanleiding van het 
uitgevoerde bodemonderzoek aangepast. Voor een overzicht van de ambtelijke 
wijziging wordt verwezen naar de Nota Ambtelijke wijziging bijgevoegd in het be-
stemmingsplan. 
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
vrijdag 13 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan 
is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 13 januari 2017 t/m 23 februari 
2017 kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich 
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 11 januari 2017

W W W . U I T H O O R N . N L

Scholenmarkt 18 januari
Zit je in groep 8 en wil je weten naar welke scholen je straks allemaal 
kunt gaan? Kom dan met je ouders/verzorgers naar de Scholenmarkt 
in Uithoorn!

Op 18 januari 2017 houden meerdere scholen voor voortgezet onder-
wijs uit de omgeving (Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Ve-
nen) een Scholenmarkt in het Alkwin Kollege in Uithoorn (Weegbree 
55). Je bent tussen 18.15 en 19.45 uur van harte welkom. 

Op deze informatiemarkt kun je met docenten en leerlingen van ver-
schillende scholen praten. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijk-
heden. Tijdens de Scholenmarkt maken de scholen ook bekend wan-
neer hun open dagen zijn.

Meer informatie
Via www.uithoorn.nl linkt u door naar de bovengenoemde scholen en 
vindt u meer informatie over de stap naar het voortgezet onderwijs.

Kerstbomen kunnen nog op de volgende dagen op de opstelplaatsen worden aangeboden. 
Dit is gratis en de bomen hoeven niet aangemeld te worden. 
- Woensdag 11 januari Zijdelwaard (m.u.v. Europafl ats) Laag- en hoogbouw
- Donderdag 12 januari Thamerdal, Dorpscentrum, De Regentes en Meerwijk-Oost Laag- en hoogbouw
- Vrijdag 13 januari De Kwakel, Meerwijk-West, Park Krayenhoff, Bedrijventerrein Laag- en hoogbouw

Kerstbomen ophalen





Uithoorn – De Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn wenst ie-
dereen een veelkleurig cultureel en 
muzikaal 2017 toe! Op zondag 15 ja-
nuari a.s. vindt het Nieuwjaarscon-
cert plaats, 14.30 uur in de Thamer-
kerk aan de Amstel. Violiste Tos-
ca Opdam en pianiste Helena Ba-
silova brengen een programma met 
als titel ‘1918’: over de invloed van 
de Eerste Wereldoorlog op de mu-
ziek van die tijd. Ze spelen werken 
van Debussy, Elgar, Janácek, Bos-
mans en Korngold. De jonge en be-
vlogen musici zijn op toernee met 
hun originele invalshoek en oogs-
ten veel lof.

Tosca en Helena
De naam Tosca Opdam kan in één 
adem genoemd worden met fameu-
ze violistes als Liza Ferschtman en 
Janine Jansen. Net als zij mag Op-
dam zich winnaar noemen van het 

Oscar Back Vioolconcours. Zij won 
dit concours met glans en laat ho-
ren dat dat geen toeval was. Hele-
na Basilova is een jonge, Russische 
pianiste, die zich sterk maakt voor 
de muziek van Janacek en Scriabin. 
Aan beide componisten heeft zij 
een CD gewijd. Ze komt uit De Ron-
de Venen en heeft al een paar keer 
opgetreden in Podium Witteman. 

Kaartverkoop
De voorverkoop van toegangskaar-
ten is reeds van start gegaan bij de 
boekhandels The Read Shop Ex-
press (Zijdelwaardplein) en Bru-
na (Amstelplein). Kaarten kosten 13 
euro per stuk, jongeren tot zestien 
jaar betalen slechts 7 euro. Van-
af 14.00 uur zijn de nog resterende 
kaarten te koop aan de zaal. Op de 
website van de SCAU is uitgebreide 
informatie te vinden over artiesten 
en programma: www.scau.nl
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Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Voorlichtingsbijeenkomst voor 
de iPad cursus “Zilveronline”
Donderdag 12 januari van 10.00-
12.00 uur. Drie keer per jaar wordt 
er door vrijwilligers, de iPadcur-
sus “Zilveronline” (voor ouderen!) 
gegeven. Deze cursus heeft als 
doel om ouderen over de drempel 
te krijgen van de digitale wereld, 
waarin ook zij komen te staan. Op 
donderdagochtend 16 februari zal 
de eerste cursus van 2017 weer 
van start gaan. Er zijn nog plaat-
sen open! Maar om een beeld te 
geven van wat de cursus inhoudt, 
zullen de docenten een openba-
re voorlichtingsbijeenkomst hou-
den, op donderdag 12 januari van 
10.00-11.00 uur. Graag even aan-
melden als u wilt komen.

Stoelyoga voor 55+ers
Iedere vrijdag, 13.15-14.15 uur. U 
betaalt 20 euro voor 10 keer, mid-
dels een strippenkaart of 2,50 eu-
ro per keer.

Wol gevraagd
De dames van de babbel– en brei-
club hebben zowel thuis als op 
maandagmorgen hard gewerkt en 
de voorraad wol slinkt. Heeft u nog 
restjes liggen, dan bent u bij ons 
aan het juiste adres.

Zanginstuif
Iedere 1 & 3 dinsdag van 10.00–
12.00 uur gezellig samen zingen 
o.l.v. pianist Harry.

DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 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
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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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.

Op de laatste mooie dag van het 
jaar, voordat de mist het toch al 
niet zo bijster verlichte jaar tot het 
einde toe in nevelen hulde, be-
sloot ik tot een wandeling langs de 
Bosdijk en de Veenkade in Vinke-
veen (nou ja, eigenlijk is het Koc-
kengen). Het zonnetje scheen en 
het was lekker fris. Waar ik in het 
voorjaar een gemiddelde snelheid 
haal van ongeveer 1 km per uur 
vanwege alles wat er te horen en 
te zien is in de bomen en het stru-
weel, ligt mijn tempo in de win-
ter meestal wat hoger. Veel vo-
gels zijn natuurlijk vertrokken en 
sowieso zijn ze veel stiller dan in 
het voorjaar waarin iedereen zijn 
beste beentje voorzet. Ik hoop-
te op een ijsvogel ergens bij de 
watertjes rond de Bosdijk, maar 
dat geluk was me niet beschoren. 
Wel hoorde ik al snel de fluiten-
de geluiden van smienten (van-
daar dat ze ook wel fluiteenden 
worden genoemd), de wintergast 
die in grote drommen samenklon-
tert op de weilanden en het wa-
ter. Goed zichtbaar in hun prach-
tig sneeuwwitte verenkleed een 
aantal zilverreigers. Vroeger een 
vrij zeldzame verschijning maar 
tegenwoordig in onze waterrij-
ke regio alom aanwezig. Voor het 
eerst hoorde ik ook het geluid dat 
hij maakt. Waar zijn neef de blau-
we reiger luid krijsend zijn onge-
noegen kenbaar maakt, is het bij 
de zilverreiger toch meer een be-
schaafd gemopper, zij het wel met 
een enigszins krassende stem. De 
leukste ontmoeting was er een op 
de veenkade. In de verte hoor-
de ik al het hoge koer-lie van de 
wulp. Het klinkt een beetje droe-

vig met een licht emotionele tril-
ler erin. In de zomer is deze stelt-
loper vaak moeilijk te spotten tus-
sen de weidevogels omdat ze wat 
schuwer zijn en vaak wat achteraf 
zitten in kleine aantallen. En, laten 
we eerlijk zijn, het is ook niet de 
meest opvallende vogel met zijn 
licht- en donkerbruin gevlekte 
tooi. In de winter zijn de weilan-
den echter wat verlatener en die 
paar bruine vogels op hoge poten 
vallen dan meer op. Zeker met die 
mooie lange gekromde snavel (bij 
een wulp wijst ie naar zijn gulp) is 
er dan weinig twijfel meer moge-
lijk. Ik zie ze deze winter vaak in 
de weilanden rond de Ter Aarse 
zuwe en ook op Waverhoek. De 
wulpen die we nu zien zijn waar-
schijnlijk niet dezelfde als diege-
nen die hier broeden in de zomer, 
maar afkomstig uit het nu te kou-
de Rusland. Ondanks zijn weinig 
uitbundige uiterlijk blijft het een 
sierlijke vogel, zo hoog op zijn po-
ten en zijn lange, fraai gekromde 
snavel. In ieder geval een aange-
name ontmoeting op zo’n mooie 
wintermiddag. 

Sep Van de Voort,
IVN-natuurgids

Een vogel met een gulp

Heerlijke muziekavond 
bij Colijn
Regio - Op zaterdag 21 janua-
ri a.s. is er weer een heerlijke mu-
ziekavond bij Colijn in het kader van 
de Eigenwijze Eigentijdse Jazzcre-
aties. Avonden voor de pure mu-
ziekliefhebbers, jazz in haar zuiver-
ste vorm. Deze editie met het Star-
klinnemann Quartet en ‘Transcen-
ding Chopin’. Gestart als een jazztrio 
voor de commerciële markt (2010) is 
de band nu actief op het gebied van 
de hogere kunst door het compone-
ren van krachtige eigen stukken en 
het bewerken van klassieke mees-
terwerken tot volwaardige jazz com-
posities. Voor StarkLinnemann staat 
het behalen van een gouden me-
daille bij de Olympische Spelen ge-
lijk aan het componeren van tijdlo-
ze muziek die tot in perfectie wordt 
uitgevoerd. Toonkunstenaar zijn in 
de hoogste vorm betekent dat je je-
zelf pusht totdat de best mogelijke 
uitvoering van een werk bereikt is. 
Paul Stark en Jonas Linnemann zoe-
ken bij hun eigen werk naar een ori-
ginele sound door jazz te vermen-

gen met klassieke muziek en we-
reldmuziek. In deze composities is 
hun gebundelde kracht goed hoor-
baar. Hun kennis van ritme en klank 
wordt in de volledige breedte inge-
zet waardoor de creatie van rijke en 
intrigerende stukken mogelijk is.

