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KORT NIEUWS:

Boetes betalen!
Uithoorn - De politie is actief 
in het bezoeken van adressen 
van bezoekers die nog boe-
tes hebben open staan. Afge-
lopen week zijn agenten bij vijf 
gesignaleerden langs geweest. 
De openstaande bekeuringen 
waren behoorlijk. Een inwoner 
heeft ruim 1.200 euro afgere-
kend, een ander moet nog bij-
na 1.700 euro aan de staat be-
talen. Het hoogste geïnde be-
drag was 4.015 euro. De ge-
signaleerde heeft betaald, an-
ders had hij een gevangenis-
straf van bijna honderd dagen 
gekregen. Alle boetes zijn ove-
rigens begonnen met lage be-
dragen. Betalingen uitstellen 
kan dure gevolgen hebben!

Administratiekantoor

Wij doen graag uw
administratie

Klant worden in
1e kwartaal 2014
BONUS € 250,-

Ondernemers opgelet!!!

www.dewaalendewaal.nl
Amstelplein 227 • Uithoorn

0297-525005

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2
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Keukenmaxx is een van de meest toonaangevende keukenbedrijven in Nederland. 
Een Keukenmaxx keuken kopen is nu wel erg aantrekkelijk.U ontvangt deze week 
tot 70% korting op alle showroommodellen*. Kijk voor alle scherp geprijsde 
showroomkeukens op: keukenmaxx.nl/goedkope-showroomkeukens/.
Deze week kunt u ook nog profiteren van de prijzen van 2013 op alle nieuwe keukens.

Deze acties zijn alleen deze week geldig. OP=OP. 
Kom langs of maak een afspraak op www.keukenmaxx.nl. 

Reeuwijk / Etten-Leur / Barendrecht / Hoofddorp

BELANGRIJKE MEDEDELING

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

BEZORGER/STER
voor Uithoorn, rond postcode 1422.
Heb je op woensdagmiddag even tijd en wil 
je wat bijverdienen? Bel tijdens kantooruren 
naar Rogier of Marco: 0251-674433.GE
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GD Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Britt Koolmoes wint Dutch 
Open Espoir junioren
Uithoorn - Britt Koolmoes heeft af-
gelopen zaterdag het Dutch Open 
Espoir judotoernooi gewonnen. De 
Dutch Open Espoir (junioren) wordt 
door de Judo Bond Nederland zelf 
georganiseerd en is met ruim 1.750 
deelnemers uit binnen- en buiten-
land, verdeeld over drie leeftijdsca-

tegorieën, het grootste en sterkst 
bezette toernooi van Nederland.  
Britt was afgelopen zaterdag opper-
machtig en wist al haar wedstrijden 
ruim binnen de wedstrijdtijd te be-
slissen. 
Britt opende het toernooi tegen Da-
nae Schneider en won vrij eenvou-

Openbare verlichting per direct weer aan
Veiligheid belangrijker dan bezuiniging

Uithoorn - Timmeren, zagen, bo-
ren, schilderen, haren vlechten, 
knutselen met wol en kralen. Het 
Dorpshuis gonst van de activitei-
ten van zo’n 50 kinderen die mee-
doen met de Kwakelse Hobbyclub. 
Het is een vrije inloop, de kinderen 
komen zelf met ideeën of ze doen 
mee met een vrijwilliger die iets or-
ganiseert. Twee uur lang maken ze 
iets voor moederdag, hun konijnen-
hok of zo maar iets leuks. Ze genie-
ten zichtbaar en velen komen trouw 
elke vrijdagavond. Uiteraard zijn er 
ook limonade en versnaperingen 
want er wordt stevig gewerkt.
Al 55 jaar ontvangen 15 vrijwilligers 
de kinderen die spelenderwijs al-

lerlei technieken leren. Veel van de 
huidige vrijwilligers zijn zelf als kind 
daar begonnen, waaronder een 
kleindochter van de oprichter. Naast 
de clubavonden zijn er speurtoch-
ten, disco-avonden, en elk jaar gaat 
men samen op kamp. Dit alles cre-
eert een geweldige sfeer. Aan het 
eind van de avond zie je bij alle kin-
deren en ook de leiding een glim-
lach, zo schrijft iemand in het gas-
tenboek.
DUS! (GroenLinks en D66) waar-
deert de inzet van deze vrijwilligers, 
ze verdienen het om in het zonne-
tje gezet te worden. Daarom is deze 
maand de DUS!-tas met lokale en 
fairtrade producten voor hen.

DUS!-tas voor Kwakelse 
Hobbyclub

dig de wedstrijd met een heup- 
en schouderworp. In haar 2e par-
tij stond Britt tegenover Naomi van 
Krevel de nummer 3 van het afge-
lopen jaar. Britt domineerde di-
rect de partij en scoorde een yuko 
met een lage schouderworp. Uit-
eindelijk lukte het Britt na een ac-
tie op de grond om Naomi in houd-
greep te krijgen die zij niet meer 
losliet. Britt stond hierdoor in de 
kwartfi nale tegenover Shalyn Hee-
ver uit Zuid Afrika. Britt begon zeer 
sterk en scoorde direct een wazari 
met een lage binnenwaartse been-
worp. Haar tegenstandster liep ook 
nog op twee straffen wegens pas-
siviteit waarna Britt de partij beëin-
digde met opnieuw een lage been-
worp. In de halve fi nale stond Britt 
tegenover Pleun Broekhuizen van 
Topjudo Nijmegen. Pleun probeerde 
Britt te ontregelen en ontweek het 
pakkinggevecht. Britt bleef echter 
kalm en wachtte op haar kans om 
haar favoriete pakking te maken. 
Toen Britt haar favoriete pakking 
had scoorde zij direct met een la-
ge schouderworp. Nu moest Pleun 
komen en dit gaf Britt nogmaals de 
kans te scoren en daarmee de wed-
strijd te beëindigen. Voor het derde 
jaar op rij in de fi nale en opnieuw 
tegen een Duitse tegenstandster. 
Haar tegenstandster was Jana Gus-
senberg. Twee jaar geleden stonden 
zij ook tegenover elkaar in de fi na-
le, die Britt toen won. Jana had op 
weg naar de fi nale een aantal lasti-
ge opponenten uitgeschakeld maar 
Britt was dit keer oppermachtig. Ze 
schakelde direct de lastige pakking 
van haar tegenstandster uit en wist 
snel te scoren met haar favoriete 
schouderworp en herhaalde dit een 
halve minuut later nog eens. Op-
nieuw winnares van dit zeer presti-
gieuze toernooi en met indrukwek-
kend judo.

Uithoorn - Vorige week dinsdag-
middag, ver na de sluiting van on-
ze krant, ontvingen wij het belang-
rijke bericht van de gemeente Uit-
hoorn dat zij besloten hadden per 
direct de openbare verlichting in 
het buitengebied weer aan te zet-
ten. Reden: De gemeente ontving 
veel reacties op het uitzetten van 
de openbare verlichting. Ook waren 
er de dagen daarvoor wat inciden-

ten geweest, zoals het aanrijden van 
een scholier. Het college heeft daar-
om besloten de proef stop te zetten 
en de lantarenpalen per direct weer 
in werking te laten stellen. De ge-
meente is vorige week woensdag 
direct  begonnen met de uitvoe-
ring hiervan. De verwachting is dat 
de openbare verlichting binnen en-
kele dagen in het hele buitenge-
bied weer brandt. De al eerder aan-

gebrachte kattenogen op de diver-
se kruisingen blijven uiteraard ge-
handhaafd. Dus bij het verschijnen 
van deze krant is alles weer verlicht.
Het uitschakelen van de openba-
re verlichting in het buitengebied 
maakte deel uit van een pakket van 
bezuinigingsmaatregelen. Het col-
lege gaat in overleg met de raad 
over hoe de bezuinigingsdoelstel-
ling toch gehaald kan worden. 

Uithoorn - Als eerste in de ge-
schiedenis van de plaatselijke po-
litiek presenteert Gemeentebelan-
gen Uithoorn-De Kwakel haar ver-
kiezingsprogramma 2014-2018 “Lo-
kaal Anders” in een nieuwe vorm. 
Naast de papieren- en pdfversie is 
het programma nu ook in gespro-
ken uitvoering beschikbaar. Men-
sen, voor wie zelf lezen niet moge-
lijk is, of zij die liever luisteren dan 
lezen, kunnen nu het complete pro-
gramma beluisteren via de websi-
te. Het programma is met assisten-
tie van Radio Rick FM ingespro-
ken door Tineke Bouma, tweede op 
de kandidatenlijst voor de komen-

de raadsverkiezingen. Inwoners die 
niet over een computer beschikken, 
maar wel een CD kunnen afspelen, 
kunnen een gratis luister-CD be-
stellen bij Tineke Bouma via tel. 06-
53915419. Deze actie sluit aan bij 
één van de speerpunten van Ge-
meentebelangen: een betere com-
municatie en participatie bevor-
dert de toegankelijkheid tot de lo-
kale politiek. 

Het gesproken verkiezingsprogram-
ma kan worden bereikt via de web-
site van Gemeentebelangen:  www.
gemeentebelangen.nl/verkiezings-
programma.

Gemeentebelangen komt 
met primeur

Vermist
Uithoorn - Als vermist opgege-
ven door zijn baas, is de zwar-
te gecastreerde kater op bij-
gaande foto. Storm is de naam 
van deze kat, die wordt vermist 
vanaf de Mol in Uithoorn.
Wie het dier heeft gezien wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming via 
tel. 0297-343618.

Uithoorn - In de nacht van zater-
dag op zondag jl. om ongeveer 02.15 
uur hebben vandalen de brievenbus 
op het pleintje aan de Joost van den 
Vondellaan opgeblazen. Er was een 
enorme knal en dit bleef er over van 
de brievenbus en de inhoud. Het zal 

je post maar zijn die je daar op de 
bus hebt gedaan. De omwonenden 
zijn zich rot geschrokken en zien er 
de lol niet van in. Waar is dit nu voor 
nodig? De politie hoopt dat iemand 
iets gezien heeft. Weet u meer, neem 
dan contact op met de politie!

Getuigen gezocht

Let op: Internetfraude
Uithoorn - Het gebeurt nog 
steeds regelmatig dat bedrijven 
en particulieren mailtjes krijgen 
van incassobureau’s over open-
staande rekeningen. Natuurlijk 
zijn sommigen echt, maar het be-
treft ook veel nep- of spookre-
keningen. De naam van de bank 
wordt genoemd, evenals de naam 
van het betreffende postorderbe-

drijf. Veelal gaat het om een fac-
tuur van enkele duizenden euro’s. 
Betaal niet klakkeloos en check 
de boekhouding. 

Wie zeker weet dat het een nep-
factuur betreft, kan het beste de 
mail in de prullenbak gooien. Van 
internetfraude kan aangifte ge-
daan worden bij de politie.



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

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

de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

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

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

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

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

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

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 95, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een kas. 

Ontvangen 9 januari 2014.

