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KORT NIEUWS:

Fietsen gestolen

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

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

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

GEVRAAGD

Uithoorn - Op donderdag 19 januari is tussen 16.30 en 18.00 uur
een damesfiets gestolen uit de
Nicolaas Beetslaan. Het betreft
een Sparta Pickup en het registratienummer eindigt op 063. In
de avond van donderdag 19 januari is vanuit Buitenhof nog een
damesfiets gestolen. De fiets is
eveneens van het merk Sparta.
Serienummer van de Emotion C3
is 220. In de nacht van vrijdag 20
op zaterdag 21 januari is uit De
Kwakel nog een damesfiets gestolen. De Gazelle Eclips C8 was
door de eigenaresse gestald bij
de kerk aan het Kwakelse Pad.
Het registratienummer van de
fiets eindigt op 885.

Schaatspret op
evenemententerrein vergald
Uithoorn - Het zou een uniek weekend zijn geweest om te schaatsen
op het evenemententerrein in De
Legmeer. Met het oog op de vorst
was daar een laag water opgespoten. De ijsbaan zou een fraaie baan
zijn geweest voor met name kinderen, maar ook ouderen. Ofschoon
het (natuur)ijs niet overal betrouwbaar was trokken talloze schaatsliefhebbers er in het weekend op uit
om te gaan schaatsen op plassen en
vaarten. Want het duurt maar even.
In De Legmeer zou iedereen ook dat
plezier hebben kunnen beleven, helemaal omdat lokale ondernemers
er met een tent, drankjes en hapjes
een extra bijdrage aan zouden leveren om het plezier en de gezelligheid nog eens een extra impuls te
geven. Grote animator was Marvin
Meeuwig van Family Cafetaria Eethuis Uithoorn, Maar het pakte helaas anders uit voor de schaatsliefhebbers. Door de overwegend lichte
vorst bleek het ijs in een nacht niet
sterk genoeg te zijn om een mens

te dragen. Nu zijn er altijd jongeren
die het graag zo snel mogelijk willen
proberen of het ijs ‘draagt’. Een optie
om dat bij uitstek op het evenemententerrein te doen, want als je daar
door het ijs zakt heb je hoogstens
een natte enkel. Heb je laarzen aan
blijven je voeten zelfs droog. En kennelijk is dat gebeurd want een aantal lieden vond het kennelijk leuk
om dat niet alleen langs de kanten,
maar op de hele ijsvloer uit te proberen. Het gevolg is geweest dat de totale ijsbaan in een schots en scheef
patroon werd omgetoverd. Dat vroor
de avond(en) daarom weer aan elkaar vast en zo gebeurde het dat de
baan totaal ongeschikt bleek om er
op te schaatsen. Voor veel schaatsliefhebbers en vooral kinderen uit
de omgeving een grote teleurstelling. Leuk en veilig schaatsen was er
voor hen niet bij. Zij danken dat aan
een (onbekend) aantal snotapen die
de lol ervan hebben ingezien om de
ijsvloer te ruineren en het plezier van
anderen bij voorbaat te vergallen.

Winterworld
En hoe hebben de ondernemers
dit ervaren? Zij misten immers de
aanleiding tot hun winterse bijdragen die zij samen met sponsors onder de naam ‘Winterworld’ presenteerden. Desgevraagd gaf Marvin te
kennen dat men er niettemin toch
nog een geslaagde zaterdagmiddag
en avond van had weten te maken
met de nodige muziek en entertainment.
“Het vergde wat aanpassingen
maar met elkaar zijn we creatief
met de situatie omgegaan. Natuurlijk vinden wij het ook jammer dat
het ijs op het evenemententerrein
verziekt was en dat daardoor het
schaatsplezier voor veel mensen is
bedorven. Maar wat doe je eraan?”
Het is te hopen dat een volgende
keer als het weer gaat vriezen en
het evenemententerrein andermaal
onder water staat, door strenge(re)
vorst het (land)ijs in een nacht sterk
genoeg zal zijn om ‘ijsvandalisme’ te
weerstaan.
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IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
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Geen krant?