Meesterwerken
Ook meesterwerken van Frédéric 
Chopin en Franz Liszt worden ver-
taald naar moderne jazz in al zijn fa-
cetten en daarmee wordt een au-
thentiek muzikaal verhaal gesmeed 
dat geloofwaardig is en ontroert 
of betovert. Deze manier van “her-
componeren” is uitzonderlijk in de 
jazzgeschiedenis! Het concert vindt 
plaats in Partycentrum Colijn en 
vangt aan om 20.00 uur. De kaar-
ten zijn aan de deur verkrijgbaar 
voor 15 euro, leden van de stich-
ting en studenten betalen 10 eu-
ro. De entree in inclusief een glaas-
je prosecco. Voor meer informatie:  
www.dansenpartycentrumcolijn.nl 
of www.tpodium.net.

Schilder je eigen Beeldentaal!
Uithoorn - Om een sprekend schil-
derij te maken heb je inspiratie én 
techniek nodig. Om het op je ei-
gen manier te schilderen ook nog 
een portie lef! Joke Zonneveld helpt 
je op weg in haar Atelier De Ro-
de Draad. Schilderregels, aquarel, 
acryl, houtskool en krijt verkennen, 
experimenteren, vormgeven, je ei-
gen Beeldentaal ontwikkelen, alles 
komt aan bod tijdens deze inspire-
rende lessen. Geschikt voor begin-

ners en gevorderden. Vanaf me-
dio januari “Schilder je eigen Beel-
dentaal”: 9x op ma en do-ochtend, 
zaterdagmiddag, alle materiaal in-
clusief. Reageer je direct op dit ar-
tikel, dan betaal je 8 lessen. Work-
shop: 8-1-17: Begin 2017 met je ei-
gen Beeldentaal.  Adres: Atelier De 
Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn. Het atelier is te huur 
in deeltijd. Info www.spelendschil-
deren.nl, 020-6418680.

Cursus Intuïtief tekenen/
schilderen/boetseren
Uithoorn - In januari start de cur-
sus Intuïtief tekenen/schilderen/
boetseren in Uithoorn. Tot eind 
maart biedt Renée Loos (beeldend 
therapeut) iedere donderdagavond 
van 19.30 – 21.30 uur een wisselend 
creatief aanbod met verschillende 
materialen. Een heerlijk avondje he-
lemaal voor jezelf waar je je creativi-
teit kan ontdekken en/of ontwikke-
len. Om in de juiste stemming te ko-
men en de drukte van alledag even 
helemaal kwijt te raken, beginnen 
de avonden met ontspanningsoe-
feningen zoals meditatie, mindful-

ness, of muziek. Daarna ga je los, en 
onderzoek en ontdek je je ongeken-
de creatieve mogelijkheden! Laat je 
verrassen! Je intuïtie wijst je de weg. 
Je kunt een hele cursus van 6 lessen 
volgen, maar je kunt je ook opgeven 
voor 3 lessen, of per les instromen. 
Een proefles volgen is ook mogelijk. 
Bij voldoende belangstelling wordt 
de cursus ook overdag gegeven. Er-
varing is beslist niet nodig! Iedereen 
kan het.
Voor informatie en opgeven 06–
41585403, Facebook: CreaForce, 
ontspannen in creativiteit

Koken aan de Amstel naar geniet
Uithoorn - Samen aan de Amstel 
heeft tot doel de sociale verbonden-
heid tussen inwoners te versterken 
en in beeld te brengen. Eén van de 
projecten is: Koken aan de Amstel. 
Inwoners koken voor allerlei doel-
groepen onder leiding van koks uit 
de lokale restaurants. De recepten 
van de diners worden gebundeld in 
een Uithoorns kookboek. 

Op 30 januari (18.00 uur) is elke in-
woner uit Uithoorn en De Kwakel 
uitgenodigd om te komen eten bij 
restaurant Geniet aan de Amstel. 
Samen met gastheren Ron en Peter 
zullen een aantal Syrische dames 
een échte Syrische maaltijd gaan 
maken. Wilt u ook komen eten, dan 
kost een menu 15 euro. Aanmelden 
via http://samenaandeamstel.nl.

Uithoorn’s Repair Café 
gaat 3e seizoen in
Uithoorn - Ook dit jaar zijn we el-
ke maand, behalve juli en augus-
tus, present. De 1e en 3e week op 
woensdag middag van 13.00-16.00 
uur is een groep van ongeveer ne-
gen personen aanwezig om met u 
te bestuderen of er nog wat gere-
pareerd kan worden aan wat u heeft 
meegenomen (lampen, koffiezet-

ters, tafel-apparatuur, kleding, pla-
tendraaiers, computer/laptop, fiet-
sen enz.). Hun motto: Weggooien? 
Mooi niet! Soms een onderdeel-
tje laten bestellen, doet wonderen. 
Kosten? Wat het u waard is! Hun 
kosten: huur, koffie en thee. Adres: 
‘t Buurtnest te Uithoorn, Arthur van 
Schendellaan 59, 1422 LB.

Nieuwjaarsconcert SCAU 
met Tosca en Helena

Schuif weer aan bij de 
wereldkeuken
Uithoorn - Op 18 januari is er weer 
een wereldkeuken in ‘t Buurtnest. 
Deze keer staat de Aziatische keu-
ken centraal. Altijd al eens willen 
weten hoe de gerechten uit deze 
keuken smaken, of gewoon zin om 
weer gezellig aan te schuiven? Geef 
je dan op voor deze avond! Aanmel-

den kan via mail wereldkeukeneu-
roparei@gmail.com of via Facebook 
Wereldkeuken Europarei. Kosten 
zijn 5 euro per persoon, exclusief 
drankjes. ‘t Buurtnest is open voor 
bezoekers vanaf 18.00 uur, het buf-
fet wordt om 18.30 uur geopend. Tot 
ziens op de 18e.
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Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk 
organiseert Muziekuurtje met Simi-
na Ruppert zondag 22 januari 2017 
om 14.30-16.30 uur in VITA Diensten-
centtrum, Bilderdijkhof. Dit keer staan 
het leven en werken van de compo-
nist Antonin Dvorak centraal. De le-
vensloop van Dvorak wordt bespro-
ken, afgewisseld met muziekfragmen-
ten. Voor het bijwonen van de lezing is 
geen muzikale voorkennis vereist. Be-
langstelling voor klassieke muziek is 
voldoende om de lezing te volgen. Le-
den gratis toegang. Niet leden 3,-

Reünie/workshopdag “Tutti Tavenu” 8 april
Als eerste zal op 8 april het project “Tutti Tavenu” plaatsvinden. Oud leden (die nog opgespoord konden worden) en leden gaan 
deze zaterdag de hele dag muziek oefenen en ’s avonds de ingestudeerde nummers uitvoeren voor het publiek. Het orkest 
staat deze dag o.a. onder leiding van Leo Huis. De drumband, die voor deze dag weer bij elkaar komt, staat o.l.v. Jan Vork, Frans 
de Blieck en Michiel van Putten. Dit waren de instructeurs vanaf 1964 die voor de drumband gestaan hebben. Als 
er voldoende aanmeldingen komen, zullen ook de majorettes/colorguards weer bij elkaar komen. Naast 
muziek maken is het ook natuurlijk een reünie en kunnen oude herinneringen opgehaald worden. 
De repetities vinden plaats in het dorpshuis De Quakel en de uitvoering ’s avonds in de aula van 
basisschool De Zon. Tavenu hoopt natuurlijk dat oud-leden de smaak weer te pakken krijgen 
en weer een doorstart maken bij het orkest, maar het belangrijkste is een gezellige dag mu-
ziek maken met z’n allen. Mensen die niet benaderd zijn maar wel lid geweest zijn en mee 
willen doen, kunnen zich aanmelden via tavenu90jaar@hotmail.com of op dinsdagavond 
een formuliertje in het dorpshuis halen en invullen. Ben je lid geweest maar kun/wil je 
niet meer meespelen, dan ben je ’s avonds natuurlijk van harte welkom bij het concert in 
de aula van De Zon. Naast de drumband, het orkest van De Kwakel en de majorettes zal 
ook de steelband een optreden verzorgen. Na afloop kan iedereen onder het genot van 
een hapje en een drankje weer even bijpraten.

Internationaal Steelbandfestival 17 juni in De Kwakel
Op zaterdag 17 juni zullen de hele dag tropische klanken te horen zijn in het centrum van 
De Kwakel tijdens het 5e internationale steelbandfestival. 8 Jaar geleden is het steelband-
festival als proef gestart in De Kwakel en inmiddels is het een evenement geworden dat om 
het jaar plaatsvindt. Omdat zich heel veel bands hebben aangemeld (12 bands: uit Nederland, 
Duitsland, Engeland, Zwitserland en Polen) begint deze dag al om 12 uur en eindigt om 24 uur. Dit 
alles vindt plaats op het plein voor het dorpshuis in De Kwakel. De commissie 90 jaar Tavenu is nog 
druk bezig met het bedenken en organiseren van alle activiteiten. De muzikanten hopen op 
veel aanmeldingen voor de reünie/workshopdag.