 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.
Dorpscentrum
- Raadhuisstraat 18, omgevingsvergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen 

van de woning als projectbureau. Beroep: t/m 26 februari 2014. 
- Wilhelminakade 3. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van 

Café De Gevel V.O.F. voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 de-
cember 2014. Bezwaar t/m 19 februari 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 14 en 16 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het ver-

vangen en vergroten van een schuur aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 19 febru-
ai 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Van Gelder Telecom b.v. voor het plaatsen van voorwerpen 

op de weg op diverse locatie in de gemeente Uithoorn tot en met 1 april 2014. 
Bezwaar t/m 17 februari 2014

- Vergunning van Mevrouw J. Otte namens de Vereniging Natuurmonumenten 
te ’s-Graveland voor het houden van een collecte te Uithoorn van 22 april 2014 
tot en met 26 april 2014.

 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 digi-
taal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeers-
besluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl. U kunt 
zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeen-
te Uithoorn geattendeerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de gemeentepagina)

 PUBLICATIE REGELING ALGEMENE DIENST GEMEENTE UITHOORN, 
 2013
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordenin-
gen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden. 
Het college van B&W heeft op 8 januari 2014 de onderstaande regeling vastge-
steld:
- de Regeling Algemene Dienst gemeente Uithoorn, 2013.

 MANDAATBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben op 25 januari 2013 besloten om het hoofd 
van de afdeling Leefomgeving met terugwerkende kracht per 11 april 2013 te man-
dateren om te besluiten op de subsidieverzoeken inzake de beleidsregel voor 
subsidie duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Uithoorn 2013-2016, met ondermandaat aan de coördinator van het clus-
ter projecten.
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Op woensdag 15 januari 2014 vindt 
van 18.15 tot 19.45 uur de jaarlijkse 
onderwijsinformatiemarkt plaats. 
Dit jaar is de locatie daarvoor de hal 
van het Alkwin Kollege, Weegbree 55 
te Uithoorn. 
Diverse scholen van voortgezet on-
derwijs uit Uithoorn, Aalsmeer, Am-

stelveen en de Ronde Venen zullen 
zich presenteren. Op deze avond 
kunnen ouders/verzorgers en leerlin-
gen van groep acht van het basison-
derwijs kennismaken met de moge-
lijkheden die scholen voor het voort-
gezet onderwijs uit de omgeving te 
bieden hebben.

Onderwijsinformatiemarkt 2014

Opruimactie Fietswrakken
Op donderdag 6 februari 2014 en vrij-
dag 7 februari 2014 worden in Uit-
hoorn en De Kwakel door de gemeen-
te fietswrakken weggehaald. Dit is 
een gezamenlijke actie van de politie, 
de gemeentesurveillanten en de af-
deling Leefomgeving van de gemeen-
te Uithoorn. 

Vooraankondiging
Tussen 29 januari 2014 en 3 februa-
ri 2014 zullen de fi etswrakken worden 
voorzien van een speciale sticker. Is 
uw fi ets voorzien van deze sticker dan 
kunt u hem in deze periode gewoon 
meenemen.

Verwijdering van de fi etswrakken
Is uw fi ets voorzien van de vooraan-
kondigingssticker en staat uw fiets 
er nog op 6 of 7 februari, dan wordt 
de fiets verwijderd en tijdelijk opge-
slagen op het terrein van de gemeen-
tewerf.

Ophalen fi etswrak
Op maandag 10 februari 2014 en 
dinsdag 11 februari 2014 kunt u van 
10:00 tot 11:00 uur en van 19:00 tot 
20:00 uur, op de gemeentewerf aan 

de Industrieweg 25 te Uithoorn, kijken 
of uw fi ets ertussen staat. Alleen als u 
aan kunt tonen dat de fi ets uw eigen-
dom is, kan deze op vertoon van een 
geldig legitimatiebewijs, worden afge-
geven. De fi etswrakken die na 6 we-
ken niet opgehaald zijn, worden afge-
voerd en vernietigd!

Waarom worden de fi etsen 
verwijderd?
Op verschillende plaatsen in de ge-
meente staan fietswrakken die het 
straatbeeld ontsieren. Deze fietsen 
zitten technisch onvoldoende in el-
kaar om er nog mee te kunnen rijden 
of zijn- dusdanig verwaarloosd dat 
mag worden aangenomen dat de ei-
genaar er afstand van heeft gedaan 
van de fi ets. 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact 
op met de gemeentesurveillanten van 
de gemeente Uithoorn. Zij zijn telefo-
nische bereikbaar via het algemene 
nummer 0297-513111 van maandag 
t/m donderdag tussen 10.00 uur en 
10.30 uur en van 13:00 uur t/m 13:30 
uur.

Bedankt! De jaarwisseling is dankzij de inzet van vrijwilligers, 
bewoners en betaalde krachten goed verlopen. Her en der in de 
gemeente waren ontmoetingen en feesten georganiseerd. Vrijwillige 
en professionele surveillanten hebben overdag en ’s avonds rondes 
gelopen om te voorkomen dat mensen en dier in gevaar werden 
gebracht. In aanloop op de jaarwisseling heeft Vuurwerkgroep 
De Kwakel het Midwinterfeest georganiseerd. Op 29 december 
genoten jong en oud in dorpshuis ‘de Quakel’ van hapjes, drankjes 
en live-muziek. Op 1 januari was het dorpshuis om 00:00 uur weer 
open. Toen kon iedereen elkaar én het nieuw jaar begroeten. 
Deze jaarwisseling leert ons dat we samen plezier hebben als we er 
samen een feest van maken. Dát doet mij deugd. Ook ben ik zeer 
tevreden over het feit dat het vuurwerkafval zo goed door u zelf en 
onze mensen is opgeruimd. Samen kunnen we veel werk verzetten. 
Ik wens u namens het gemeentebestuur een mooi 2014. 

Dagmar Oudshoorn-Tinga, Burgemeester

Bedankt voor een 
geslaagde jaarwisseling

gevens en de locatie waar de foto is 
gemaakt. 

Flickr fotoalbum
U kunt ook lid worden van onze 
grouppool op Flickr. Upload uw foto’s 
snel en gemakkelijk vanaf uw com-
puter of mobiele telefoon en voeg 
deze toe aan het fotoalbum van ge-
meente Uithoorn. Ook in dit fotoal-
bum selecteren wij foto’s voor de ge-
meentegids. Hoe u lid kunt worden 

en foto’s toe kunt sturen via Flickr 
leest u hier: www.uithoorn.nl/fotoge-
meentegids 

Staat uw foto straks een jaar in 
onze gemeentegids?
Omstreeks mei 2014 verschijnt de 
nieuwe gemeentegids van Uithoorn. 
De gemeente wil de gids net als vorig 
jaar niet alleen vóór u maken, maar 
ook mét u. Als u kijkt in onze huidige 
gids ziet u al veel foto’s die aan ons 
zijn ingezonden. Ook dit jaar zouden 
wij graag van uw foto’s gebruik wil-

len maken en maak kans op een jaar 
lang uw foto in de gemeentegids.

Wanneer u ook uw foto’s wilt instu-
ren, dan kunt u tot en met vrijdag 10 
januari 2014 uw foto(‘s) sturen naar 
gemeentegids@uithoorn.nl. Ver-
meld daarbij uw naam en adresge-

Rummikubben voor ALS en 
mooie prijzen mee naar huis
De Kwakel - Vrijdag 17 januari 2014 is het zo-
ver: om 19.30 start het 5e Open Kwakels ALS 
Rummikubtoernooi in De KDO kantine aan de 
Vuurlijn. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Deel-
name kost 10 euro, inclusief koffi e met een ge-
bakje vanwege het jubileum. Heeft u een rum-
mikubspel thuis, neem die dan alstublieft mee, 
want er zijn niet genoeg spellen aanwezig. Er 
zijn mooie prijzen te winnen en niet alleen met 
rummikub, maar ook met de tombola. Vele 
winkels, bedrijven en particulieren hebben ook 

deze keer heel veel en mooie prijzen geschon-
ken. Het moet raar lopen als er iemand zon-
der prijs naar huis moet. Dat geeft een goed 
gevoel: geld bijelkaar brengen om het ALS-
fonds te helpen met het uit de wereld helpen 
van de dodelijke spierziekte ALS. Elk jaar le-
verde het toernooi meer op voor dit doel: We 
begonnen met 4300 euro en vorig jaar heeft dit 
ALS Rummikubtoernooi bijna 8600 euro opge-
leverd. Een mooi bedrag, dat we met dit eerste 
lustrum graag weer willen verbeteren.

Sperwer in Uithoorn

 Goed geschoten...

Namens mijn vrouw Joke (johannarenskje@
gmail.com)  wil ik u graag het volgende laten 
weten. In de winter voorziet zij regelmatig de 
vogeltjes in ons achtertuintje van eten. Giste-
ren (12/1) waren er daar wel een dozijn druk 
bezig, toen plotseling alles wegvloog. Toen zij 
opkeek bleek er een roofvogel te zijn neerge-
streken op het dak van het vogelhuisje, die 

zich er tegoed deed aan een gevangen vo-
geltje. Nadat deze klaar was vloog hij naar 
de buren, waar hij enige tijd bleef zitten op 
een rasterwerk voor leibomen. Bij navraag bij 
VARA Vroege Vogels blek dit een mannetjes 
sperwer te zijn. Moge de vogelvrienden hier-
voor gewaarschuwd zijn.

Chris Erdtsieck





Regio - Het Landje van Kanters 
wordt als stukje natuur steeds inte-
ressanter. Zoals er meer postzegels 
natuur rond het Zijdelmeer in Uit-
hoorn door voldoende aandacht en 
zorgvuldig beheer steeds in waarde 
winnen. En daardoor voor het hele 
Zijdelmeergebied een belangrijke 
toevoeging zijn. De Knotgroep Uit-
hoorn is op zaterdag 18 januari uit-
genodigd om samen weer een dag 
beheer uit te oefenen op het Land-
je van Kanters onder leiding van de 
rentmeester Bill. 

Wilgen knotten en rillen 
bouwen
Iedereen die graag een ochtend in 
de natuur actief wil zijn, is van har-
te welkom. Om 9.00 uur verzamelen 
bij de Werkschuur, Elzenlaan 27 in 
Uithoorn. Neem zelf werkkleding en 
laarzen mee. En ook een mok en le-
pel. De Knotgroep zorgt voor goed 
materiaal en voor koffi e halverwege. 
We stoppen om 13.00 uur met een 
kop heerlijke soep. Voor meer infor-
matie: Bert Schaap 0297-565172 of 
kijk op www.knotgroepuithoorn.nl .

 
04   Nieuwe Meerbode  •  15 januari 2014

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

Agenda Vita welzijn en advies
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209

BINGO’S
n Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, vrijdag 17 januari , aanvang 13.30 uur.
In Buurtnest, woensdag 22 januari, aanvang 13.45 uur

GYMNASTIEK
Werken aan u conditie of zelfs verbeteren? Op maandagmiddag is er 
nog plek, u kunt altijd een proefl es volgen

HUISKAMERGROEP
De huiskamergroep komt op woensdag (10.00-13.00 uur) bij elkaar en is 
bedoeld voor ouderen. De vaste onderdelen van het programma zijn ge-
zamenlijk koffi e drinken en een eenvoudige lunch. De rest van het pro-
gramma wordt ingevuld door de deelnemers en in samenwerking met 
de vrijwilligers. Kosten: 6 euro.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE ONTMOETINGSGROEP
Wellicht heeft u tijd over om de ontmoetingsgroep te ondersteunen op
Woensdag: 09.00-14.00 uur. Vrijdag:13.30-15.30 uur. De taken hou-
den o.a. in het halen van boodschappen, verzorgen van de lunch, thee 
schenken en afwassen (er is een afwasmachine). Heeft u vragen of be-
langstelling neem dan contact op met Caroline Vrijbergen: 0297-533540.