0297-581698

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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De Kwakel - Op 25 februari aanstaande viert dorpshuis De Quakel
feest. Het Kwakelse dorpshuis bestaat volgende maand 25 jaar en
laat dit niet ongemerkt voorbij gaan.
Het bestuur van het dorpshuis nodigt bij deze alle oud-bestuursleden, verenigingen die in het dorpshuis hun “thuis” hebben, (oud-)vrijwilligers, leden van de Kwakelse
Ondernemersvereniging, Rick FM,
leveranciers, sponsoren en andere
belangstellenden uit om het feest
samen met hen te vieren. U bent op
25 februari 2017 van harte welkom.
Wekelijks hebben bijna twintig verenigingen hun verenigingsactiviteiten in het dorpshuis. Ook weten
velen het dorpshuis te vinden voor
hun vergaderingen of gewoon om
een gezellig praatje te maken. Het
dorpshuis blijft zich ontwikkelen. Zo
is er sinds kort de buurtkamer op
vrijdagochtend waar alleenstaande
ouderen kunnen genieten van een
kopje koffie, een spelletje en of zelfs
een lunch die helemaal door vrijwilligers wordt samengesteld. Het
dorpshuis biedt al jaren een plek
voor het vieren van familie-, verenigings- of bedrijfsfeesten. Dit soort
activiteiten heeft het dorpshuis nodig om alles voor de verenigingen
en ouderen betaalbaar te houden,
om de ontmoetingsplek te kunnen
blijven in een tijd waarin eenzaamheid op de loer ligt. Verder heeft het

De cursus Politiek Actief kende in 2015 een flink aantal gemotiveerde deelnemers.

Burgemeester enthousiast
over cursus Politiek Actief
Uithoorn - Onder het motto ‘Jouw
gemeente, jouw zaak,’ organiseert
de gemeente Uithoorn na 2015 ook
in 2017 weer de cursus Politiek Actief aan voor belangstellende inwoners. De cursus start op 21 februari, is gratis en omvat vijf avonden
met verschillende thema’s. De vorige keer was de cursus nagenoeg
volgeboekt. Er zijn dus echt inwoners die meer over de (gemeentelijke) politiek en het verdere reilen
en zeilen van hun gemeente willen
weten. Dat kan altijd van pas komen
om je een beeld te vormen hoe bijvoorbeeld besluitvorming tot stand
komt en hoe de gemeente in brede zin werkt. Wat is bijvoorbeeld
het nut van zo’n cursus en hoe en

waar wordt die gegeven? Wij vroegen burgemeester Dagmar Oudshoorn via een aantal vragen om een
toelichting.
U hebt enthousiaste gedachten
over deze cursus. Wat is uw
voornaamste reden daartoe?
“Ik vind het een goede zaak dit deze cursus wordt georganiseerd in de
gemeente. Het zorgt er voor dat burgers betrokken raken bij de politiek.
Maar misschien zet het mensen ook
aan om zich op te geven voor raadswerk of vaker naar de raadsvergadering te komen. Ik ben ooit zelf de
politiek in gegaan door zo’n cursus
in Rotterdam te volgen waar ik toen
werkzaam was. Die cursus had toen

nog een andere naam. Ik vond het
gewoon interessant omdat ik politiek geëngageerd was.”
Lachend: “Je ziet het, er ben er
zelfs burgemeester mee geworden.
Gekheid natuurlijk. Bij mijn huidige functie komt meer studie en bestuurlijke ervaring kijken. Ik werd
in Rotterdam bestuurder, eerst als
wethouder bij een deelgemeente,
daarna als voorzitter en vervolgens
ben ik hier in 2010 burgemeester
geworden. Dat alles komt in beginsel bij mij dus voort uit zo’n cursus
waar gemeentelijke politiek wordt
uitgelegd.”
Vervolg elders in deze krant.

dorpshuis een heel actieve Activiteiten Commissie die haar uiterste
best doet voor de dorpsgemeenschap, maar ook voor mensen van
buiten het dorp, leuke betaalbare
evenementen te organiseren. Kortom iets om trots op te zijn, iets wat
we graag willen vieren. U bent op
25 februari vanaf 19.30 uur welkom
in De Quakel. De avond wordt opgeluisterd met een drietal optredens
en u kunt die avond prachtige prijzen winnen! Want: Wie jarig s trakteert.
Wilt u een kans maken op een van
de vele prachtige prijzen, dan kunt
u vooraf, maar ook op de avond zelf,
voor 2,00 per stuk deelnemers bewijzen kopen. Vanaf heden op de
volgende vier adressen: Gerberalaan 22, Gerberalaan 28, Kerklaan
16 (dorpshuis) en Jozeflaan 9.