Tavenu viert feest dit jaar 20171927
De Kwakel - In 2017 viert muziekvereniging Tavenu uit De Kwakel haar 90e verjaardag. 
Dit wordt gevierd met verschillende evenementen verspreid over het jaar. 

Nieuw in Uithoorn:
Het KlankKleurKoor!
Uithoorn - Klank maken met soms 
begeleiding van een muziekinstru-
ment, nav. een actualiteit, een woord 
of een gevoel. We doen dit in een 
kleine groep bij mij thuis -Multatu-
lilaan 7, Uithoorn. Het geeft ruimte in 
jezelf, vreugde, vrede en verbinding.
Er zijn geen therapeutische doelen; 
het gaat om het verklanken van wat 

jou beweegt (of niet beweegt). Een 
mooie (zang)stem is echt niet nodig, 
ervaring met zingen ook niet. 
Wil je eerst meer informatie, bel : 
567 773/06-22608327, Carla de Bra-
ve. We doen dit op dinsdag-2 weke-
lijks-een uur. Kosten: 10,- p.p., per 
keer. Start: dinsdag 24 januari a.s. 
Tijd: 19.30 uur.

13-Jarige Isa winnaar 
CupcakeCup 2016
Regio – Op een feestje werd Isa 
Verzeilberg geattendeerd op de 
aangekondigde Cupcake-wedstrijd 
op televisie. De beslissing moest 
snel genomen worden, er was nog 
slechts een week voor de sluitings-
datum. De 13-jarige Kudelstaartse 
schreef zich in, werd uitgenodigd 
en heeft uiteindelijk gewonnen: De 
CupcakeCup 2016. Afgelopen zon-
dag 8 januari was de finale op de 
televisie en nam Isa het op tegen 
Mauro, Sterre en Arda. Ze scoor-
de tijdens de wedstrijddagen iede-
re keer goed. Mooie cijfers en veel 
complimenten van chefkoks Robèrt 
en Rémi. Tot op het laatste moment 
bleef het spannend. De jeugdige 
bakkers deden nauwelijks voor el-
kaar onder, maar de Kudelstaartse 
was de beste! En nu komt het: De fi-
nale heeft Isa met een groep vrien-
dinnen en familie thuis gekeken. 
Groot was de vreugde natuurlijk. Er 
is een feestje gevierd. Voor Isa was 
het ook opluchting, want ze heeft 
maar liefst tweeënhalve maand haar 
mond moeten houden. De opnames 
zijn namelijk gemaakt in de herfst-
vakantie. “Het was moeilijk, maar 
het is gelukt”, vertelt de vrolijke en 
spontane tiener over haar zwijg-
plicht. 

Behulpzaam en aardig
Ze kijkt met veel plezier terug op de 
CupcakeCup. “Het was heel gezellig 
en van de masterclasses heb ik veel 
geleerd. De koks waren wel streng, 
maar ook behulpzaam en aardig.” 
Allerlei aparte ingrediënten meng-
de Isa tijdens de wedstrijden en de 
smaak van haar cupcakes werden 
veelal bejubeld. Hoe doet ze dat? 
“Ik experimenteer met van alles en 
meestal pakt dat goed uit. Veel van 
de recepten heb ik thuis geoefend. 

met een danseres erop gemaakt. De 
opdracht vond ze best moeilijk. “Je 
moest aan de slag met iemand die 
je niet kent, je bent niet op elkaar 
ingespeeld, maar het ging hartstik-
ke goed.” Uiteindelijk werden twin-
tig kinderen uitgeloot en met hen is 
in twee groepen van tien in de och-
tend en de middag de Cupcake-
wedstrijd gehouden tijdens zes op-
namedagen. Isa wist stand te hou-
den en bij de laatste vier te eindigen. 
Tijdens de finale was ze best zenuw-
achtig, vertelt ze. “Het was ook een 
hele lange dag, van half acht in de 
ochtend tot negen uur ’s avonds.” 
Nog meer ‘bedrog’, slechts een uur-
tje duurde deze op de televisie.

Trofee mee naar school
Maar bovenal heeft de Kudelstaart-
se genoten, van het bakken, van 

de lessen en van haar medefinalis-
ten. “We houden contact. We heb-
ben een groepsapp met elkaar aan-
gemaakt.” De eerste schooldag na 
de kerstvakantie is Isa Verzeilberg 
groots onthaald op haar school. 
Ze heeft getrakteerd, niet op cub-
cakes, “daar had ik geen tijd meer 
voor”, maar op een presentatie voor 
haar klas over cupcakes en natuur-
lijk had ze de supertrofee mee naar 
school genomen. Met de wedstrijd 
heeft Isa ook een grote mixer ge-
wonnen en hier verheugd ze zich 
enorm op: Ze mag cupcakes gaan 
geven aan minister-president Mark 
Rutte en alle andere ministers. 
Spannend, maar Isa blijft er nuchter 
onder. Het winnen heeft haar vol-
doende zelfvertrouwen gegeven en 
ze mag weer de keuken in voor haar 
grote hobby: Cupcakes bakken!

Uithoorn - Op donderdag 5 januari 
rond zes uur in de avond werd bij een 
bewoonster in Aan de Zoom op het 
raam geklopt. De bewoonster ver-
trouwde het niet en heeft niet open 
gedaan. Er is melding gedaan bij de 
politie. De bewoonster vertelde dat 
de man een stokje of iets in zijn han-
den had. De volgende dag, vrijdag 6 
januari, werd rond dezelfde tijd op-
nieuw op het raam geklopt. De po-

Transporter weg na inbraak

Vrouwennetwerk

Uithoorn - Op vrijdag 6 januari is 
ingebroken in een woning aan de 
Dwarsweg. Via een keukenraam 
aan de achterzijde hebben de die-
ven zich toegang verschaft. De in-
brekers hadden het waarschijn-
lijk voorzien op bestelauto, die ge-
parkeerd stond op de oprit. Uit het 
huis zijn alleen de sleutels van de 

Volkswagen Transporter gestolen. 
De dieven zijn er vandoor gegaan 
in de bus met kenteken 6-VBG-76. 
De diefstal heeft tussen tien uur in 
de ochtend en tien voor half vijf in 
de middag plaatsgevonden. Moge-
lijk zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.

Kassalade uit bedrijf gestolen
Uithoorn - In de nacht van dinsdag 
3 op woensdag 4 januari is ingebro-
ken in een horecagelegenheid aan de 
Wilhelminakade. De dieven zijn het 
pand ingegaan door een ruit uit een 
zijdeur te halen. Via het doorgeefluik 
hebben zij zich vervolgens toegang 
verschaft tot de restaurantruimte. De 

inbrekers zijn er vandoor gegaan met 
lade van de kassa. De inhoud hiervan 
is niet bekend. De inbraak heeft tus-
sen kwart voor tien in de avond en 
half één woensdagmiddag plaatsge-
vonden. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Ongeval zonder rijbewijs
Uithoorn - Op woensdag 4 janua-
ri om drie uur in de nacht zijn be-
woners van de Potgieterlaan opge-
schrikt door een enorme herrie. Een 
auto was uit de bocht gevlogen, had 
een vuilnisbak geramd en was ver-
volgens tot stilstand gekomen tegen 
een haag met coniferen in de tuin. 
De bestuurder raakte niet gewond. 
Hij reed namelijk weer weg met zijn 
auto. De bewoners, die inmiddels 
de politie hadden gealarmeerd, za-
gen dat de man terug kwam lopen, 

zijn verloren kentekenplaat opraap-
te en weer richting zijn VW Golf liep. 
De auto had hij om de hoek, in de 
Couperuslaan staan. Hier troffen de 
agenten de man aan. Hij bleek te-
veel alcohol gedronken te hebben, 
liefst 430 Ugl. Het rijbewijs van de 
23-jarige man zonder vaste woon- 
en verblijfplaats kon niet ingeno-
men worden. Deze bleek de man 
niet te hebben. Er is proces-verbaal 
opgemaakt en de 23-jarige zal zich 
moeten verantwoorden bij justitie.

Uithoorn - Op maandag 9 janua-
ri rond kwart over vijf in de middag 
kreeg de politie een melding dat 
er een gewonde man op straat lag 
in de Anna Blamanlaan. Het ging 
om een Pools sprekende man, die 
zwaar onder invloed bleek te ver-
keren. Omstanders hadden toen 

Inbreker blijkt krantenbezorger
litie besloot een melding te doen op 
Burgernet in de Legmeerbuurt. 140 
Mensen pikten de waarschuwing 
op en er kwam 1 verlossende reac-
tie: Het is geen inbreker, maar de 
krantenbezorger, die nog een ron-
de maakte met zijn nieuwjaarskaart-
jes! Dit bleek inderdaad zo te zijn. De 
politie heeft daarop een tweede mel-
ding gedaan en alle bewoners be-
dankt voor hun oplettendheid. 