DIENSTVERLENERS
Maandag: kapster Francisca, 0297-262307
Dinsdag: schoonheidsspecialiste Charity, 06-10053199
Donderdag: pedicure Arnold, 06-41578193
Vrijdag: pedicure Yammie, 0297-532987

Mijmeringen
Party 

Ik kom uit de kast en ga hier zwart op 
wit een paar bekentenissen doen. Ik ga 
regelrecht uitkomen voor het feit dat ik 
sinds vorige week ben toegetreden tot 
het gezelschap van veertigers. Ja, ik ben 
veertig jaar oud en nee, ik voel me nog 
steeds jong en ik schaam me zeker niet 
voor die enkele grijze haren, (lach en zorgen) rimpels en zwem-
bandjes om mijn middel. Ik ben wie ik ben en alle ervaringen bij el-
kaar zorgen voor mijn innerlijke en uiterlijke ik. Ouder worden is niet 
altijd een recht of vanzelfsprekendheid, het is een privilege waar ik 
het maximale uit wil halen! En dus vond ik dat deze mijlpaal echt ge-
vierd moest worden.

Voorpret
Normaliter ben ik gek op het organiseren van feesten en partijen. 
Menig kerstborrel of verjaardagsfeest heb ik mogen (mee)organi-
seren en niets was mij dan te dol. Hoe klein het budget ook was, 
met een hoop fantasie en creativiteit kom je een heel eind. Het start
eigenlijk altijd met een thema, wat past bij het feest of bij die per-
soon. Als je het thema hebt vastgesteld, kun je gaan nadenken over 
alles wat daarbij past. Hierna volgen dan diverse stappen zoals uit-
nodigingen, versieringen, hapjes en drankjes en entertainment. 
Dit keer viel het me echter zwaar, de voorpret kwam maar niet op 
gang en meerdere keren heb ik gedacht, ik doe het niet! Ik doe het 
gewoon niet, ik sla mijn verjaardag over. Dat had niets te maken 
met het niet accepteren van het ouder worden, maar alles te maken 
met er niet helemaal uit komen, het gevoel was er gewoon lang niet. 
Maar het niet vieren past ook echt niet bij mij en dus zette ik door, 
met wat hulp van buitenaf.

Gasten
De gastenlijst samenstellen is ook een klus. Wie wil je erbij heb-
ben, hoeveel mensen kunnen in de ruimte, waar ligt de grens van 
wel of niet uitnodigen? Ik vind het altijd lastig, het liefste nodig je 
iedereen uit die je kent, maar dat is simpelweg niet te behappen.
Keuzes moeten er dus gemaakt worden. Afzeggingen zijn er ook al-
tijd. In het algemeen hanteert men de regel dat in ieder geval 10% 
van de mensen niet komt opdagen. Dit klopt wel, alleen het per-
centage schoot iets omhoog, omdat er een naar virus rondwaart in 
de contreien en er wel wat zieken waren. Ik moet eerlijk bekennen 
dat ik er wel even zenuwachtig van werd en ook baalde, had ik toch 
meer mensen kunnen uitnodigen. Maar zoals al tegen mij werd ge-
zegd door een wijs iemand “het gaat om de mensen die er zijn en je 
gaat gewoon lekker genieten van je feestje”. 

Kadootje
Uiteindelijk was daar het einde van alle voorbereidingen, van het 
versieren van de huiskamer tot aan het optutten voor de avond zelf. 
De kinderen hadden de hele dag door het huis gestuiterd en ik stui-
terde lichtjes mee. Maar toen kwam de ene gast na de andere bin-
nen, wat al geweldig is. Maar ook velen die volgens het thema ge-
kleed waren en dat was helemaal een kadootje. Iedereen had op 
zijn of haar eigen manier moeite gedaan om in stijl gekleed te ko-
men. Toen daarna er ook nog een spetterend optreden was van een 
goeie vriend van ons, voelde ik me echt heel jarig en heel speciaal. 
Zoals ik het al op mijn uitnodiging had gezet, “gek op schrijven, le-
zen en mooie herinneringen maken”. En dus kreeg ik een prachti-
ge map met daarin allerlei verschillende teksten van de gasten. De 
map met prachtige teksten, de foto’s en het feest zelf zijn bij elkaar 
een prachtige herinnering aan een mooi begin van mijn veertigste. 
En de volgende keer een feest organiseren? Met alle liefde, maar 
niet meer voor mezelf.

Knotten bij Kanters

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Hugo de Grootlaan: Cypers grijs-witte ex-kater. 
 Gechipt. Heet Gerrit.
- Mijdrecht, Markstraat: Wit-zwarte poes met witte stip op 
 de punt van de staart. Heeft een chip en heet Francis.
- Uithoorn, Mol: Zwarte gecastreerde kater. 

Gevonden:
- De Kwakel, Gerberalaan: Forse kater met rode rug, witte buik, 
 dikke wangen en tamelijk lang haar Heeft korte poten en loopt 

laag bij de grond. Is heel schuw en niet te pakken.
- Vinkenveen, Voorbanken: Grote Rode kater met witte streep links 

van zijn neus. Witte bef doorlopend naar zijn rechter voor poot. 
 Hij is niet gecastreerd.
- Wilnis, Burg. Voogtlaan: Cyperse kat met zwarte voetzooltjes. 

Heeft bandje om van Dierenbescherming. Erg aanhankelijk.
- Mijdrecht, N201: Ongecastreerde reu Rottweiler met zwarte 
 leren halsband.
- De Kwakel, Gerberalaan: Gecastreerde rood-witte kater. 
 Witte punt op hoofd bij neus, witte snoet,nek, buik en pootjes.

Nu ook motorrijles
voor rijbewijs A2 bij
Het VerkeersCollege

Regio - Aspirant-motorrijders 
konden vanaf 31 december 2013 
rechtstreeks instromen in cate-
gorie A2 voor de middelzware 
motor. Dit was sinds de wetswij-
ziging in 2011 niet meer mogelijk. 
Om het motorrijbewijs te halen, 
moeten er een theorie-examen 
en een tweedelig praktijkexamen 
gedaan worden. Als de kandidaat 
het theorie-examen voor de mo-
tor heeft gehaald, kan hij vanaf 20 
jaar praktijkexamen voertuigbe-
heersing en praktijkexamen ver-
keersdeelneming doen. De ove-
rige regels voor het motorrijbe-
wijs blijven hetzelfde. Minimaal 2 
jaar na het verkrijgen van het A2 
rijbewijs hoeft de leerling alleen 
een praktijkexamen verkeers-
deelneming te doen om het volle-
dige motorrijbewijs te halen. 
Vanaf 24 jaar kan hij ook recht-
streeks het rijbewijs A halen via 

een theorie-examen, een prak-
tijkexamen voertuigbeheersing 
en een praktijkexamen verkeers-
deelneming. Momenteel bestaat 
het motorrijbewijs dus uit drie ca-
tegorieën: A1 / A2 en A volledig. 
En kan er dus met 18 jaar, 20 jaar 
of 24 jaar direct begonnen wor-
den met een bepaalde catego-
rie. Erwin Veenboer van Het Ver-
keersCollege, geeft aan vanaf be-
gin januari een A2 motorfi ets aan 
het motorpark van de verkeer-
school te hebben toegevoegd. 
Hierdoor kunnen we vanaf 14 ja-
nuari in alle drie de categorieën 
rijbewijzen, rijlessen verzorgen 
vanuit Mijdrecht.
Wilt u meer informatie ontvan-
gen over het nieuwe motorrijbe-
wijs of de rijlessen die hiervoor 
nodig zijn, dan kunt u contact op-
nemen met Het VerkeersCollege: 
telefoon 0297-250 638.

Cursussen Engels en
Frans 50+
Aalsmeer - Al eens aan Engels of 
Frans gedacht? U bent nooit te oud 
om te leren! U hebt contact met an-
dere mensen op weer eens een heel 
andere manier en het is een uitste-
kende geheugentraining. Er wordt 
zoveel mogelijk aandacht besteed 
aan het spreken en de groepen zijn 
klein. Het tempo is rustig een voor-
opleiding is niet nodig. De lessen 
worden gegeven bij de SWOA in 
Meander in de Clematisstraat 20. Er 

zijn lessen op verschillend niveau: 
beginners, half gevorderden en ge-
vorderden. De Franse cursussen zijn 
op woensdagmiddag, de Engelse 
op dinsdag en vrijdagmorgen. Mini-
mum aantal deelnemers is drie. De 
lessen duren een uur. De kosten zijn 
82 euro voor 10 lessen en er is een 
vervolgcursus. De prijs is exclusief 
boeken. Voor inlichtingen en opga-
ve kan gebeld worden met Carolijn 
van Es-Smith, tel.0297- 364398.

Start nieuwe danscurssen 
bij Colijn!
Uithoorn - Het nieuwe jaar is be-
gonnen en dat betekent bij Dans en 
Partycentrum Colijn nieuwe moge-
lijkheden! In januari en februari star-
ten er weer diverse nieuwe cursus-
sen waarop u of uw kinderen kun-
nen instromen. Ook zijn er nu nog 
mogelijkheden om in te stromen op 
de reeds lopende cursussen.
Vanaf januari starten de voorberei-
dingen voor de Theatershow wel-
ke dit jaar op zaterdag 31 mei zal 
plaatsvinden in Cultuurcentrum 
Griffi oen in Amstelveen.

Kleuterballet
Vanaf 29 januari start er weer een 
nieuwe cursus kleuterballet op de 
woensdagmiddag. Geweldig leuke 
lessen o.l.v. een gediplomeerde do-
cente, toegankelijk voor kinderen 
vanaf 3 jaar. Natuurlijk mag u eerst 
een proefl esje doen!

Mom’s Class
Wij weten dat er veel dames zijn die 
het dansen graag weer op zouden 
pakken of nu zouden beginnen met 
dansen. Het is leuk om te doen en 
bovendien geeft het lichaamsbe-
weging én ontspanning! De Mom’s 
Class is bedoeld voor dames van-
af ongeveer 25 jaar en richt zich op 
spierversterking en lenigheid ener-
zijds en dansen van leuke choreo-
grafi eën anderzijds. De cursus is 
laagdrempelig, men hoeft niet bang 
te zijn dat het te hoog gegrepen is. 
Deze cursus start op donderdag
6 februari a.s.

Zumba
Al een oude bekende binnen het 
Danscentrum. Nog steeds beleven 
veel dames plezier aan deze lessen. 
Zumba is excercise in diguise!
Ontzettend leuk om te doen maar 
ook een goede verbrander van over-
tollige vetten!
Vanaf 4 februari start er een nieu-
we cursus!

Klassiek ballet
Deze cursus is voor kinderen vanaf 
7 jaar. Er zijn nog een paar plekken 
beschikbaar voor nieuwe, enthousi-
aste ballerina’s! Laat u uw kind eens 
een proefl esje doen?