Aftrap viering 10-jarig
bestaan AH Jos van den Berg
Uithoorn – Zaterdag jl gaf Jos van
den Berg de aftrap voor een jaar
lang acties en festiviteiten in verband met zijn 10 jarig bestaan. De
afgelopen maand konden alle klanten van AH Jos van den Berg hun
kassabon inleveren en zo maakte ze
kans op een helikoptervlucht boven
Uithoorn en omgeving. Vier gelukkige winnaars werden zaterdag uitgenodigd. Zij gaan ( in principe, hangt
van het weer af) op 4 maart de lucht
in. De gelukkige winnaars, die alle
vier iemand mogen meenemen zijn:
mevrouw S Mellberg uit de Kwakel,.
Familie van Vliet uit de Amstelhoek,
Familie Kohinor uit de Kwakel en
Oudshoorn uit Uithoorn.

Eigen technische dienst
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Uithoorn: Omg. Klaproos, Knodde, Uithoorn (175 kranten)

Dorpshuis De Quakel al 25
jaar een onmisbare schakel

Miele specialist

Gem

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Aftrap
Dit is nog maar het begin van een
feestjaar. Jos gaat dit 10 jarig bestaan groots vieren. 26 februari is
de dag en dan beginnen de echte
festiviteiten. Iedere maand is er een
actie, een paar kunnen we er al verkappen. Allereerst zal er vanaf 26
februari bij elke actie en elk festijn
een speciaal typetje aanwezig zijn,
hoe en wat is nog onbekend, maar
dat hij er komt staat vast. De 26 ste
februari wordt hij gepresenteerd Tevens zal het weekend van 26 en 27
februari de hele zaak vol hangen
met 3000 ballonnen en in elke bal-

lon zit een prijs. Het kan een klein
prijsje zijn, maar ook 1 minuut gratis winkelen, of een jaar lang gratis winkelen. Hoe u aan zo’n ballon
komt, u leest het binnenkort in deze
krant. Dan zijn er nog 10 feestmaanden te gaan. Zoals we al schreven,
voor elke maand heeft Jos een speciale actie bedacht. Bijvoorbeeld de
Jos van den Berg Straatprijs.
Wat houdt dat in. Vanaf maart staat
er weer een ton in de winkel. U kunt
daarin uw kassabonnen stoppen,
met natuurlijk daarop uw naam,
adres en telefoonnummer. Elke laatste zaterdag van de maand komt het
‘typetje’ en trek een bon uit de ton.
De hele straat wint dan per huisnummer, 25 euro en 1 persoon uit
die straat wint een gratis weekend
uit in Nederland, geheel verzorgd.
Deze straatprijs wordt 10 maanden
lang getrokken.
Veel meer
Jos wil nog niet alles verklappen.
Wel dat er een middag komt voor
ouderen met een bingo met mooie
prijzen, een speciale feestmiddag
voor de kinderen. Op 30 december
is de finale van dit feest jaar en dat
wordt een spektakel. Houdt u in ieder geval deze krant goed in de gaten. Wij kondigen alles aan en volgen alle festiviteiten op de voet

Aanslagbiljet gemeentebelastingen 2017 in januari

Gem
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Burgemeester of wethouder
spreken?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Toeristenbelasting
Net als veel andere gemeenten in
Nederland heft de gemeente Uithoorn vanaf 2017 toeristenbelasting.
U betaalt toeristenbelasting als u
tegen vergoeding overnachtingen
aanbiedt aan personen die niet in de
gemeente Uithoorn staan ingeschre-

Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2017 valt net als vorig jaar, eind
januari weer op de mat. Afhankelijk
van uw persoonlijke situatie ontvangt
u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2017 (onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenhefﬁng en rioolhefﬁng) en de hondenbelasting.
Voor eigenaren met een woning, met

ven. De hoogte van het tarief is € 1
per persoon per overnachting.
Wie betaalt toeristenbelasting?
Als u een overnachting aanbiedt tegen vergoeding moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting doorberekenen aan de

Wegafsluiting voor hardloopwedstrijd Uithoorn Mooiste
Op zondag 29 januari 2017 vindt ‘Uithoorns Mooiste’ weer plaats. Er zijn
routes uitgezet door Uithoorn. Dat
betekent dat er bepaalde wegen tijdelijk zijn afgesloten. In de hele gemeente staan gele waarschuwings-

borden. Kijk voor de volledige routes en actuele informatie op www.
uithoornsmooiste.nl Het evenement
vindt plaats tussen 10.00 uur en
14.30 uur. Het centrale startpunt is
sportpark Randhoorn in De Legmeer.