Onbekende man onderkoeld
agenten arriveerden al een de-
ken voor de man gehaald. Agenten 
hebben hem daarna in folie gewik-
keld. De man is vervolgens per am-
bulance naar het ziekenhuis ver-
voerd. Hij was zwaar onderkoeld 
(34 graden). Er volgt een verder on-
derzoek.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Testen en proeven.” Cupcakes bak-
ken en taarten maken, is de groot-
ste hobby van Isa. Samen met haar 
vriendinnen staat ze regelmatig in 
de keuken en soms met haar tan-
te. Het bakken is iets wat de 13-ja-
rige zichzelf aangeleerd heeft. Ze 
heeft geen moeder of oma als voor-
beeld. “Niemand in de familie, ik 
heb het zelf ontwikkeld. Op m’n 
zesde bakte ik al koekjes en op m’n 
achtste ben ik begonnen met cup-
cakes. Ik vind het geweldig om te 
doen.” Het lijkt duidelijk, deze da-
me maakt van haar hobby uiteinde-
lijk haar beroep. Maar nee hoor. Isa 
weet nog niet wat ze wil worden. Ze 
zit in de tweede klas VWO plus op 
het Alkwin College in Uithoorn en 
heeft het prima naar haar zin. “Geen 
idee wat ik wil worden, ik hoef ge-
lukkig nog niet te kiezen.” Een ei-
gen schuur met al haar bakspulle-
tjes ziet ze echter wel zitten en een 
naam voor haar bakkerijtje heeft ze 
ook al: Isa’s Bakery. “Ik ga er sowie-
so iets mee doen”, zegt ze dan toch. 
“Ik zie wel. Het blijft in ieder geval 
mijn hobby.” 

Palmboom en danseres
Voor de inschrijving voor de Cup-
cakeCup had Isa snel een filmpje 
gemaakt en ze was best verbaasd 
dat ze ook daadwerkelijk een uitno-
diging kreeg. In totaal werden zes-
tig kinderen gevraagd naar de se-
lectieronde te komen. Ze moes-
ten allemaal twee cupcakes mee-
nemen en ter plaatse met een voor 
hen onbekend persoon een marse-
peinen figuur maken. Isa had cup-
cakes met een palmboom en een 
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Zondagmiddag weer bridge- 
in-de-winter bij Colijn
Uithoorn - De eerste editie van deze 
gezellige bridgemiddagen was zeer 
succesvol en nu op naar de twee-
de editie! Zondag 15 januari a.s. kan 
er weer gebridged worden bij Party-
cenrum Colijn voor alle bridgers uit 
de regio o.l.v. bridgedocent Andre 
van Herel, bijgestaan door Cora de 
Vroom en Ruud Lesmeister. Tijdens 
deze middagen staat gezelligheid 
voorop! Er worden hapjes geserveerd 
en, zoals de bridgers bij Colijn dat 
gewend zijn, kunt u uw drankjes be-
stellen aan de tafel alwaar deze ook 

zullen worden uitgeserveerd. Ook de 
daarop volgende data zijn reeds be-
kend: 19 februari en 19 maart. De 
middagen starten om 13.30 uur, zaal 
open om 13.00 uur. De kosten bedra-
gen 10 euro per paar en er zal zo-
veel mogelijk worden ingedeeld naar 
sterkte. Deelname is mogelijk door 
inschrijving via de mail: bridge.inde-
winter@gmail.com met vermelding 
van naam, voornaam en partner. Co-
ra, André en Ruud en Axel en Hel-
een hopen u te mogen verwelkomen 
op 15 janauri!

Bridgeclub De Legmeer 
neemt draad weer op
Uithoorn - Joop van Delft & Frans 
Kaandorp zetten hun goede bridge-
voornemens gelijk kracht bij door 
direct een flink gaatje te slaan met 
een score van 63,19% in de A- lijn. 
Daarna volgden Cora de Vroom & 
André van Herel, toch wel op eni-
ge afstand, met 57,64% en Johan 
Le Febre & Wim Slijkoord als derde 
paar met 56,94%. Ger Quelle & Gijs 
de Ruiter behaalden 54,51% en wer-
den daar vierde mee, waarna Lijnie 
Timmer, met voor deze keer Ben ten 
Brink, zich met 53,82% als vijfde bij 
de top van de club aansloot. In de B- 
lijn viel de score van de eerste plek 
zelfs nog wat hoger uit, doordat Jan-
ny Streng- Korver & Francis Terra op 
65% precies uitkwamen, knap ge-
daan dames! Marijke van Praag pro-
longeerde haar succes van de kerst-
drive door nu met Ger, dat dan weer 
wel, fraai tweede te worden met 
eveneens een zestiger van 61,25%. 
Nel & Adriaan Koeleman begonnen 
het nieuwe jaar ook uitstekend als 
derde met 59,17% en hetzelfde geldt 
voor Mieneke Jongsma & Anneke 
Wijmans die als vierde op 58,33% 
uitkwamen. Anton Berkelaar & Wil 
van der Meer haalden ook de krant 

door met 55,83% op plek vijf te ko-
men. Het open doekje van het be-
gin van het jaar was echter wegge-
legd voor Marja van Holst Pellekaan 
& Sandra Raadschelders en Ludy 
Bonhof & Rob Bakker, die vanuit de 
C- lijn allen aftroefden door respec-
tievelijk met onwaarschijnlijke per-
centages van 67,92 en 67,71 procent, 
tweeduizend zeventien te beginnen. 
Cora de Vor & Bep de Jong kwamen 
een beetje beduusd door dit ge-
weld met 57,08% degelijk als derde 
door en de plaatsen vier en vijf wa-
ren deze keer voor Adrie & Ko Bijls-
ma met 53,33 en Anneke & Bram 
van der Zeeuw met 52,50%. Voor de 
paren van de rest van deze lijn wa-
ren de meeste procenten dus al ver-
geven, maar er volgen nog 51 we-
ken! Volgende keer start het vier-
tallen van de tweede ronde en dat 
vereist dus weer een andere strate-
gie. Wilt u zich die ook eigen maken, 
kom dan kaarten bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl telefoon 0297-567458.

Keurslager Stronkhorst sponsort 
Jeu de Boules toernooi
De Kwakel - Donderdag 5 janua-
ri 2017 organiseerde de plaatselij-
ke Jeu de Boules club ”Het Wilgen-
hofje“ De Kwakel, het eerste Jeu de 
Boules toernooi in 2017, dat gespon-
sord word door een Kwakelse On-
dernemer. Gert Stronkhorst woont 
in De Kwakel, maar zijn bedrijf heeft 
hij in Uithoorn. Gert Stronkhorst 
Keurslager schenkt een Hoofdprijs, 
4 pers Gourmetschotel de Luxe,10 
waardebonnen die bij zijn bedrijf in-
gewisseld kunnen worden en twee 
rookworsten. De Poedelprijs werd 
geschonken door Piet Verhoef. het 
was droog maar koud, er deden 
15 leden mee. Er werden drie ron-
den gespeeld, met veel strijd om 
de mooie prijzen. De hoofdprijs een 

Gourmetschotel werd gewonnen 
door Anneke Koeleman. De waarde-
bonnen werden gewonnen 2e And-
re de Jong 3+18, 3e Annie de Jong 
3+18, 4e Arie v.d. Hoorn 2+11, 5e 
Marta Wijfjes 2+9, 6e Thera Winter 
2+8, 7e Mien Breuren 2+7, 8e Ben 
Koeleman 2+7, 9e Joke v.d. Wal 1+2, 
10e Mien de Jong 1-13, 11e Corrie 
Verlaan, de overige prijzen werden 
gewonnen door 12e Rie Hoogerwerf 
0-8, 13e Tiny Wijnkoop 0-18, 14e Wil 
Kennis 0-19 en de poedelprijs was 
voor Anno v.d. Wal 0-21.
De organisatie Jeu de Boules Club 
“”Het Wilgenhofje“” kan weer terug 
kijken op een zeer geslaagd toer-
nooi. Het volgende toernooi is 16 fe-
bruari 2017.

Tineke & Anke scoren 
74% bij BVU!
Uithoorn - Maandag 2 januari werd 
de vierde zitting (van zes) gespeeld 
van de derde parencompetitie van 
de BVU. De B-lijn leverde weer-
eens de hoogste dagscore: maar 
liefst 73,91% was de score voor Ti-
neke van der Sluijs & Anke Reems. 
Andrew de Graaf & Fons Roelof-
sma blijven het ook goed doen 
(60,05%). Hetzelfde geldt voor good 
old An & Bert Pronk (57,33%). Tine-
ke & Anke leiden met het onwaar-
schijnlijke gemiddelde van 66,83%, 
op ruim 8% gevolgd door An & Bert 
(58,72%). Marjan & Ben staan der-
de met 57,33%. De A-lijn werd ge-
wonnen door Marijke & Ger van 
Praag met 60,31%, tweede werden 
Leo Leenen & Henk van der Schin-
kel (58,23%) en plaats drie was voor 
Bep & John de Voijs (56,72%). Hier 
wordt de stand aangevoerd door de 
vandaag afwezige Lambert Koeter & 

Huib van Geffen (59,95%), met Wim 
Baars & Marcel Dekker op de twee-
de plaats (55,7%) en Bep & John 
op drie (53,67%). Volgende week 
de voorlaatste zitting, de spanning 
stijgt: wie houdt in de B-lijn Tineke & 
Anke en An & Bert nog van promotie 
af? En winnen Lambert & Huib na de 
tweede ook de derde parencompeti-
tie? De BVU wil een platform blijven 
bieden voor starters. Zo geven wij 
ook bridgelessen. Bent u een begin-
nend bridgepaar (bijv. thuisbridgers) 
dat ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrij-
blijvend een paar keer mee te spelen 
en de sfeer te proeven. Voor nade-
re informatie, opgeven en/of lid wor-
den van de BVU kunt u contact op-
nemen met Hans Wagenvoort tel. 06 
53 368 948 of via de mail: wagen-
voorthans@gmail.com.