Boys Only
Nieuw dit seizoen en erg succesvol! 
Deze lessen zijn toegankelijk voor 
stoere boys tussen de 8 en 12 jaar. 
Ook op deze groep kan nu nog wor-
den ingestroomd. Natuurlijk mag 
ook hier een proefl es gedaan wor-
den.

Hiphop, popshowdance, 
techniek/klassiek 13+
Ook op deze groepen zijn hier en 
daar nog wat plekken beschikbaar. 
Het Danscentrum biedt lessen aan 
voor verschillende leeftijdscatego-
rieën en ook op deze lessen kan nu 
nog ingestroomd worden.

Meer informatie?
Kijk dan op de site www.dansenpar-
tycentrumcolijn.nl of zie advertentie 
elders in dit blad.

Sprankelend concert door 
vrouwenkoor Fem@il
Uithoorn - Na de succesvolle con-
certen van vrouwenkoor Fem@il in 
2006 en 2010 heeft de Stichting Cul-
turele Activiteiten Uithoorn (SCAU) 
de goed zingende en swingen-
de dames van deze voortreffelijke 
formatie zondag jongstleden weer 
eens op het programma gezet. 
In de Thamerkerk zorgden de zes-
tien zingende dames uit Alme-
re voor een sprankelend, muzikaal 
en ook visueel-theatraal uitstekend 
verzorgd optreden. 
Onder leiding van dirigent, pianist 
en arrangeur Jetse Bremer bracht 
de vlotte vocalgroup een geva-
rieerd programma met Engelse en, 
heel plezierig, ook veel Nederlands-
talige liedjes. Nu net een nieuwe 
TV-serie over Ramses Shaffy is be-
gonnen, was het een actuele keus 
om een vindingrijke bewerking van 
“Sammy” op het programma te zet-
ten. De ouderen in de zaal die in de 
vijftiger jaren nog in zwart-wit naar 
het toen zeer succesvolle “Pen-
sion Hommeles” keken, waren zeker 
blij verrast met Jetse Bremers mooie 
bewerking van “Ik zou je het liefste 
in een doosje willen doen”. In “Man-
nen met griep” was een vrijwilliger 
uit de zaal zo sportief om op het po-
dium even als pseudo-grieppatiënt 
door de dames in de watten te wor-
den te gelegd. En de vrolijke, kleur-

rijk met dekens, mutsen en dikke 
sjaals aangeklede “Troika”, behoor-
de terecht bij de toegiften. Afwisse-
ling volop dus. 

Uit het hoofd
Alles werd uit het hoofd gezongen, 
in verschillende opstellingen en tel-
kens met een door de dames zelf 
bedachte simpele maar doeltreffen-
de choreografi e.
Duizendpoot Jetse Bremer zat zelf 
aan de vleugel en vanaf de piano-
kruk of staande in het gangpad op-
zij leidde hij met wat minieme aan-
wijzingen zijn koor. De kleine ge-
baren met rechterhand en -vingers 
waren eigenlijk nauwelijks nodig, zo 
goed kon het koor op eigen kracht, 
nauwlettend luisterend naar elkaar, 
glaszuiver en in diverse nummers 
zonder pianobegeleiding, functio-
neren. En dan te bedenken dat de 
arrangementen van Jetse Bremer 
ritmisch en harmonisch hoge eisen 
stelden aan deze goede amateur-
zangeressen. 
Met twee toegiften kwam dit vrolij-
ke concert tot een eind. Op zondag 
16 februari 14.30 uur zal het uitge-
breide en talentvolle jonge strijkers-
ensemble van vioolpedagoge Coos-
je Wijzenbeek, de “Fancy Fiddlers”, 
het SCAU-concert in de Thamer-
kerk verzorgen. 

Kijk uit voor lantaarnpalen
op het fi etspad

 Goed geschoten...

Uithoorn - Deze week ontvingen wij deze foto en de hieronder staande tekst 
van Estella Ochse uit Uithoorn: “Aan de Amsterdamseweg kruising Molenlaan 
wordt “ook” een rotonde aangelegd. Nu is hij voor een deel klaar. Wat erg 
“praktisch” is, is dat de lantaarnpaal midden op het fi etspad is geplaatst. Zoals 
het er nu naar uit ziet, gaat dit aan de andere kant ook gebeuren als je kijkt 
naar hoe de vluchtheuvel en het begin van het fi etspad zijn aangelegd. Wel-
licht voorbarig, men is nog niet klaar met de werkzaamheden, maar wordt dit 
nog veranderd? Maar mijn inziens doe je dit toch van af het begin in één keer 
goed? Dit vraagt om ongelukken.”

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









Door Jessica Sindelka

Regio - Het ging er afgelopen vrij-
dag wild aan toe in Feesterij de Bok 
in Aalsmeer. 
Bijna honderd mensen met een be-
perking en hun begeleiding heb-
ben de hele avond staan dansen 
en springen op een speciaal nieuw-
jaarsgala, georganiseerd door het 
Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en 
Uithoorn. Van feestnummers als 
‘Kom pak je lasso maar’ tot hippe 
top 40-muziek en zelfs een beetje 
happy hardcore: de bezoekers wa-
ren niet te stoppen. Moe van alle 
polonaises, maar met een voldaan 
gevoel verliet iedereen aan het ein-
de van de avond de feestzaal. Al vijf 
opeenvolgende jaren organiseert 
het Jongeren Rode Kruis disco’s 
voor mensen die in een sociaal iso-
lement zitten, waaronder gehandi-
capten. “Zij kunnen zelf niet gemak-
kelijk uitgaan, dus wij willen ze de 
gelegenheid geven om toch lekker 
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Schilderen vanuit beweging
Uithoorn - Schilderen kan op veel 
manieren. Joke Zonneveld nodigt 
je uit om in haar Atelier De Rode 
Draad kennis te maken met schil-
deren vanuit de beweging. Erva-
ring voor resultaat, doen voor den-
ken, experimenteren, tijdloosheid 
en ontspanning zijn de trefwoorden 
voor haar lessen. Ontwikkel spelen-
derwijs de vormgeving van je eigen 
beelden. Je werkt met houtskool, 
krijt en acryl of aquarelverf. Proef-
les en deeltijd zijn in overleg mo-
gelijk. Spelend Schilderen, Binnen- 
en Buitenwereld op zaterdag 11x, 
maandag of donderdag 7x, Spelend 
Schilderen voor kinderen van 5-8 
jaar op donderdag. 
Adres: Prinses Margrietlaan 86 in 
Uithoorn. Informatie: www.jokezon-
neveld.nl, info@jokezonneveld.nl en 
telefoon 020-6418680.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Koningin Máximaláán:
Wat een grootheidswaanzin!

Naar mijn idee en ook vol-
gens de dikke van Dale is een 
laan een weg met aan beide 
zijden bomen. De Provinciale 
weg die nu Koningin Máxima-
laan heet , is alleen een klein 

stukje beplant met bomen, de 
rest is een kale weg. Ik vind dit 
een belediging voor Koningin 
Máxima.

 
Mevr. MCA Glas Uithoorn

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

COLOFON

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

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

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

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Kids in The Mix wordt 
Col’inKidz!
Uithoorn - Zaterdag 1 februari is 
de aftrap van de eerste kinderdis-
co’s onder de naam Col’inKidz door 
Dans- en Partycentrum Colijn.
Axel en Heleen willen deze leuke 
disco’s doorzetten. Er wordt in Uit-
hoorn al niet zo heel veel georga-
niseerd voor kinderen op dat ge-
bied en het Dans en Partycentrum 
is natuurlijk een prachtige loca-
tie voor deze feesten. Het is de be-
doeling dat de disco’s in dezelf-
de lijn worden doorgezet als in The 
Mix. DJ Edwin Konijn zal ook op de 
Col’inKidz disco’s draaien en er zul-

len weer leuke spelletjes en activi-
teiten worden gedaan. Op dit mo-
ment is het Dans en Partycentrum 
niet beschikbaar op de vrijdag dus 
de eerste feesten zullen op de za-
terdag plaatsvinden. De tijden blij-
ven hetzelfde: 19.00 tot 21.30 uur. 
Het is bedoeld voor alle kids tus-
sen de 8 en 12 jaar! De kaarten kos-
ten 4 euro en zijn verkrijgbaar in het 
Dans- en Partycentrum maar ook op 
het vertrouwde verkoopadres: Kan-
toor/Boekhandel Ten Hoope op het 
Zijdelwaard. Meer info vind je op
www.dansenpartycentrumcolijn.nl.

Koken aan de Amstel bij 
restaurant La Musette
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’. 
Buurtbewoners koken voor buurt-
bewoners onder leiding van koks uit 
onze lokale restaurants. De recep-
ten van de diners worden gebun-
deld in een Uithoorns kookboek. In 
het kookboek worden de koks en de 
restaurants voor het voetlicht ge-
bracht. Ook wordt informatie gege-
ven over de verschillende wijken in 
Uithoorn en De Kwakel en natuurlijk 
komen de gast koks aan het woord.

In december waren de bewoners 
van de Europarei en Zijdelwaard 
uitgenodigd om te komen koken 
en eten bij restaurant La Musette.
Samen met gastvrouw Karin Am-
sen en Chefkok Peter ter Wee is een 
prachtig kerstmenu gemaakt en ge-
geten. Wederom waren de deelne-
mers zéér enthousiast.
Op 28 januari gaan we in het koken 
en eten in Het Spoorhuis.
We zoeken nog koks en recepten! 
Woont u in het Thamerdal of Oude 
Dorp en u wilt graag koken of een 
recept inleveren dan graag aanmel-
den via www.samenaandeamstel.nl

Schilderen in Atelier
De Penseelstreek
Uithoorn - Het nieuwe jaar is weer 
begonnen. Misschien denkt er wel 
eens over om in het nieuwe jaar te 
gaan schilderen. In dat geval moet u 
eens gaan kijken in atelier ‘De Pen-
seelstreek’, Potgieterlaan 16, te Uit-
hoorn, waar u zich op zaterdag 18 
januari van 15-17 uur kunt inschrij-
ven voor een cursus aquarelleren of 
acryl. Deze 10 lessen worden ge-
geven in een lichte ruimte, waar in 
kleine groepen (maximaal 8 per-
sonen) wordt geschilderd. U wordt 
begeleid door beeldend kunstenaar 
Corrie Eeltink, die al 21(!) jaar met 
succes deze cursussen geeft. Het is 

mogelijk met aquarel- of acrylverf te 
schilderen en elke les wordt er naar 
aanleiding van een ander onder-
werp geschilderd. Mocht u zich af-
vragen of schilderen wel iets voor u 
is, dan bestaat op de aanmeldings-
dag, bij voldoende belangstelling, 
de mogelijkheid een ‘probeerles’ te 
volgen, van 14.00– 15.00 uur (kosten 
�5 euro; graag vooraf aanmelden). 
Er wordt dan met acrylverf geschil-
derd. Zie ook www.atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl; via de website is 
het ook mogelijk je aan te melden; 
e-mail: info@atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl

Rode Kruis Gala voor mensen met 
beperking groot succes

succes van de zomeredities, wordt 
het feest nu voor het eerst ook in de 
winter georganiseerd. Feestganger 
Luuk (22) heeft zich fl ink uitgedost 
met zilveren glitters rond zijn ogen. 
En niet voor niets, want hij wordt 
door de organisatie uitgeroepen 
tot Koning van de avond. “Echt een 
eer”, zegt de autistische jongen trots 
terwijl hij de kroon op zijn hoofd laat 
zien. Hij geeft toe dat hij de glitters 
wellicht achterwege had gelaten als 
hij naar een normaal feestje was ge-
gaan. “De mensen die hier zijn heb-
ben allemaal wel iets, en accepte-
ren daarom meer van elkaar. Ik heb 
het idee dat ik echt mezelf kan zijn.” 
Luuk is gek op dansen en is dan 
ook de hele avond op het podium 
te vinden. Daar staat hij samen met 
Chanti, de Koningin van de avond. 