een gemiddelde woningwaarde van
€ 239.000, moeten rekening houden met een stijging van de woonlasten 2017 met gemiddeld € 14,87
per jaar (€ 1,24 per maand). Dit betekent een stijging van afgerond 2%
tegenover de gemiddelde woonlasten van 2016. In het onderstaande
schema is dit verder uitgewerkt.
2016

gemiddelde woningwaarde
(waarde 2017 = 2016+ 4,5%
gemiddelde waardestijging
woningen)
OZB tarief eigenaar woning
OZB eigenaar woning
Afvalstoffenhefﬁng (*)
Rioolhefﬁng (*)

2017 mutatie mutatie
in €
in %

€ 228.000 € 239.000

Totaal (gemiddelde) woonlasten

0,1289%
€ 295,07
€ 246,60
€ 225,02

0,1293%
€ 309,03
€ 244,43
€ 228,10

€ 13,96
€ -2,17
€ 3,08

5%
-1%
1%

€ 766,69

€ 781,56

€ 14,87

2%

Cursus Politiek Actief erg in trek

(*) De hoogte van de afvalstoffenhefﬁng en rioolhefﬁng zijn wettelijk
gehouden aan de norm van 100% kostendekkend.

Onder het motto ‘Jouw gemeente,
jouw zaak’ biedt gemeente Uithoorn
ook in het voorjaar van 2017 gratis
de cursus Politiek Actief aan. De cursus is erg in trek, want inmiddels zit
de cursus vol. Er wordt nu gekeken
of de cursus een vervolg krijgt.

Betaling
Betaal bij voorkeur via automatische
incasso, via internetbankieren of
met uw eigen overschrijvingsformulieren. Als u op een andere manier
betaalt, vermeld dan altijd het betalingskenmerk. Bij het aanslagbiljet
gemeentebelastingen 2017 krijgt u
geen acceptgirokaarten meer meegestuurd.

Cursus Politiek Actief
De cursus Politiek Actief gaat 21 februari 2017 van start en bestaat uit
vijf bijeenkomsten met elk een eigen
thema. Naast theoretische kennis,
worden ook vaardigheden zoals debatteren en lobbyen bij de gemeente
verbeterd. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard worden ook lokale politici en bestuurders uitgenodigd om ervaringen uit de praktijk te
horen. Daarnaast bezoeken de deelnemers een raadsvergadering en
krijgen ze de mogelijkheid een (korte) stage te lopen bij een politieke
partij of bij de gemeente.

ten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming.
Programma
21 februari 2017:
Introductie, kennismaking en
algemene staatsinrichting
7 maart 2017:
Hoe werkt de gemeente
21 maart 2017:
Financiën en speeddaten
met raadsleden
28 maart 2017:
Lobbyen bij de gemeente
11 april 2017:
Debatteren en spreken
in het openbaar
20 april 2017 :
Raadvergadering bijwonen

Automatisch incasso
Wilt u via een automatisch incasso
betalen? Vult u dan het machtigingsformulier in. Het machtigingsformulier ontvangt u gelijk met uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
2017.

Voor wie
De cursus Politiek Actief is bedoeld
voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet
precies weet wat de mogelijkheden
zijn. Daarnaast is de cursus ook zeer
geschikt voor inwoners die willen we-

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus die begint op 21 februari 2017 kan helaas
niet meer. Geïnteresseerden voor
een mogelijke vervolg cursus kunnen zich aanmelden bij Hans van
Leeuwen, raadsgrifﬁer van Uithoorn,
via Griffie@uithoorn.nl of (0297)
753030. Als er meer duidelijkheid
is over een vervolg, wordt er met de
belangstellende mensen contact opgenomen.