Heel de maand januari: 
Open Huis bij VDO Sport!
Uithoorn - De feestdagen zijn voor-
bij en het nieuwe jaar is winters van 
start gegaan. Een mooi moment om 
weer eens lekker in beweging te ko-
men en het jaar extra goed te begin-
nen! VDO Sport biedt tal van lessen 
waarin je kunt werken aan je condi-
tie en body&mind! 

Allemaal onder deskundige bege-
leiding van enthousiaste en erva-
ren docenten. Tijdens de Open huis 
weken in januari zijn alle lessen van 
VDO Sport gratis toegankelijk. De 
ideale mogelijkheid om eens nader 
kennis te maken met verschillende 
lessen en te bekijken wat sport voor 
je kan betekenen. VDO Sport heeft 
een uitgebreid en gevarieerd les-

aanbod met lessen op 4 verschillen-
de locaties in Uithoorn. 

Geen inschrijfgeld tijdens 
Open huis weken in januari!
Wie tijdens de Open Huis Weken 
langs komt voor een gratis proefles, 
betaalt geen inschrijfgeld. Meer in-
formatie over de Open Huis Weken 
en een volledig overzicht van les-
sen en lokaties is te vinden op www.
vdosport.nl.

Ook voor senioren
VDO Sport heeft ook een ruim les-
aanbod voor 60 plussers zoals Beter 
Bewegen voor Ouderen en volleybal 
60 plus. Ook deze lessen kun je gra-
tis proberen tijdens de Open Weken.

Aishinkai aikido trapt 2017 actief af
Uithoorn - Na een rijk gevuld de-
cemberprogramma, met daarin een 
inspirerende Aikidostage en mooie 
succesvolle examens, trapt Aishin-

kai Aikido het nieuwe jaar meteen 
weer actief af. Zo neemt een dele-
gatie van de dojo neemt deel aan 
een groot Aikido-event in Papendal 

op 8 januari en komt er op vrijdag 
20 januari een gastleraar uit Frank-
rijk, Issei Tamaki sensei, op bezoek 
in locatie Mijdrecht. Daarnaast be-

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 5 januari 
vond de eerste klaverjasavond van 
dit jaar in de Schutse plaats waar-
aan door 44 liefhebbers werd deel-
genomen. De winnaar, na vier rond-
jes spelen, werd deze avond, Ger-
rie Ruimschoots met een totaal van 
7184 punten. Als 2e eindigde Piet 
Luyten met 7112 punten en zijn 
echtgenote Els legde beslag op de 
3e plaats met een totaal van 7034 
punten. Met het minst aantal pun-
ten deze avond ging de poedelprijs, 
een cadeaubon, ditmaal naar Anne-
ke Lebesque. 

De marsenprijzen, bestaande uit 
een overheerlijke fles wijn, gingen 
deze avond naar Gerard van Eek-
hout, To van de Meer, Louis Franken 
en Gerard Compier. De boeketten 
bloemen in deze categorie waren 
voor Mia Kenter, Marian van Gestel 
(2x) en Greet Josten en de cadeau-
bonnen te besteden bij DUOplant 
werd gewonnen door Frank Verlaan 
en Kees de Kuiper. De eerstvolgen-
de klaverjasavond vindt plaats op 
woensdag 11 januari in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.

staat vanaf de week van 17 janu-
ari de mogelijkheid om een intro-
ductiecursus Aikido te volgen. Dit 
is een cursus die zowel in Uithoorn 
als in Mijdrecht aangeboden wordt 
en uit 8 lessen van een uur bestaat, 
waarin men kan kennismaken met 
de grondbeginselen uit het Aikido. 
Een mooie gelegenheid om het jaar 
sportief en weerbaar af te trappen 
en te werken aan je goede voorne-
mens. Meer informatie hierover is 
terug te vinden op de website van 
Aishinkai Aikido. 

Krijgskunst
Aikido is een Japanse krijgskunst 
waarin men traint om soepel en ont-
spannen te reageren op de kracht 
van de aanvaller. De technieken, 
ongewapend en gewapend, be-
staan uit worpen en klemmen en 
worden met één of met meer aan-
vallers tegelijk beoefend. Er wordt 
daarnaast veel aandacht besteed 
veilig leren rollen en vallen. 
Er is geen sprake van competitie of 
strijd op de mat, waardoor Aikido 
voor iedereen geschikt is om op zijn 
of haar eigen niveau te oefenen. Re-
gelmatige training draagt eraan bij 
dat men fysiek als mentaal fit en in 
balans is.

Wachten op straffe 
oostenwind
Regio - Wie in de afgelopen tijd 
een rondje rond het Zijdelmeer ge-
maakt heeft kan het niet ontgaan 
zijn: splinternieuwe trapjes vanuit 
de sloot de Boterdijk op. Niet voor 
de eenden, de zwanen of de gan-
zen, maar voor schaatsers! Gefinan-
cierd en geplaatst door een negen-
tal natuurijsfanaten onder de be-
geesterende leiding van IJsmeester 
Maarten Breggeman. ‘Crowdfun-
ding zoals dat heet,’ aldus de stu-
wende kracht achter de Poldertocht. 
‘Burgerparticipatie. In totaal ne-
gen bruggetjes á 1.000 euro Wij als 
groepje enthousiastelingen wilden 
de Poldertocht weer op de kaart zet-
ten en hebben daarvoor eigen mid-
delen aangesproken, want bij de 
gemeente is het geld voor dit soort 
voorzieningen al jaren op.’ Maar-
ten, die dit jaar zijn 70-jarige jubi-
leum op de schaats viert, is een be-
kende in het verenigingsleven. Ook 
bij atletiekvereniging AKU behoord 
hij tot een van de onmisbare scha-
kels, vooral door zijn kennis van de 
wet- en regelgeving bij grote open-
bare evenementen als de 10 Engel-
se Mijlen van Uithoorn. 

Regelgeving
Doordat hij als gemeenteambtenaar 
alles te maken had met de regelge-
ving op dit vlak en op het gemeen-
tehuis nog steeds veel contacten 
heeft, weet hij als geen ander wat 
er allemaal geregeld dient te wor-
den. ‘En dat wordt steeds meer. Een 
vergunning voor een evenement als 
dit wordt pas afgegeven als aan een 
woud van regels voldaan is. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan een ver-
keerscirculatieplan, een heel groot 
aantal verkeersregelaars (3 per 
kluunplek), twaalf EHBO’ers con-
tinue paraat, 100% bereikbaarheid 
van de route voor deze EHBO’ers, 
bewegwijzering, parkeergelegen-
heid, opwarmplekken voor de ver-
keersregelaars. En dan gaat het hier 
over een tocht van een kleine tien 
kilometer! Overheden worden door 
de Amerikaanse claimcultuur die 
ook in ons land opgang heeft ge-
vonden steeds voorzichtiger. Begrij-
pelijk, maar het smoort wel veel leu-
ke en ludieke initiatieven in de kiem.’ 

Opstapplaatsen
De opstapplaatsen voor de Polder-

tocht De Kwakel-Uithoorn zijn Fort 
De Kwakel, Poldersport en Hotel 
Hengelsport. Kloppend hart van de 
tocht is echter de loods van de fami-
lie Burggraaf, de voormalige zeilma-
kerijen, ook het ouderlijk nest van 
de Kwakelse tafeltennisvereniging 
aan de Boterdijk op de Zuidwest 
hoek van het Zijdelmeer. Vanuit het 
brede raam van de tweede verdie-
ping hebben de organisatoren een 
geweldig uitzicht over de grote 
water(dus ijs)vlakte. Er is van daar-
uit weinig fantasie voor het volgen-
de nodig: dansende ruggen die zich 
over het spiegelende ijs voortbe-
wegen tegen de straffe oostenwind 
in, richting Hengelsport, alwaar de 
warme chocomel en de erwten-
soep lonkt. En binnen worden daar 
dan de herdenkingsmunten voor 
de tocht voorzien van de juiste da-
tum doormiddel van het pas gere-
viseerde voorhistorische stansappa-
raat. “Het was een bonk roest toen 
Maarten hem had opgehaald uit het 
Fort,” aldus muntmeester en rayon-
hoofd Zijdelmeer Gerrit Burggraaf. 
“Hij heeft hem helemaal uit elkaar 
gehaald, opgepoetst, de afgesleten 
cijfers weer bijgevijld en cijfers er-
bij gefabriceerd, want de numme-
ring liep tot aan de millenniumwis-
seling. Hij heeft hem dus millenni-
umproef gemaakt!” Al met al een 
sterk staaltje burgerinitiatief om het 
schaatsen op natuurijs (sinds kort 

behorend tot het cultureel erfgoed 
van ons polderland) voor de volgen-
de generatie(s) te waarborgen.