Dat het 15-jarige meisje minstens 
net zo’n dansfreak is als Luuk, 
blijkt wel uit haar soepele en ritmi-
sche bewegingen. “Ik zit op street- 
en breakdance, dus ik doe het va-
ker”, lacht ze. “Vooral hiphop vind ik 
leuk.” Ook reggaeliefhebber Perry 
(21) danst alsof zijn leven ervan af-
hangt. Terwijl hij het zweet van zijn 
voorhoofd veegt, geeft hij toe dat 
hij echter niet alleen maar voor de 
muziek komt. “Ik ben weer vrijge-
zel, dus ik hoop vanavond een leuk 
meisje te ontmoeten.” Het liefst wil 
hij een leuke blondine die gezel-
lig met hem mee danst. Gelukkig 
is hij zelfverzekerd genoeg om, als 
het zover is, op een meisje op af te 
stappen. “Ik heb al best wat mooie 
jongedames gespot, dus het moet 
goedkomen vanavond.”

Volg een CREA-cursus, een goed idee!
Uithoorn – Stichting CREA verzorgt 
creatieve cursussen voor kinderen 
en volwassenen. CREA is opgericht 
in 1993 en is een tiental jaren ge-
huisvest op het Fort aan de Drecht 
in Uithoorn, een unieke locatie om 
creatief bezig te zijn. Er wordt les 
gegeven door vakbekwame docen-
ten. Er worden cursussen georgani-
seerd voor volwassenen, maar ook 
voor kinderen. Voor kinderen vanaf 
8 jaar zijn er cursussen tekenen en 
schilderen op woensdagmiddag en 
pottenbakken op zaterdagochtend. 
Hier is nog plaats om in te stromen.

Voor volwassenen is het aanbod rui-
mer met o.a. cursussen schilderen, 
tekenen, beeldhouwen, pottenbak-
ken, boetseren, edelsmeden, kera-
miek, fotografi e en sterrenkunde. 
Ook hier is het mogelijk om in be-
staande cursussen in te stromen, 
zoals keramiek op donderdagoch-
tend, edelsmeden op woensdag-
avond en beeldhouwen/boetseren 
op dinsdagavond. Maar ook bij de 
andere cursussen kan er na overleg 
bekeken worden of er nog plaats is.
Vanaf begin januari gaan er nieu-
we cursussen van start: basiscursus 

fotografi e op woensdagavond, be-
staande uit 10 lessen 1x per 2 we-
ken. Portrettekenen/schilderen, op 
donderdagavond 12 lessen 1x per 
week. Sterrenkunde/het heelal, op 
dinsdagavond met een reeks van 10 
lessen. Edelsmeden, op woensdag-
avond 12 lessen 1x per week. Een 
scala aan mogelijkheden om crea-
tief bezig te zijn. De cursussen zijn 
geschikt voor beginners en gevor-
derden. Bel voor informatie gerust 
welke mogelijkheden er zijn op tel-
nr. 06-47 849113 of kijk op de web-
site: www.crea-uithoorn.com.

te dansen”, vertelt coördinator Ma-
riëlle Heimeriks. Dankzij het grote 
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MUSICAL ‘LIKE!’
OP RKSG THAMEN GROOT SUCCES!
MUSICAL ‘LIKE!’

Uithoorn - Traditiegetrouw hebben de leerlingen weer een grote mu-
sicalproductie neergezet op het podium in de aula van RKSG Thamen. 
Dit jaar was dat de musical ‘Like!’. Meer dan 70 leerlingen werkten mee 
aan dit festijn. Van het ontwerpen van het toegangskaartje en pro-
gramma tot aan de koekjes in de vorm van een ‘like-duimpje’ bij de kof-
fi e én het speciaal hiervoor ontworpen koekvormpje: alles hebben de 
leerlingen zelf gedaan. De musical had wederom een actueel thema. 
Dit jaar was dat ‘cyberpesten’. In de musical ‘Like!’ wil een groepje leer-
lingen gaan onderzoeken of er op hun school wel ‘gecyber… eh… din-
gest’ wordt. Ze besluiten een verzonnen roddel te posten, om te kij-
ken hoe daar op gereageerd wordt. Bijna loopt dat uit de hand en de 
leerlingen realiseren zich dat het Internet eigenlijk veel gevaarlijker is 
dan ze dachten. Uiteindelijk blijkt dat de grootste pester eigenlijk veel 
liever niet pest en gelukkig weet de groep het positief om te draaien. 
In plaats van mee te gaan in de haatcampagne geven zij een koekje 
‘van ander deeg’. De pester wordt de hemel ingeprezen en uiteinde-
lijk wordt er een groot feest voor iedereen georganiseerd: eind goed 
al goed.
Na afl oop werd er enthousiast gereageerd op de voorstelling. ‘Er zat 
een goede boodschap in!’, aldus een tweedeklasser. ‘Het zette mij aan 
het denken. Je kan écht niet zomaar alles op Internet zetten!’.
Al met al was het weer een geslaagd feest. Sommige leerlingen zitten 
in hun examenjaar en hebben elk jaar van hun schooltijd op Thamen 
meegedaan aan de Kerstmusical. Jesse, een vierdeklasser Electrotech-
niek, is zo’n leerling. Elk jaar heeft hij achter de schermen ontzettend 
veel werk verricht. Inmiddels loopt Jesse stage bij Eyeworks en hij heeft 
vast en zeker nog niet zijn laatste theaterproductie gedraaid. Op Tha-
men kon hij zich tijdens en na schooltijd ontwikkelen en hij heeft heel 
veel geleerd. Thamens nieuwe motto ‘Tijd om te ontdekken’ is dan ook 
zeer van toepassing op leerlingen als Jesse, die graag bezig zijn met an-
dere talenten dan alleen maar ‘leren uit boeken’. Of je nou graag danst, 
zingt, acteert, techneut of knutselkoning bent: op Thamen krijg je tijd 
om te ontdekken wat jij echt leuk vindt. Like !
Overigens komt het onderwerp ‘cyberpesten’ in het voorjaar ook nog 
terug. Het is een heel belangrijk thema, waar de school samen met de 
ouders van de leerlingen mee aan de slag gaat. Zij zullen allemaal de 
beschikking krijgen over een speciale lesmodule voor ouders over In-
ternetwijsheid. De leerlingen gaan in hun mentorlessen ook met dit 
lesmateriaal aan de gang.
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Jeugdergometerwedstrijden
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 11 
januari 2014 organiseerde de Uit-
hoornse Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter de jaarlijkse er-
gometerwedstrijden voor jeugdroei-
ers uit heel Nederland. Een ergo-
meter is een roeimachine met een 
beeldscherm waarop je onder ande-
re kunt zien hoeveel slagen je per 
minuut maakt en “hoeveel meter je 
hebt (droog)-geroeid.” De wedstrij-
den werden met behulp van een 
beamer op een witte muur gepro-
jecteerd, zodat de toeschouwers tij-
dens het aanmoedigen de wedstrij-
den konden volgen.
Dit jaar waren er ruim 120 deelne-
mers van 14 verschillende roeiver-
enigingen. Heel bijzonder was dat 
er zelfs voor de derde jaar achter 
elkaar 6 deelnemers uit Gent wa-
ren gekomen om hier in Uithoorn te 
ergometeren. Het waren trouwens 
niet allen Belgische deelnemers die 
van ver waren gekomen, want uit 
Enschede waren er 9 roeiers geko-
men. Er waren 8 categorieën: jon-
gens 12-13 jaar en jonger, jongens 
14-15 jaar, jongens 16-17 jaar en 
jongens 18 jaar. Dezelfde catego-
rieën waren er ook voor de meis-
jes. Daarnaast waren er nog esta-
fettenummers. Door het grote aan-
tal deelnemers hield de wedstrijdlei-
ding een strak schema aan.

Simpel
Dankzij de techniek kan men bij 
Michiel de Ruyter de wedstrijden 
steeds makkelijker en beter orga-
niseren. De ergometers worden met 
een USB kabel aan elkaar gekop-
peld en de laatste ergometer wordt 
gekoppeld aan een computer. Van-
af deze computer werden de wed-
strijden telkenmale gestart. Het was 
heel simpel op een knop drukken 
en uit de speakers kwamen auto-
matisch de aanwijzingen en start: 
sit ready, prepare for rowing, go! De 
tijden van iedere deelnemer wer-
den automatisch opgeslagen. Nadat 
iedereen twee keer had geroeid, 

werden de definitieve uitslagen ge-
print. Jeugdleden van Michiel de 
Ruyter kondigden met zichtbaar 
plezier aan wie er gingen roeien; 
ook regelden zij de start. Het was 
daarmee een echte jeugdwedstrijd: 
voor de jeugd en door de jeugd.

Roeien
Na de wedstrijden hield Henk-Jan 
Zwolle nog een presentatie over de 
wereldkampioenschappen roeien, 
die in augustus 2014 op de Bosbaan 
georganiseerd worden. Veel roeiers 
zullen moeten helpen met de orga-
nisatie van dit grote evenement om 
er een groot succes van te maken. 
Buitenlandse roeiers zullen bij aan-
komst op Schiphol al welkom wor-
den geheten en begeleid worden 
naar de Bosbaan. Niet alleen de ve-
le roeiers, maar ook het vaak du-
re materiaal moet netjes onderge-
bracht worden. Voor de roeisport in 
het algemeen zijn de wereldkam- 
pioenschappen een grote opsteker. 
Om 14.15 uur was de prijsuitreiking. 
Bij roeiwedstrijden krijgen meest-
al alleen de winnaars een medaille, 
maar omdat het hier ging om jeugd-
roeiers krijgen ook degenen die als 
tweede of als derde geëindigd wa-
ren een medaille. Bovendien had 
men bij Michiel de Ruyter ook nog 
een erepodium gemaakt, zodat al-
le jeugdroeiers hun medaille aan 
de aanwezigen duidelijk konden la-
ten zien. Leuk was ook dat men een 
heel ervaren roeier, Tycho Muda, die 
samen met zijn tweelingbroer Olym-
pische ambities hebben de prijsuit-
reiking voor zijn rekening nam. Ty-
cho Muda vertelde nog wat over zijn 
roeicarrière tot nu toe. 
Van alle kanten waren er compli-
menten voor URKV Michiel de Ruy-
ter voor de sfeer en de organisa-
tie van de wedstrijden. Ook waren 
er lovende woorden voor de loca-
tie van de Uithoornse Roei- en Ka-
novereniging Michiel de Ruyter. 
De volledige uitslag is te zien op 
www.mdr.nu.