Uw aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen voortaan digitaal
ontvangen?
Als u de aanslag gemeentelijke belastingen voortaan niet meer per
post, maar digitaal wilt ontvangen,
activeer dan uw Berichtenbox van
MijnOverheid op www.mijnoverheid.
nl Dit is uw persoonlijke, digitale
brievenbus waarin u niet alleen post
van de Belastingdienst, maar ook
van bijvoorbeeld de RDW, SVB en
UWV digitaal kunt ontvangen. Over-

persoon die bij u overnacht. Vervolgens draagt u de belasting af aan de
gemeente. Biedt u overnachtingen
aan via AirBnB of andere organisatie? Ook dan moet u zich altijd zelf
aanmelden bij Gemeentebelastingen Amstelland als belastingplichtige voor toeristenbelasting. Indien u

zich niet meldt en er wordt middels
controle geconstateerd dat u overnachtingen aanbiedt, dan kan er boven op de aanslag een boete worden opgelegd. Ook voor personen
die zonder toeristische bedoeling
overnachten, bijvoorbeeld arbeidsmigranten, moet u toeristenbelas-

ting te betalen. Komt een persoon
langer dan 4 maanden in Nederland
wonen, dan moet hij/zij zich binnen
5 dagen laten inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). Als
een persoon staat ingeschreven in
de BRP, betaalt u geen toeristenbelasting.

zichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.
En u logt gemakkelijk in met uw DigiD.
Activeren Berichtenbox
Als u uw aanslag gemeentelijke belastingen voortaan digitaal wilt ontvangen, doet u het volgende:
1. Activeer uw Berichtenbox op
www.mijnoverheid.nl met uw
DigiD.
2. Zet een vinkje bij de organisaties
waarvan u berichten wilt
ontvangen. Dit kunt u controleren
bij ‘Instellingen’ onder
‘Organisaties Berichtenbox’.
Geen DigiD?
Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst
een DigiD aan via www.digid.nl. U
ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode per post.
Meer informatie
Meer informatie over de gemeentelijke belastingen en contactgegevens vindt u in de bijsluiter bij uw
aanslag en op www.gemeentebelastingenamstelland.nl. Kijk voor
meer informatie over MijnOverheid
op www.mijnoverheid.nl
Aangifte toeristenbelasting
Aan het einde van het belastingjaar
ontvangt u van ons het aangifteformulier. Dit dient u naar waarheid in
te vullen en terug te sturen. Bij twijfel zullen wij ter plaatse de boeken
of het verblijfregister komen controleren op het aantal overnachtingen.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk 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 bezwaar 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 bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (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 voorziening 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 Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten 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 treffen. 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.ofﬁcielebekendmakingen.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.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 44 en hogere waarde Wet
geluidhinder. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.
- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling
Leven, R. Wesselink (0297) 513111.
- Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink (0297) 513111.
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven,
R. Wesselink (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Korte Eind 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 8 januari 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Ontvangen 7 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 noemen aanvraag:

De Kwakel
- Iepenlaan 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw.
- Iepenlaan 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de verdieping.
Thamerdal
- Burgemeester Brautigamlaan 26 t/m 76, aanvraag omgevingsvergunning voor
het oprichten van 26 eengezinswoningen.
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VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Iepenlaan 39, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw. Bezwaar t/m 2 maart 2017.
- Het Fort 46, aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2017 voor Café-Bar
Het Fort. Bezwaar t/m 2 maart 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenementenvergunning voor het organiseren van een WinterWonderland op
de schaatsbaan op het evenemententerrein Legmeer-West van 20 t/m 22 januari 2017. Bezwaar t/m 1 maart 2017.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 54, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de
verdieping. Bezwaar t/m 2 maart 2017.
Thamerdal
- Burgemeester Brautigamlaan 26 t/m 76, omgevingsvergunning voor het oprichten van 26 eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 28 februari 2017.
- De Visserlaan 2, omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande gevelkozijnen. Bezwaar: t/m 1 maart 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Evenementenvergunning voor Woningstichting Eigen Haard voor het organiseren van een ‘start-bouwfeest Europarei’ op woensdag 25 januari 2017.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2017 voor café Drinken & Zo. Bezwaar t/m 2 maart 2017.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Evenementenvergunning voor het organiseren van de hardloopwedstrijd Uithoorns Mooiste – de loop op zondag 29 januari 2017. Bezwaar t/m 22 februari 2017.
VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Gemeente Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer
toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de
dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan
de stemming deel te nemen.

Vervolg op volgende blz.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
Vervolg van vorige blz.
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst
van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de
kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen
stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden
ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de
gemeente.
STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Gemeente Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas
aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2017 door de kiezer worden inge-

diend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij
volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
B. MONDELING VERZOEK
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk
verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het
gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling
(30 januari 2017) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een
kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (14
maart 2017).
2. Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van
zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland.
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der mee, maar dan moet je dat zelf
regelen met vervolgcursussen die
sommige (landelijke) politieke partijen aanbieden. Dan moet men zich
aansluiten bij een politieke partij.
Wil je raadslid worden moet je je
verder verdiepen in de materie. In
dat opzicht zit er meer aan vast als
men verder de politiek en het openbaar bestuur in wil.”