Klaar
De ijsmeesters zijn er klaar voor, 
het parcours is getekend, het ver-
keersplan geschreven, de verkeers-
regelaars en de EHBO’ers geregeld, 
de Poldertocht kan van start. Ech-
ter, een essentieel onderdeel wei-
gert vooralsnog uit Pandora’s box 
tevoorschijn komen, strenge vorst. 
Toch is organisator Maarten Breg-
geman, die ook nog eens cursus-
sen sterrenkunde geeft waarbij ons 
lange termijn klimaat ruim aan bod 
komt, positief over de toekomst. 
‘Ook als de aarde enkele graden 
opwarmt blijft de statistische kans 
op een flinke periode van een oos-
telijke stroming gepaard gaande 
met matige tot strenge vorst aan-
wezig. Daar bovenop is het nog 
eens zo dat we geologisch gezien 
afstevenen op een nieuwe ijstijd. 
Wat dat gaat inhouden in combina-
tie met de opwarming van de aar-
de weet natuurlijk niemand, maar 
statistieken liegen niet, die Polder-
tocht gaat er komen, daarvan ben 
ik overtuigd. Alleen of ik hem nog 
ga meemaken weet ik niet,’ sluit hij 
lachend af. Aan Maarten heeft het 
in ieder geval niet gelegen. Voor 
de route en meer info kijk op www. 
poldertocht-dekwakel-uithoorn.nl

Groots regionaal
Driebandentoernooi 2017
Regio - Biljartclub D.I.O. en Café 
“De Merel” uit Vinkeveen, organise-
ren wederom het bekende Drieban-
dentoernooi. De opzet van het toer-
nooi is ongewijzigd. Dus de num-
mers 1 en 2 van elke pool (van 4) 
plaatsen zich direct voor de kwartfi-
nale, de eerste twee van elke kwart-
finale-pool plaatsen zich voor de 
halve finale en uiteindelijk wordt er 
met acht finalisten over twee da-
gen gespeeld voor de eindoverwin-
ning. De bedoeling is om de kampi-
oen van vorig jaar Frank van Schaik 
uit Amsterdam te verslaan, wat echt 
niet mee zal vallen. Dit toernooi zal 
mede gesponsord worden door 
Restaurant De Haven Herenweg 
276, 3645 DX Vinkeveen, tel. 0297-
265308. Heeft u een voorkeur voor 
bepaalde data, maak dit dan telefo-

nisch kenbaar. Voorronden: zondag 
29 januari, zaterdagen 4-11-18-25 
en de zondagen 5-12-19-26 februari 
aanvang 14.00 uur. Zaterdag 4 maart 
en zondag 5 maart aanvang 14.00 
uur. Indien u bij de eerste twee van 
de pool eindigt, dan dient u er reke-
ning mee te houden, dat de kwart-
finales worden gespeeld op zater-
dag 25 maart, zondag 26 maart, za-
terdag 1 april en zondag 2 april de 
aanvang is om 14.00 uur. De halve fi-
nales worden gespeeld op zaterdag 
8 april en zondag 9 april aanvang 
14.00 uur. En de finale vindt plaats 
op zaterdag 22 april en zondag 23 
april, aanvang 14.00 uur direct ge-
volgd door de prijsuitreiking. De 
kosten van deelname bedragen 15 
euro per persoon. Daarvoor speelt u 
minimaal drie partijen in elke ronde.
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Parencompetie BVK hervat
De Kwakel - 3 weken na de eer-
ste speelavond van de 3e cyclus van 
de parencompetitie van dit seizoen 
werd op de 1e speelavond van het 
kersverse kalenderjaar 2017 de com-
petitie hervat. Eerst even een klei-
ne correctie op het verslag van vo-
rige week: Cor Hendrix blijft gewoon 
‘wedstrijdleider’, Joop den Blanken 
verzorgt de wekelijkse wedstrijdinde-
ling. Een verschuiving van taken dus 
binnen de WECO. Rita Ritzen stelde 
zich onder applaus van de andere le-
den beschikbaar om daar waar no-
dig de WECO te assisteren en daarna 
konden de kaarten worden geschud. 
Diezelfde Rita Ritzen eindigde met 
wederhelft Wim bijna traditioneel 
als 1e in de A lijn deze avond met 
56,6%. Met die score word je meestal 
geen 1e, maar de verschillen waren 
deze avond gering (nummer 14 had 
slechts 12% minder). Geke en Jaap 
Ludwig werden met 55,35% 2e. De 
3e plaats was voor Rina van Vliet en 
Gerda Bosboom met 55,21%. Riet en 
Joop hadden blijkbaar het minst van 

allemaal de oliebollen van de jaar-
wisseling verwerkt en dat vertaalde 
zich in de 15e en laatste plek.

A lijn
In de A lijn 2 echtparen bovenaan, in 
de B lijn waren dat er zelfs 3. Net als 
vorige keer waren Tiny en Adriaan 
Kooyman ongenaakbaar. Zij werden 
1e met 61,81%. Met een eveneens 
prima score van 60,42% werden Eli-
sabeth en Nan v.d. Berg 2e en Rees 
en Gerard v. d. Post completeerden 
de top 3 met 55,9%. Ineke en Huib 
moesten de rest van het deelne-
mersveld in deze lijn boven zich dul-
den. Addie de Zwart en Hetty Kes-
ting waren in de C lijn sterker dan 
welk ander paar ook en dus wer-
den zij 1e met 59,58%. Atie Doeswijk 
en Huub Zandvliet scoorden exact 
55% en dat was voldoende voor de 
2e plaats. Ook in deze lijn een echt-
paar in de top 3: Marjo en Gerrit van 
Zijtveld kaartten 54,58% bij elkaar en 
dat was dus meer dan de 9 paren die 
zij achter zich lieten.

Inschrijven voor PK Sport Bosdijkloop
Regio - Op de Kerklaan in Vinke-
veen klinkt zondag 19 februari het 
startschot voor de PK Sport Bosdijk-
loop. Toer Trimclub De Merel orga-
niseert de 39ste editie van dit hard-
loopevenement. Iedereen is welkom 
bij deze winterse loop en kan zich 
nu voorinschrijven. Het aantal deel-
nemers nam de afgelopen jaren ge-
staag toe. Het succes is mede te 

danken aan de gezellige ambiance 
in en om sporthal De Boei in Vin-
keveen en aan het mooie parcours 
langs het natuur- en watersportge-
bied rondom de Vinkeveense Plas-
sen en recreatieterrein Bosdijk. 

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve 
marathon (deelname vanaf 16 jaar) 

en een 10-kilometerloop, beide door 
het buitengebied van Vinkeveen, en 
een 5-kilometerloop door de kern 
van Vinkeveen. Deze afstanden 
zijn zowel geschikt voor wedstrijd-
lopers als voor recreanten. En er is 
een jeugdloop van 1 kilometer voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Start en 
finish zijn vlakbij sporthal De Boei, 
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In 

de sporthal zijn kleedruimten, dou-
ches, foyer met horecafaciliteiten, 
tasseninname en er is EHBO aan-
wezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Bij voorinschrij-
ving bedraagt het inschrijfgeld voor 
de halve marathon en de 10-kilo-
meterloop 7 euro en voor de 5-kilo-
meterloop 5 euro. Deelname aan de 
jeugdloop is GRATIS! Voorinschrij-
ving is mogelijk tot en met 16 febru-
ari 2016. Na deze datum kunt u zich 
inschrijven op de dag van de loop in 
De Boei, vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 
een kwartier voor de start. Let op: 
de voorinschrijving is 1 euro goed-
koper dan de inschrijving op de dag 
van de loop. 

Informatie
De start van de 1 kilometer jeugd-
loop is om 11:30 uur. De start van 
de halve marathon is om 12.00 uur, 
de 10 kilometer om 12.10 uur en de 
5 kilometer om 12.20 uur. Meer we-
ten over de PK Sport Bosdijkloop? 
Kijk op www.ttcdemerel.nl, bel Pe-
ter Meijer (tel. 06-48013782), e-mail 
naar bosdijkloop@gmail.com of 
volg ons op Twitter (@Bosdijkloop).

Code oranje bij 
Nieuwjaarsbridgedrive
Regio - Ondanks het weeralarm 
“code oranje” voor sneeuw en ijzel 
was de zaal van het dorpshuis in De 
Kwakel helemaal gevuld met en-
thousiaste bridgers voor de jaar-
lijkse Nieuwjaarsbridgedrive van de 
Soroptimistclub Uithoorn / De Ron-
de Venen. Door de gulle gaven van 
zovele sponsors in Uithoorn en De 
Ronde Venen werd de loterij een 

doorslaand succes. Het goede doel 
van de avond was Thamer Thuis in 
De Kwakel en er werd het geweldi-
ge bedrag van 1600,- bij elkaar ge-
bracht.
Het bridgen van deze avond kwam 
door een pechduiveltje op de twee-
de plaats en voor het verwachtte 
noodweer zou beginnen was ieder-
een weer veilig thuis.

Nieuwjaarstoernooi 
Legmeervogels -17
Uithoorn - Voor zondag 8 januari 
hadden elftalleider Wouter en coach 
Julius voor het eerst in de historie 
van LMV een Nieuwjaarstoernooi 
georganiseerd voor de Onder 17. 
Ondersteund door diverse ouders 
en gebruik makend van faciliteiten 
van de club hadden zij een toernooi 
in elkaar gedraaid. De bestuurska-
mer werd omgetoverd tot een au-
diovisueel centrum. Voetbalvader 
Ronald onderscheidde zich door 
met zijn fraaie barokgeluid, in het 
dagelijks leven aan te horen vanuit 
de cockpit van een KLM-toestel, de 
wedstrijden aan te kondigen via de 
geluidsinstallatie. Als noviteit had-
den we de Firma Krijtenberg, in de 
persoon van eigenaar Marcel, be-
reid gevonden om als videoscheids-
rechter op te treden. Bij twijfel over 
al dan niet een doelpunt keek hij de 
opgenomen beelden terug en kon 
zo meerdere malen de scheidsrech-
ter waar nodig corrigeren. Zijn be-
vindingen zijn inmiddels doorgege-
ven aan de KNVB, UEFA en FIFA, en 
kunnen wellicht dienen als instruc-
tiemateriaal voor het WK 2018 in 
Rusland.