Legmeervogels zondag te sterk voor 
eerste klasser UVS
Uithoorn - Ter voorbereiding op de 
2e competitie helft oefende Leg-
meervogels afgelopen zondag te-
gen UVS dat speelt in de 1ste klas-
se District West 1. Legmeervogels 
speelden een meer dan verdien-
stelijke wedstrijd en stapte dan ook 
als overwinnaar van het veld. UVS 
speelde in dit duel met zijn volledi-
ge eerste elftal en was daarmee een 
goede tegenstander voor Legmeer-
vogels, in de eerste helft neemt Leg-
meervogels een 0-1 voorsprong. Het 
was Alex Muller die voorop ging in 
de strijd om vervolgens een pas op 
maat af te leveren op de mee opge-
komen Robin Oussoren. Op zijn in-
zet had de UVS doelman geen ver-
weer. Nog voor de rust verdubbelt 

Legmeervogels de voorsprong, Nu 
was het Laurens v.d. Greft die goed 
doorging, dan een voorset af levert 
bij Jordy de Groot en hij passeert de 
UVS doelman met een fraaie schui-
ver voor de tweede keer. 0-2. Met 
deze stand wordt dan ook de rust 
gehaald. Na de rust probeert UVS 
de bakens te verzetten maar slaagt 
daar niet echt in. Dan is het Leg-
meervogels dat de draad weer op-
pakt en UVS weer de baas wordt 
Een actie van Alex Muller over de 
linkerkant eindigde met een voorzet 
die terecht komt bij Robin Oussoren 
en met een droge, maar doeltref-
fend, weet hij de 0-3 van te maken. 
Al met al een zeer terechte overwin-
ning voor Legmeervogels.

Competitie
Zondag 19 januari wordt er dan een 
begin gemaakt met de 2e competi-
tie helft. Voor Legmeervogels 1 en 
2 staan er twee zware wedstrijden 
op het programma, Legmeervogels 
1 en Legmeervogels 2 spelen bij 
uit in en tegen Weesp. Legmeervo-
gels 2 begint om 11.30 uur en Leg-
meervogels begint het duel tegen 
FC Weesp om 14.00 uur. Afgelo-
pen zondag is er toch nog een in-
haalwedstrijd gespeeld Quick 1890 
tegen Buiksloot. Eindstand is toch 
wel enigszins verrassend 1-4 in het 
voordeel van Buiksloot. Dit betekent 
dat alles in de competitie nog meer 
in elkaar schuift. Als alles zo dicht 
bij elkaar staat wil dit ook zeggen 

dat je de ene week in de top drie 
kunt staan bij winst en dat je bij ver-
lies zomaar in de gevaren zone te-
recht kunt komen. 

Legmeervogels zondag 2 staat op 
een keurige gedeelde 6e plaats in 
de reserve 1ste klasse, met 18 pun-
ten uit 13 duels. FC Weesp staat op 
een 4e plaats met 22 punten uit 11 
duels.
Gelet op deze stand is het wel 
noodzakelijk dat Legmeervogels 
in Weesp als overwinnaar van het 
veld kan stappen. Legmeervogels 1 
speelde eerder dit seizoen thuis 2-2 
tegen de FC Weesp en Legmeervo-
gels zondag 2 verloor nipt met 1-2 
van deze tegenstander. 

Thomas Dijkstra (9 jaar) wint brons 
op groot toernooi in België

Uithoorn - Zaterdag 11 januari 
was een spannende dag voor Tho-
mas Dijkstra van Schermvereniging 
Tréville uit Uithoorn. Na een autorit 
van drie uur kwam hij aan in Dinant 
(België) voor het 26èmes Internati-
onaux de la Vallée Mosane. In zijn 
leeftijdscategorie deden 20 scher-
mers mee. Thomas was de enige 
Nederlander op dit toernooi, alle an-
dere deelnemers kwamen uit België.
In de voorrondes heeft Thomas ont-
zettend goed staan schermen, hij 
won glansrijk alle partijen 

en liet alle andere schermers achter 
zich. Hij stond nu eerste op het ta-
bleau en hierdoor was hij vrijgesteld 
van de volgende ronde.

Om bij de laatste 8 te komen moest 
hij schermen tegen Esteban Da-
vreux, hij won deze partij met 8-5, 
heel mooi gedaan. Nu de partij om 
bij de laatste 4 te komen, hij kwam 
uit tegen Briecq Bauwelinck. De-
ze partij had Thomas het wat lasti-
ger maar hij wist hem toch te win-
nen met 8-7. De volgende partij ging 

Historische penalty’s beslissen 
derde herenavond Quakeltoernooi

De Kwakel - De 3e herenavond van 
het Quakeltoernooi werd geopend 
door de familie Verbruggen en Haar-
lemski Boykes. De ploeg uit Haarlem 
kwam verrassend sterk uit de start-
blokken. Na enkele onbenutte kan-
sen aan Haarlemse zijde kwamen de 
Verbruggen’s toch op een 1-0 voor-
sprong. De wedstrijd werd kort voor 
het einde beslist door een tweede 
doelpunt. Wat uiteindelijk de wed-
strijd van de avond bleek te zijn werd 
al om kwart over 6 gespeeld en die 
ging tussen het Kwakelse KDO zaal 
2 en het Kudelstaartse De Jetset. De 
bezoekers uit Kudelstaart kwamen 
na een mooie aanval op een 1-0 
voorsprong. Halverwege de wed-
strijd komt KDO zaal 2 na een prima 
opgezette aanval door doelpunten-
maker Maurice Bartels op 1-1. Te-
gen het einde van de wedstrijd komt 
KDO zaal 2 op een 2-1 voorsprong. 
Maar niet veel later komt de Jetset 
alweer langszij. Met nog 1 minuut 
op de klok weet KDO zaal 2 voor de 
tweede keer op voorsprong te ko-
men en daarmee lijkt de wedstrijd 
beslist. Kunnen zij de 3 punten over 
de streep trekken? Nee, want de 
Jetset komt met nog 7 seconden op 
de klok via een strakke vrije trap op 
een verdiende gelijke stand. Het is 
duidelijk dat deze 2 teams vanavond 
gaan strijden om de finale plaats. 
De 3e wedstrijd gaat tussen twee 
teams van de vriendengroep Den-
nis en de aannemers. Nadat Dennis 
en de aannemers 1 op een 2-0 voor-
sprong waren gekomen, wist het an-
dere team de achterstand om te bui-
gen tot een 2-2 eindstand. 

Fraai
De Jetset komt in hun 2e wedstrijd 
tegen fam. Verbruggen op fraaie wij-
ze op 1-0. Nadat de Jetset op een 
2-0 voorsprong kwam, wist fam. Ver-
bruggen toch nog terug te komen in 
de wedstrijd met nog 5 minuten op 
de klok. Uiteindelijk weten de Jetset 
hun 2e wedstrijd over de streep te 
trekken door met 2-1 te winnen. De 
2e wedstrijd van KDO zaal 2 tegen 
Dennis en de aannemers 2 werd een 
walk-over, 10-0. Een goed resultaat 
voor het doelsaldo, welke op het ein-
de van de avond weleens belangrijk 
kan zijn. In een gelijkopgaande wed-
strijd tussen de Haarlemski Boykes 
en Dennis en de aannemers 1 weten 
de Haarlemmers op een 1-0 voor-
sprong te komen. Dennis en de aan-
nemers weten op verrassende wijze 
op gelijke hoogte te komen. Uitein-
delijk delen beide ploegen de pun-
ten. KDO zaal 2 weet hun 3e wed-
strijd op eenvoudige wijze te win-
nen met 3-1 van fam. Verbruggen. 
Dennis en de aannemers 2 pakken 
de eerste 3 punten van de avond te-
gen Haarlemski Boykes. De Jetset 
volgt KDO zaal 2 op de voet en win-
nen ook hun 3e wedstrijd. Dit houdt 
in dat die beide teams halverwege 
de avond aan kop gaan met 7 pun-
ten, alleen het doelsaldo van KDO 2 
is ruim beter door de eerdere 10 – 0 
overwinning. 

Nog 1
In de 4e speelronden won de fam. 
Verbruggen eenvoudig van Dennis 
en de aannemers 2. Dit resulteer-
de in hun 2de overwinning van de 

Qui Vive keepers beginnen
het nieuwe jaar met clinic

De Kwakel - Op de laatste vrij-
dag van de kerstvakantie orga-
niseerde de keepersschool van 
Qui Vive voor alle vaste keepers 
en keepers die regelmatig in de 
zaal het doel verdedigen, een cli-
nic. Peter van Ooik, keeper van het 
1ste herenteam en tevens hoofd-
trainer van de keeperschool, had 

een flink aantal leerzame oefenin-
gen bedacht. Onder leiding van 
5 trainers werkten de 14 deelne-
mende keepers zich flink in het 
zweet! En dat wil wel lukken met 
alle beschermende materialen die 
keepers moeten dragen. Keepen 
in de zaal is anders, veel specta-
culairder dan op het veld. Keepers 

zijn meer betrokken bij het spel, 
een fraaie redding betekent vaak 
direct een mooie aanval. 

Het zaalseizoen duurt voor veel 
teams tot half februari en dus 
kunnen de aangeleerde technie-
ken nog vaak in de praktijk ge-
bracht worden.

om een finaleplaats, hij moest uitko-
men tegen Jan Kjelsen. Helaas was 
deze schermer een maatje te groot 
voor Thomas, Jan Kjelsen won de-
ze partij met 8-2, maar Thomas ging 
in ieder geval met een mooie derde 
plaats weer terug naar huis.

Met deze derde plaats krijgt Tho-
mas behoorlijk wat punten op de 
Nederlandse Ranglijst erbij zodat hij 
op de eerste plaats komt te staan. 
Gefeliciteerd met dit mooie resul-
taat Thomas! Goed gedaan.

avond. KDO zaal 2 heeft het in de 
eerste minuten lastig tegen Dennis 
en de aannemers 1. Door fantas-
tisch keeperswerk van Arjan Cor-
nelisse weten zij op 1-0 voorsprong 
te komen na een counter. Maar dit 
weten zij niet lang vast te houden, 
want KDO zaal 2 zet snel orde op za-
ken. Binnen een minuut buigen ze 
de achterstand om in een 2-1 voor-
sprong en uiteindelijk winnen ze 
de wedstrijd eenvoudig met 5-1 en 
doen daarmee wederom goede za-
ken voor het doelsaldo. De Jetset zal 
in de wedstrijd tegen de Haarlems-
ki Boykes dus flink aan hun doelsal-
do moeten werken om door te gaan 
naar de finale avond op 8 februari, 
en ze gaan voortvarend van start. In 
korte tijd staat het al 3-0. Uiteinde-
lijk wonnen zij hun ene laatste wed-
strijd met 8-0. Dit houdt in dat met 
nog 1 speelronde te gaan KDO zaal 
2 (+16) en de Jetset (+13) met 10 
punten boven aan staan. De avond 
zal worden beslist op doelsaldo.
De laatste speelronde wordt ge-
opend om ‘des keizers’ baard’ door 
de fam. Verbruggen en Dennis en de 
aannemers 1. Deze wedstrijd wordt 
op simpele wijze gewonnen door de 
fam. Verbruggen met 7-2. De ech-
te finale van de avond wordt afge-
trappen door de Jetset tegen Den-
nis en de aannemers 2. Zij buigen 
de achterstand in doelsaldo ten op-
zichte van KDO 2 zaal (3 verschil) 
halverwege de wedstrijd om in hun 
voordeel. Uiteindelijk winnen zij hun 
laatste wedstrijd met 11-1 en daar-
mee is de opdracht voor KDO zaal 
2 om de finale avond te halen dui-

delijk. Zij moeten hun wedstrijd win-
nen met 8 doelpunten verschil. KDO 
zaal 2 begint sterk en komst binnen 
1 minuut op een 1-0 voorsprong en 
de voorsprong wordt gestaag uit-
gebouwd naar 6–0. Het blijft ech-
ter een hele lange tijd 6-0 en pas 20 
seconden voor tijd weet KDO zaal 2 
door Maurice Bartels op 7-0 te ko-
men. Door deze eindstand blijken 
zowel KDO zaal 2 als de Jetset het-
zelfde doelsaldo +23.

Onbeslist
Kortom de avond is nog steeds on-
beslist, want ook beide teams heb-
ben evenveel doelpunten gescoord, 
namelijk 28! Dit houdt in dat sinds 
de start van het Quakeltoernooi in 
1985 een unieke beslissing door 
middel van 3 penalty’s door beide 
teams genomen moet worden. KDO 
zaal 2 won de tos, maar hun eerste 
man schiet de bal tegen de keeper. 
Vervolgens weet de Jetset 2 keer 
te scoren en KDO zaal 2 maar één. 
De inzet van de laatste strafschop-
nemer van KDO zaal 2 wordt door 
de keeper van de Jetset gekeerd, 
en dus plaatst de Jetset zich na een 
bloedstollende finale alsnog voor de 
finale avond. 

Aankomende zaterdag 18 januari is 
de 2e voorronde avond voor de da-
mes. Nieuwveen Voetjes, Solidoe 
Dames, De Pietertjes, Papagallo, 
Family Uithoorn en Futsalmutsen 
maken dan uit wie zich gaan voegen 
bij de dames van Zero Heroes en FC 
Ongeregeld in de finale die op 8 fe-
bruari wordt gespeeld.
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Vrijwilligers van het jaar 
bij TC Qui Vive
Uithoorn - Tijdens de Nieuwjaars-
receptie zijn de Vrijwilligers van het 
jaar van TC Qui Vive bekend ge-
maakt door voorzitter Paul Vriens. 
Met deze jaarlijkse verkiezing wil 
het bestuur een lid van de vereni-
ging in het zonnetje zetten als dank 
voor het vele vrijwillige werk dat ver-
zet wordt binnen de club. Dit jaar 
viel de eer te beurt aan een duo: 
Marjolein en Jan van der Knaap. 
Marjolein zet zich met heel veel ple-
zier in voor de recreatieve activitei-
ten van de tennis jeugd, zij kan als 
geen ander met haar ballon kunsten 
een ruimte binnen no time omtove-
ren in een feestzaal. Haar creativi-
teit is ook onmisbaar als het gaat 
om het ontwerp van een nieuw lo-
go, nieuw briefpapier, kerstkaarten, 

uitnodigingen, kortom alles wat met 
de nieuwe huisstijl te maken heeft. 
Jan is behalve een goede tennisser 
ook zeer betrokken bij het presta-
tieve tennis binnen de club. In zijn 
functie van toernooi-directeur bij 
het open van der Wurff toernooi 
bekleedt hij een belangrijke rol bij 
de aansturing van de vrijwilligers, 
de wedstrijdplanning en is de be-
langrijkste contact persoon met de 
KNTLB.
TC Qui Vive bedankt dit jaar Marjo-
lein en Jan met name, maar heeft in 
de vorm van een lekker Kerstpak-
ket ook alle andere 50 vereniging 
vrijwilligers bedankt voor de inzet 
en de hoop uitgesproken nog lang 
van elkaars dienst gebruik te kun-
nen maken.

Bridgeclub de Legmeer
Het jaar begint met
tweede ronde paren
Uithoorn - In de A- lijn zetten Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister gelijk 
de toon met een eerste plek en een 
torenhoog percentage van 67,36. De 
Nieuwjaarsverrassing was Ada van 
Maarseveen, die Anneke Karlas van 
de collega’s van BVK had geleend. 
De dames excelleerden als twee-
de met maar liefst 66,32% en An-
neke toonde dus aan het ook zon-
der Jaap te kunnen. Joop van Delft 
& Frans Kaandorp en Cobie Bruine 
de Bruin & Trudi Zandbergen voeg-
den zich ook in het rijtje zestigers 
met respectievelijk scores van 62,85 
en 60,76%. De vijfde plaats van Jan 
Egbers & Ben Remmers met 54,17% 
verbleekte hier enigszins bij, maar 
toch, er kwamen nog velen achter-
aan.
In de B-lijn waren de zestigers voor 
Trudy van den Assem & Cathy Troost 
met 63,54% en Floor & Theo Janssen 

met 60,07%. An & Jan van Schaick 
maakten hun goede voornemens di-
rect waar en finishten hier vlak ach-
ter met een gemiddelde van 59,38%. 
Na deze kopgroep bleven Nel & 
Adriaan Koeleman en Marjan & Jan 
Wille nog net aan de goede kant van 
de helft met 51,04 en 50% precies. 
In de C- lijn deze keer slechts één 
paar dat de grens van zestig pas-
seerde. Elisabeth van den Berg was 
daar met Maarten Breggeman de-
bet aan door een paar zeer knap 
uitgespeelde Sans contracten die ze 
op 62,50% brachten. Froukje Kraaij 
& Rini Tromp werden tweede met 
57,92% en Maria Baas & Klaas Ver-
rips deelden de derde en vierde po-
sitie met Atie de Jong & Evert We-
vers met 54,17% voor beide paren.
Map Kleingeld kreeg steun van An-
neke Bonink en dat resulteerde in 
53,75% als vijfde.

Boven v.l.n.r.: Chantal, Merlijn, Sofie, Eloisa Onder: Nikki en Sanne

F-team Legmeervogels speelt 
eerste mini-handbaltoernooi
Uithoorn - Na een aantal trainin-
gen heeft het nieuwe F-team van 
Legmeervogels hun eerste ech-
te mini-handbaltoernooi gespeeld. 
Op zaterdag 11 januari ging het F-
team naar “de buren” van KDO om 
hun eerste mini-handbaltoernooi te 
spelen. De speelsters en speler van 
Legmeervogels hadden er zin. Ze 
vonden het best spannend, maar na 
even spelen was de spanning er af 
en ging het hartstikke goed. 
Het team gooide de bal naar elkaar 
over alsof ze al jaren samen speel-
den. Ze lieten zien dat ze in die kor-

te trainingstijd al veel hadden ge-
leerd van hun trainsters Angela en 
Janna. Onder aanmoediging van 
hun enthousiaste coaches, Jessie 
en Wendy, en het publiek speelden 
ze vier wedstrijden van 10 minuten. 
De eerste twee wedstrijden eindig-
den in een gelijke stand. Eén wed-
strijd wist Legmeervogels zelfs te 
winnen. De laatste tegenstanders 
waren al wat verder met handbal-
len en deze wedstrijd werd verloren. 
Merlijn, Sofie, Sanne, Eloisa, Chan-
tal en Nikki jullie hebben het super-
goed gedaan!

Open Dart kampioenschappen
De Kwakel - Vrijdag 17, 24 en 31 ja-
nuari 2014 is het dorpshuis van De 
Kwakel weer het strijdtoneel voor 
de Open Kampioenschap De Kwa-
kel klaverjas en pandoer. Deelna-
me kost 9 euro (7,50 euro bij voor-
inschrijving). De zaal gaat open 
om 19.00 uur en de wedstrijd be-
gint om 20.00 uur. Inlichtingen en 
voorinschrijven bij Joop van Diemen 
(tel. 0297-546900) of bij het dorps-
huis. Reglement: Men dient alle 3 

de avonden aanwezig te zijn. In-
dien men één avond niet kan dient 
men zelf voor een vervanger te zor-
gen. De jaarlijkse marathon (kla-
verjas en pandoer) staat gepland 
op zaterdag 8 maart 2014. Deelna-
me kost 10 euro. We kaarten van 
10.00-18.00 uur. Ook hiervoor kunt 
u zich al bij bovenstaande adres in-
schrijven. Het adres is dorpshuis ‘De 
Quakel’, Kerklaan 16 te De Kwakel 
(0297-531528).

Derde cyclus paren-
competitie BVK van start
De Kwakel - In de nieuwe samen-
stelling van de diverse lijnen gingen 
42 paren de strijd met elkaar aan in 
Dorpshuis De Quakel. Alle paren 
begonnen dus weer op 0. In de A lijn 
bleek na 24 spellen weinig specta-
culairs te melden. De top 3 bestond 
geheel uit paren die je daar veel va-
ker tegenkomt  en de paren die na 
de vorige cyclus gepromoveerd wa-
ren vanuit de B lijn keken nog een 
beetje de kat uit de boom en kon-
den nog geen potten breken. 
Rita en Wim Ritzen hadden de vori-
ge cyclus winnend afgesloten en zij 
gingen deze avond gewoon op de-
zelfde voet door. Hun 61,53% was 
de hoogste score van de avond en 
uiteraard dus ook in deze lijn.
Elly en Jaap van Nieuwkoop deden 
ook goede zaken met een degelijke 
58,89%  en Nelly Vork en Andre Ver-
hoef deden daar weinig voor onder. 
Zij completeerden dan ook de top 3 
met 58,33%. 
In de B lijn werd de hoofdprijs op-
geëist door een getergde Piet Lan-
gelaan met vrouwlief Truus die toch 
even wilden laten zien dat hun te-
rugval uit de A lijn van tijdelijk aard 
zal zijn. 60,89% legde een stevige 
basis voor een snelle terugkeer en 

was goed voor de 1e plaats. Rie Be-
zuyen en  Gerbrand van Nigtevegt 
kregen een bewonderend applaus 
voor hun 2e plaats bij hun debuut in 
de B lijn met 58,58%. Piet-Hein Bac-
kers en Huub Kamp legden beslag 
op de 3e plaats met 56,15%.
Het debuut van Tilly en Frans Wou-
da in deze lijn was bemoedigend. 
Zij eindigden weliswaar als laatste, 
maar met een score van bijna 41% 
kun je niet van een debacle spreken. 
De top 4 in de C lijn bestond uit lou-
ter damesparen en van die 4 toon-
den Janny Snabel en Vrony van 
Veen zich de sterksten met exact 
60%. Daarmee presteerden zij fei-
telijk hetzelfde als Piet en Truus in 
de B lijn.
Good old (met alle respect!) Ria 
Bulters en partner Ans Nieuwendijk 
scoorden een keurige 56,17%, goed 
voor de 2e plaats. Riet Koot en inval-
ster Elly Zandvliet eindigden op de 
3e plaats. Ook Elly dus bedankt voor 
het invallen! Na een vrij lange afwe-
zigheid mochten we Ploon en Fons 
Roelofsma weer welkom heten. Zij 
moeten er nog even inkomen maar 
scoorden toch ook bijna 41%. 
De eindstand van de eerste avond is 
uiteraard ook de totaalstand.