Bravoure
Met zijn gebruikelijke bravoure had 
Julius diverse teams uitgenodigd die 
op divisie-niveau spelen, waar LMV 
slechts 2e klasse speelt. Zodoen-
de mocht LMV in een poule aantre-
den tegen resp. AGB, Robin Hood 
en Zeeburgia 2. LMV had de con-
ditie in de winterstop onderhouden 
in de sportschool , waar zij 4 we-
ken lang kickboks-training onder-
gingen. De spelers stonden dan ook 
fit aan de aftrap. Eerste tegenstan-
der AGB bleek een makkelijk te ne-
men hindernis. Na 10 minuten be-
reikte Stan de achterlijn, zijn voor-
zet werd met een magistrale volley 
door Lucas benut. Linksbuiten Ben-
jamin, getergd door te starten op de 
reservebank, wist een tweede tref-
fer te maken. De tweede wedstrijd 
tegen Robin Hood was een stuk las-
tiger. De spelers, allen bedreven in 
gebruik van pijl en boog, waren fy-
siek duidelijk sterker en onze jon-
gens moesten aan de bak. Een 

Steun het sportieve 
programma van TDR
Regio - Team Distance Runners 
(TDR) is een trainings- en oplei-
dingscentrum voor talentvolle at-
leten op het gebied van midden en 
lange afstand-lopen. Bij TDR trai-
nen atleten van nationaal, internati-
onaal en zelfs Olympisch niveau in-
tensief samen om de top te berei-
ken. De Uithoornse atleten Bram 
Anderiessen en Lotte Krause heb-
ben zich vier jaar geleden aangeslo-
ten bij het hardloperscollectief om de 
stap naar de (inter)nationale top te 
gaan maken. Dit heeft hen al meer-
dere successen gebracht. Afgelo-
pen jaar pakte Lotte Krause het zil-
ver op zowel het Nederlands Kampi-
oenschap Korte Cross, 1500m Indoor 
als 1500 m Outdoor. Bram Anderies-
sen, juniorenkampioen op de 1500m, 
wordt gezien als één van de groot-
ste talenten op deze afstand in Ne-
derland. Beiden hebben zij als doel 
om in de toekomst op internationale 
toernooien te strijden. Na het weg-
vallen van de hoofdsponsor is het 
helaas lastig geworden voor dit suc-
cesvolle team om het professione-
le trainingsprogramma in stand te 
houden. Investeringen in materialen 
en kennis, zoals het werken met ex-
perts op het gebied van voeding en 
mentale begeleiding zijn onmisbaar 
om op hoog niveau te blijven pres-
teren. Daarnaast zijn de trainings-
stages erg kostbaar voor de atleten. 
Via de website wijzijnsport.nl kunnen 
sportliefhebbers een bijdrage leve-
ren om het pad naar de (inter)nati-
onale top mogelijk te maken. In ruil 

voor een donatie ontvangt u verschil-
lende tegenprestaties, zoals een cli-
nic bij TDR of een running shirt van 
New Balance. Bedrijven krijgen on-
der andere de kans om onder onze 
professionele begeleiding toe te trai-
nen naar een hardloopevenement of 
hun logo op onze website te plaat-
sen. “Met deze tegenprestaties ho-
pen we mensen te inspireren en een 
kijkje te kunnen geven in het leven 
als topatleet. Voor bedrijven is het 
een uitgelezen kans om de gezond-
heid van medewerkers te bevorderen 
en tegelijkertijd hun naamsbekend-
heid te vergroten” aldus Lotte Krau-
se. Meer info is te vinden op de web-
site wijzijnsport.nl. Voor vragen kunt 
u mailen naar sponsoring@teamdis-
tancerunners.nl.

RKDES wint tweede voor-
ronde van het Quakeltoernooi
Regio - Een last minute wijziging 
in het deelnemersveld had tot ge-
volg dat we de avond van start gin-
gen met 5 teams. De teams bevat-
ten voornamelijk spelers uit de re-
gio, waarbij het eerste zaalvoetbal-
team van RKDES op voorhand toch 
wel een van de favorieten was voor 
de finale plaats. De avond ging van 
start met Met&Co tegen Plexus. Het 
laatstgenoemde team begon niet 
scherp aan de wedstrijd en moesten 
tot twee keer toe terugkomen van 
een achterstand. In het tweede deel 
van de wedstrijd stelde zij orde op 
zaken en wonnen met 6-2. RKDES 
startte de avond tegen het Vlug-
ge Wilnis. Door een vlugge uitbraak 
van RKDES stond al snel de 0-1 op 
het scorebord. Het team uit Wilnis 
had hier nog geen antwoord op en 
de Kudelstaarters winnen eenvou-
dig met 0-8. De familie van Kessel 
had in hun eerste wedstrijd weinig 
in te brengen tegen Plexus. Met een 
boogbal vanaf eigen helft redde Jo-
nathan Meijer nog de eer, maar de 
1-5 nederlaag was een teken dat het 
een lastige avond zou worden voor 
de Kessels. Plexus daarentegen ont-
popte zich als een favoriet voor de fi-
nale plaats.

Vlugge Wilnis
De spelers van het team Vlugge Wil-
nis begonnen in hun tweede wed-
strijd op elkaar ingespeeld te raken. 
Met&Co had het betere van het spel, 
maar twee uitbraken van het Vlug-
ge Wilnis werden koelbloedig door 
hun spits afgerond. De wedstrijd 
eindigde in 1-3 voor het Vlugge Wil-
nis. RKDES zette daarna de Kessels 
eenvoudig aan de kant: 10-0. Plexus 
leek in de wedstrijd tegen het Vlug-
ge Wilnis af te stevenen op een een-
voudige overwinning. Ze lieten het 
team uit Wilnis terugkomen tot 3-2, 
en deze maakte met nog een paar 

minuten op de klok zelfs de gelijk-
maker. Echter, deze bal ging direct 
in het doel na een uittrap en werd 
dus terecht afgekeurd. Plexus gaf de 
voorsprong niet meer uit handen en 
kwamen daarmee op 9 punten met 
nog 1 wedstrijd te gaan. Ook RK-
DES maakte geen fout en kwamen 
ook op 9 punten na de 4-0 overwin-
ning op Met&Co. Het Vlugge Wilnis 
verzekerde zich van de derde plaats 
door de 1-3 overwinning op de Kes-
sels, waarna het publiek zich op kon 
gaan maken voor de finale van de 
avond: Plexus tegen RKDES. 

RKDES
Op basis van het doelsaldo had RK-
DES voldoende aan een gelijkspel 
om zich te kwalificeren voor de fina-
le-avond. De wedstrijd ontpopte zich 
tot een tactisch steekspel, waarbij 
Plexus het spel liet maken door RK-
DES en hoopte op een uitbraak die 
zou leiden tot de overwinning. Pas 
drie minuten voor tijd verdween de 
brilstand van het scorebord. Met een 
snelle actie in de cirkel scoort RK-
DES toch de 1-0. Plexus gaat in de 
slotfase nog voor de overwinning, 
maar kunnen uiteindelijk niet voor-
komen dat RKDES met 2-0 wint. In 
de laatste wedstrijd vechten de Kes-
sels en Met&Co uit wie deze avond 
als laatste eindigt. Met&Co trekt aan 
het langste eind: uitslag 4-2. Het 
was een gezellige voetbalavond met 
RDKES als terechte winnaar. Vol-
gende week (14 Januari) spelen de 
volgende teams: De Toekomst, De 
Muur, Deho Boys, Kroosterboys 1 en 
Familie Hogerwerf.