Welk duo wordt Keez-
kampioen 2014 Uithoorn?
Regio - Team Samen Sterker fietst 
in augustus de toertocht Luik-
Bastenaken-Luik en wil in dit ka-
der graag opnieuw iets betekenen 
voor de samenleving. Daarom or-
ganiseert het team in samenwer-
king met de Club van 100 van Leg-
meervogels op vrijdagavond 21 fe-
bruari 2014 opnieuw een groot kop-
pel-keeztoernooi voor teams in het 
clubhuis van Legmeervogels aan de 
Randhoornweg. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan ThamerThuis.
Wie worden de opvolgers van team 
Wesja (bestaande uit Daniëlle Non-
nemaker en Jeroen Westdorp) die in 
2013 de titel veroverde? Natuurlijk 
gaan de deelnemers voor de winst, 
maar vooral ook de gezelligheid 
staat voorop. En ook tijdens dit toer-
nooi is er weer een tombola waarbij 
leuke prijzen te verdienen zijn.
Net als vorig jaar stelt voetbalver-
eniging Legmeervogels haar club-
huis aan de Randhoornweg gratis 
beschikbaar. De avond begint om 
19.30 uur. Ten opzichte van vorig 
jaar zijn er geen veranderingen in 
de spelregels. Dit koppel-keeztoer-
nooi is een teamwedstrijd. Er wordt 
dus wederom gespeeld in teams 
van twee personen. Ben je alleen? 
Geen probleem. Je kunt je gewoon 
opgeven voor het toernooi. De or-
ganisatie zal dan een speler aan je 
koppelen.

Inschrijving
De inschrijving is inmiddels ge-
opend en sluit op 16 februari 2014.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij alle leden van Team Samen Ster-
ker. Je kunt ook een e-mail sturen 
naar mark_lakerveld@hotmail.com. 
Je ontvangt dan het inschrijfformu-
lier per e-mail.
Vul het formulier volledig in, doe het 
inschrijfgeld erbij en lever het daar-
na in op een van de adressen die op 
het inschrijfformulier staan vermeld. 
Aansluitend ontvang je het wed-
strijdreglement. Het inschrijfgeld 
bedraagt, net als vorig jaar, 20 euro 
(10 euro per persoon). De belang-
stelling is groot. Team Samen Ster-
ker en de Club van 100 rekenen op 
minimaal 50 teams. Schrijf dus snel 
in, want vol is vol.

De opbrengst van deze avond gaat 
geheel naar ThamerThuis. Dit is 
een kleinschalige woonvoorziening 
in De Kwakel voor mensen (veel-
al uit onze regio) in de laatste fase 
van hun leven. ThamerThuis heeft 
haar bestaansrecht inmiddels meer 
dan bewezen en verdient onze volle 
support. Meer informatie over Tha-
mer-Thuis kan je vinden op de site: 
www.thamerthuis.nl.
Graag tot ziens op het koppel-keez-
toernooi op vrijdagavond 21 februa-
ri aanstaande! 

Vroegtijdige kampioen driebanden
Hero Janzing niet te stuiten
Regio - Twee speelronden voor het 
einde van de individuele drieban-
dencompetitie van De Ronde Ve-
nen in De Springbok te De Hoef, is 
Hero Janzing erin geslaagd het 
kampioenschap van het seizoen 
2013-2014 op zijn naam te schrij-
ven. Van meet af aan heeft deze Uit-
hoornaar zijn titelaspiraties waar 
gemaakt en de ranglijst aangevoerd. 
Van de 18 tot nu toe gespeelde par-
tijen wist hij er liefst 17 in winst om 
te zetten. Hij scoorde hierbij in totaal 
48 wedstrijdpunten en een moyen-
nepercentage van 132,234. Zijn 
naaste belagers waren continu Nick 
van de Veerdonk en Michel Bak, die 
om en om voortdurend van stuiver-
tje wisselden voor de 2e en 3e po-
sitie en momenteel beiden 35 wed-
strijdpunten op hun conto hebben.
Met nog vier partijen te gaan, waar-
bij een maximale score van 12 wed-
strijdpunten valt te verdienen, is 
Hero Janzing voor beide opponen-
ten echter onbereikbaar geworden 
en door de wedstrijdleiding tot kam-
pioen uitgeroepen.

Dubbelprogramma
Rond de feestdagen was spra-
ke van een dubbelprogramma bin-
nen een week. Er werd gespeeld op 
27 december en 3 januari. Diver-
se spelers waren hierbij in goede 
doen en blijkbaar hebben de resul-
taten niet geleden onder de kerst-
dis en de oliebollen. De Spring-
bok was zeer sfeervol aangekleed 
en de ontvangst was – zoals ge-

woonlijk – weer voortreffelijk, het-
geen menigeen inspireerde tot uit-
zonderlijke prestaties. Wat te zeg-
gen bijvoorbeeld van Jim van Zwie-
ten, die op eerstgenoemde avond 
beide partijen tegen invaller Jan 
van Veen in zijn voordeel besliste 
met geweldige moyennes van 0.941 
en 0.727. Op die avond was ook in-
valler John Vrielink op dreef tegen 
Paul Huzemeier. Zijn moyenne van 
0.667 mocht er ook zijn. Hans van 
Eijk en Robert Daalhuizen werkten 
geweldige partijen tegen elkaar af 
in 27 en 28 beurten, waarbij beiden 
ruim boven hun moyenne speelden. 
Hans kwam echter in beide partijen 
net tekort om zijn 18 te maken ca-
ramboles te voltooien. De oud-kam- 
pioen van de vorige editie kan tot 
nog toe terugzien op een enigszins 
wisselvallig seizoen. Blijkbaar heeft 
hij meer energie gestoken in het 
libre, want daarin heeft hij onlangs 
blijkens de halfjaarlijkse herziening 
hele sprongen gemaakt . 
Zoals gezegd waren Nick van de 
Veerdonk en Michel Bak vooral op 
3 januari tot het uiterste gemoti-
veerd om hun achterstand tot een 
minimum te beperken. In zijn twee-
de partij tegen Robert Daalhuizen 
was Nick zelfs in 15 beurten uit met 
een geweldig moyenne van 0.667. 
Ook Michel presteerde uiteindelijk 
boven zijn moyenne. Beide spelers 
zullen de komende twee speelavon-
den nog heel wat in de strijd gooi-
en om de titel vice-kampioen te be-
machtigen.

Benno van Dam (Ons Uithoorn) en Piet Visser (C1000 Visser) bij het onder-
tekenen van de intentieovereenkomst op 7 januari. In het midden Evert Prins-
sen (Ons Uithoorn).

C1000 Visser:
WK Uithoorn moet icoon 
worden
Uithoorn - Om het WK voetbal 
mee te maken hoef je deze zomer 
niet naar Brazilië. Op zaterdag 14 
juni kunt u ook naar het Amstel-
plein voor de 2e editie van het WK 
Uithoorn. Dit evenement, voor jong 
en oud, wordt mogelijk gemaakt 
door Ons Uithoorn en C1000 Visser 
Dorpscentrum. ‘Het WK Uithoorn 
is een straatvoetbaltoernooi, maar 
vooral een feest rondom iets wat 
ons allemaal bindt: de deelname 
van Oranje aan het WK 2014. Doel 
is het sociale, sportieve en culture-
le leven en sociale cohesie in onze 
gemeente te bevorderen’, zegt Ben-
no van Dam (Ons Uithoorn). Bij het 
toernooi strijden inwoners van Uit-
hoorn tegen elkaar in snelle pot-
jes van drie minuten. Er wordt 2 te-
gen 2 gespeeld, op een klein veldje 
van 6 x 12 meter. Een panna bete-
kent direct de winst. Met name door 
de aankleding en de feestmuziek zal 
sprake van een echte Oranje-sfeer. 
Piet Visser (C1000 Visser): ‘Uithoorn 
heeft een aantal iconen, zoals de in-
tocht van Sinterklaas en het Harley-
Davidson-weekend. Het zou mooi 
zijn als op structurele basis een WK 
of EK plaatsvindt, zodat een extra 
icoon kan ontstaan. Daarover heb ik 

vorige week met Ons Uithoorn een 
intentieovereenkomst gesloten’.

Overeenkomst
In de overeenkomst staat dat beide 
partijen bij elk WK of EK, dus elke 
twee jaar, het evenement organise-
ren. C1000 Visser staat garant voor 
de financiering en Ons Uithoorn 
zorgt voor de organisatie en sub-
sponsors. Voor dit WK 2014 zullen 
Optisport en snackbar Vork/Amstel-
plein een bijdrage leveren. ‘We zoe-
ken nog andere subsponsors, waar-
onder een kapsalon die ter plekke 
Balotelli- of Pellè kapsels wil knip-
pen’, aldus Evert Prinssen (Ons Uit-
hoorn).
Het WK Uithoorn vindt plaats op 
zaterdag 14 juni, de dag na de eer-
ste poulewedstrijd van Oranje te-
gen Spanje. Iedereen kan zich op de 
dag zelf (gratis) aanmelden met een 
vriend, vriendin, vader, moeder, opa 
of oma. Op basis van de inschrijvin-
gen wordt ter plekke een compe-
titie gemaakt. Voor het winnende 
team staat een wereldbeker klaar. 
Houdt de lokale media en de Face-
book-pagina’s van Ons Uithoorn en 
C1000 Visser in de gaten voor nade-
re informatie. 

Inschrijving geopend voor 
PK Sport Bosdijkloop
Regio - Op de Kerklaan in Vinke-
veen klinkt zondag 16 februari het 
startschot voor de PK Sport Bosdijk-
loop. Toer Trimclub De Merel orga-
niseert de 36ste editie van dit hard-
loopevenement. Iedereen is welkom 
bij deze winterse loop.
Het aantal deelnemers nam de af-
gelopen jaren gestadig toe. Het suc-
ces is mede te danken aan de gezel-
lige ambiance in en om sporthal De 
Boei in Vinkeveen en aan het mooie 
parcours langs de Vinkeveense 
Plassen en recreatieterrein Bosdijk.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een hal-
ve marathon (deelname vanaf 16 
jaar) en een 10-kilometerloop, bei-
de door het buitengebied van Vin-
keveen, en een 5-kilometerloop 
door de kern van Vinkeveen. Deze 
afstanden zijn zowel geschikt voor 
wedstrijdlopers als voor recreanten. 
En er is een jeugdloop van 1 kilo-
meter voor kinderen tot en met 12 
jaar. Start en finish zijn vlakbij sport-
hal De Boei, Kerklaan 32 in Vinke-
veen. In de sporthal zijn kleedruim-
ten, douches, foyer met horecafaci-
liteiten en er is EHBO aanwezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Bij voorinschrij-
ving bedraagt het inschrijfgeld voor 
de halve marathon en de 10-kilome-
terloop 7 euro en voor de 5-kilome-
terloop 5 euro.
Deelname aan de jeugdloop is gra-
tis! Elke deelnemer aan de jeugd-
loop ontvangt een leuke medaille. 
Voorinschrijving is mogelijk tot en 
met 13 februari. Let op: de voorin-
schrijving is 1 euro goedkoper 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 12.05 uur en de 5 
kilometer om 12.10 uur.
Het parcours is vlak en over verhar-
de wegen. Vele vrijwilligers zorgen 
voor een veilige route.
Meer weten over de PK Sport Bos-
dijkloop? Kijk op www.ttcdemerel.nl, 
bel Peter Meijer (tel. 06-48013782), 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.com 
of volg ons op Twitter (@Bosdijk-
loop).
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