Eindstand:
1. RKDES 12 punten
2. Plexus All-Stars  9 punten
3. Vlugge Wilnis  6 punten
4. Met&Co  3 punten
5. Kessels  0 punten

UWTC NK Veldrijden
Uithoorn - Het NK weekend begon 
al op vrijdag 6 januari toen een heel 
aantal leden van UWTC al naar St 
Michielsgestel gingen om het par-
cours te verkennen. Zaterdagoch-
tend vertrokken de nieuwelingen 
met hun ouders al vroeg. Want de 
ijzel en sneeuw maakten het een 
spannende reis om veilig naar Bra-
bant te reizen. Maar gelukkig heeft 
niemand van ons problemen ge-
had onderweg. De sneeuw maak-
te dat het parcours behoorlijk glad 
was. Ian en Danny hadden weinig of 
geen nationale wedstrijden gereden 
en moesten beide in het achterveld 
starten. Danny vond het in het be-
gin erg spannend op het witte glad-
de parcours maar gaandeweg de 
wedstrijd ging het beter. Ian reed 
een hele goede wedstrijd en eindig-
de op de 50ste plaats. Danny deed 
veel ervaring op en werd 68ste. 
Hierna mocht Sjon vd Berg aan het 
werk bij de masters 50+. Sjon reed 
netjes in de middenmoot mee en 
werd 37ste. Aan het eind van de dag 
mochten de amateurs zich melden. 
Er stonden 100 namen op de start-
lijst, maar die zijn niet allemaal van 
start gegaan. Druk was het wel en 
dat was dus dringen aan het be-
gin van de wedstrijd. Tommy zat ge-
lijk mooi voorin, Bas, Bart en Dennis 
volgde erachter. Al snel ontstond er 
een kopgroep van 5 man met Koen 
Weijers, Eddy v IJzendoorn, Jordi 
Luisman, Kees v Noppen en Yan-
nick Runhardt. De winst ging in 
een spannende finale naar Weijers 
voor van Noppen en Luisman. Tom-
my Oude Elferink wist sterk op de 7e 
plaats te finishen. Bas de Bruin werd 
16de en Bart de Veer verspeelde in 
de laatste ronde wat plaatsen door 
een slippertje: 23ste. Jammer want 
hij had net de aansluiting weten te 
vinden met de groep waar Bas ook 
in reed. Dennis reed verder naar 
achteren en werd 60ste. Op zondag 
ging er weer een groep naar Bra-
bant om de rest van het UWTC cy-
clocross team aan te moedigen. He-
laas komen zij tijdens de wedstrijd 
niet voor UWTC uit, maar zij trai-
nen wel wekelijks bij UWTC en de 
aanmoedigingen waren er niet min-
der om. Al met al een zeer geslaagd 
weekend. 

Clubcross en fortcross
Uitslag clubcross 8 januari: 40-: 1 
Tommy Oude Elfrink, 2 Lars Wiebes, 
3 Jeroen v Pierrre, dnf Roberto Blom 
40+: 1 Wilfred Zeijerveld, 2 Maarten 
de Jong, 3 Cock Fangmann, 4 Ben 
de Bruin, 5 Marcel Versteeg, 6 Joop 
Winter, 7 Peter Wiebes, dnf Frans v 
Heteren. 10-11 jr: 1 Mika Lang, 2 
Teun Wahlen, 3 Bo Versteeg, 4 Daan 
Corst, 5 Jasmijn Wiegmans, 6 Jens 
Lang. 12-14: 1 Jesse v Hattum, 2 Ra-
oul v Zijl, 3 Jesse Versteeg 

Volgende week, 15 januari, is de 
laatste wedstrijd in de clubcross 
competitie. Deze wordt al verreden 
op het fort de Kwakel. Starttijd 10.30 
uur. En op 22 januari wordt de ech-
te fortcross op fort de Kwakel verre-

den. Dan zijn er aangepaste start-
tijden. Inschrijving gaat om 9.30 uur 
open. 10.30 uur: jeugd 8-14 jaar. 
11.15 uur: dames/nieuwelingen en 
recreanten. 12.00 uur: 40+. 13.00 
uur: 40-.

Oosterhout
Jeugdlid Mike Derogee reed op 
zondag een nationale veldrit in Oos-
terhout. De deelnemers werden op 
het klassement opgesteld en om-
dat Mike weinig nationale crossen 
heeft gereden moest hij achteraan 
starten. Hij wist wel weer een aan-
tal renners voorbij te komen, maar 
de kopgroep was al te ver weg. Mike 
eindigde als 22ste en niet onbelang-
rijk: hij had lekker gereden! Zater-
dag 21 januari gaat hij het NK rijden 
in Appelscha.
 
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 8 januari is tijdens de 
nieuwjaarsreceptie Jetze Plat in de 
bloemen gezet. Alle Nederlands 
Kampioenen waren uitgenodigd, 
Jetze, Bart van Bemmelen en Lorena 
Wiebes. Lorena Wiebes moest ver-
stek laten gaan ivm met een inter-
nationale junioren baanwedstrijd in 
Apeldoorn, waar ze voor team Ne-
derland mocht uitkomen. Zaterdag 
werd Lorena met de teamsprint 3e, 
op de scratch 3e en bij de punten-
koers 2e. Zondag heeft ze de tem-
porace en afvalrace gereden. Ze 
dacht dat ze hierbij top 10 had gere-
den. Al met al een leuk en leerzaam 
weekend gehad. Ook Bart van Bem-
melen was verhinderd. Bart en Lore-
na zijn beide genomineerd voor de 
sportverkiezingen 2016 in de ron-
de Venen. 
Jetze had ook nog zijn Olympische 
medailles meegenomen en het aan-
wezige publiek vond het erg leuk 
om de medailles te bewonderen. 
Jetze heeft in 2017 wel hele grote 
uitdaging op zijn wedstrijdlijst staan. 
Hij gaat meedoen aan de Iron man, 
een volledige triathlon! Dat betekent 
4 km zwemmen, 180 km handbiken 
en 42 km wheelen. 
Hierna zette voorzitter Gerard van 
Veen alle mannen van de maandag-
ochtendploeg in het zonnetje. Deze 
groep vrijwilligers zijn heel belang-
rijk voor UWTC en verzetten heel 
veel werk.

enigszins makkelijk verkregen pe-
nalty was nodig om de winst bin-
nen te halen, Tim behield zijn 100% 
score. De laatste poulewedstrijd te-
gen Zeeburgia werd met enig ont-
zag aangevangen, tenslotte is Zee-
burgia een club met een heel goede 
jeugdopleiding. Ook zij waren ech-
ter kwetsbaar achterin. 

Droomkans
Eerst was het Nour die een droom-
kans niet kon afronden, maar kort 
daarna wist Michael met een fraaie 
steekpass David aan te spelen. Da-
vid liet weer eens zien waar hij toe 
in staat is en rondde de pas gewel-
dig af in de verre hoek. LMV was 
tot haar eigen verbazing zodoen-
de poulewinnaar en mocht in de 
kruisfinale aantreden tegen ZS-
GO/WMS. Na een ongelukkig op-
gelopen achterstand moest LMV 
de mouwen opstropen om een ge-
lijkspel af te dwingen. Een onhan-
dige actie van de keeper van ZS-
GO/WMS werd met een penalty be-
straft, die Tim onberispelijk binnen-
schoot. Eindstand 1-1, geen penal-
ty’s maar een shoot-out door 3 spe-
lers van elk team. Tijd voor Danny 
om zich te onderscheiden ! Waar 
Tim en Tommie solide scoorden, 
wist Danny de spelers zodanig naar 
buiten te drijven dat ze naast scho-
ten, de finale was bereikt ! Met we-
derom Robin Hood als tegenstander 
bleef de finale doelpuntloos. LMV 
kroop door het oog van de naald 
toen Robin Hood 1 minuut voor tijd 
de lat raakte, met als gevolg weer 
shoot-outs. Nadat Tim en Tommie 
hadden gescoord en ook Robin 
Hood twee keer had gescoord, wist 
Danny de derde tegen te houden. 
Alle druk lag op Big Lucas, die rus-
tig en beheerst zijn shoot-out be-
nutte, de beker was binnen ! Een 
onverwachte triomf, hulde aan al-
le spelers en het technisch kader. 
Aanvoerder Mervin mocht de be-
ker in ontvangst nemen. Alle deel-
nemende teams werden gefêteerd 
op tompouces, taarten, chips en elf-
talfoto’s als aandenken i.p.v. van het 
obligate vaantje. Al met al een zeer 
geslaagd toernooi. 
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Regio - RKSG Thamen heeft zoals elk jaar weer drie keer 
een mooie eindejaarsvoorstelling neergezet. Drie maanden 
lang hebben tientallen leerlingen gewerkt aan een bijzondere 
musical. Een multicultiverhaal, waarbij de deelnemende 
leerlingen hebben ervaren dat je samen iets prachtigs neer 
kunt zetten. De musical ‘Beetje vreemd, maar wel lekker’ is 
geschreven door Wiecher Schuurman en Roeland Smith. 
Voor de tweede keer heeft RKSG Thamen een musical van 
hun hand opgevoerd. Het materiaal is precies goed voor 
de doelgroep: middelbare scholieren. Ook was er heel veel 

ruimte om zelf dingen toe te voegen, wat de leerlingen 
dan ook dankbaar hebben gedaan. Extra rollen schrijven, 
een fi lmpje schieten in de buurt, teksten veranderen… bij 
alles werden de leerlingen betrokken, waardoor het ook 
echt ‘hun’ musical werd. Het is mooi om te zien dat zoveel 
leerlingen zoveel extra vrije tijd investeren. Niets was te 
gek en er werd niet geklaagd, hoe vaak en hoe lang er 
ook werd gerepeteerd. Bijzonder tijdens dit project is de 
samenstelling van de groep: leerlingen van alle niveaus en 
leeftijden werken met elkaar en krijgen een band. Niet voor 

de hand liggende vriendschappen zijn daarvan het resultaat, 
waarbij de jonkies leren van de ouderen, maar soms ook 
andersom. Feit is dat de leerlingen die meedoen, dat vaak 
elk jaar weer willen en dat is niet zo gek: iedereen is enorm 
trots op het resultaat en zeg nou zelf: zoiets leuks wil je toch 
elk jaar meemaken?! Het is nu tijd om het decor af te breken, 
geleende spullen terug te brengen bij de eigenaars en het 
podium op te ruimen. In maart kunnen de leerlingen dan 
weer schitteren voor óf achter de schermen tijdens de tiende 
editie van de Thamen Talenten Tank! 

Thamen Musical: Beetje vreemd… maar wel lekker!
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