De bijeenkomsten vinden in het gemeentehuis plaats.

Burgemeester enthousiast
over cursus Politiek Actief

Vervolg van de voorpagina.
De cursus is een initiatief van de
gemeente en welk doel beoogt zij
daarmee te bereiken?
“Betrokkenheid bij de lokale politiek, actief te worden of aan de weet
komen hoe werkt de gemeente nu
en waar kan ik mijn stem laten horen. Niet alleen om een politieke
kweekvijver te realiseren maar ook
de besluitvorming van de gemeente te volgen. Het is in mijn beleving
heel erg goed als mensen zich daarin kunnen verdiepen. Hoe kan ik
mijn belangen als burger laten vertegenwoordigen? Hoe leer ik debatteren, hoe lobby ik en dat soort zaken meer. Ik denk dat er best interesse is voor is. Dat bewijst overigens het grote aantal deelnemers
dat zich bij de vorige cursus in 2015
had aangemeld.”

REACTIE VAN EEN LEZER

Word achteraf getoetst of het
beoogde doel van de gemeente
ook gehaald is?
“Dat is lastig te meten. Er wordt
achteraf wel aan de deelnemers ge-

vraagd wat zij van de cursus hebben
gevonden en wat zij eraan gehad
hebben. Maar het is ook investeren
in mensen die betrokken zijn. Dat
uit zich in meer en mindere mate. Er
zijn mensen die inderdaad politiek
actief geworden zijn en zich hebben
aangesloten bij een politieke partij.
Daarnaast zijn er mensen die tevreden zijn met de wetenschap over de
gemeente die zij hebben opgedaan
met de cursus en die kennis en ervaring bijvoorbeeld weer gebruiken
tijdens een inspraakavond. Soms is
een resultaat in dit opzicht niet keihard meetbaar. We zouden graag
zien dat er minstens honderd mensen politiek actief worden, maar of
dat ook tastbaar is blijft de vraag.”
De cursus is voor deelnemers gratis
maar hoeveel geld kost het de
gemeente?
“De cursus is bij ons verstandig opgezet. Wij hebben de toolkit van
ProDemos uit Den Haag aangeschaft die je meerdere keren kan
gebruiken als lesmateriaal. Verder worden er door speciale bu-

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief 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 tijdens 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 aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Hoezo meevaller?
In de Nieuwe Meerbode van 4-117 wordt triomfantelijk bericht
over een meevaller voor de gemeente Uithoorn ter waarde van
860.000 euro. Hoezo is dit goed
nieuws? Deze meevaller is alleen
maar mogelijk geworden doordat
hulpbehoevenden in de gemeen-

te ontoelaatbaar op hun hulp en
begeleiding zijn gekort! Dit geld
dient onmiddellijk te worden aangewend waarvoor het bedoeld is:
het met terugwerkende kracht
aanvullen van de tekorten bij de
zorgvragers!
C Schulkes uit Uithoorn

Parkeerschade door
onbekenden
In het weekend van zaterdag 21
januari ’s middags rond 15.30u
tot 22 januari j.l. 13.45u is er door
onbekenden forse schade veroorzaakt aan onze geparkeerde grijze Toyota Yaris kenteken
GP-462-T. Hij stond geparkeerd
langs de tuinenrand van de parkeerplaats aan de Muur 75 tot 93
in Uithoorn. Degene die dit veroorzaakt heeft, heeft “natuurlijk”
geen briefje onder de ruitenwisser gedaan of op andere wijze
moeite gedaan bericht achter te
laten. Bij dit voor een ander klein
voorval (niet voor ons!) steekt de

oproep van premier Rutte in alle
kranten van maandag 23 januari schril af .Volgens Rutte moeten
we weer normaal gaan doen en
niet weglopen voor problemen. Is
schade aan anderen veroorzaken
en niet je verantwoording nemen
normaal?? Volgens mij zijn we
zo wie zo vergeten wat normaal
is tegenwoordig. Dus: bij deze
een oproep aan de veroorzaker
van dit voorval of ieder ander die
iets gezien of gehoord heeft mail:
wj090909@caiway.nl
Mevr.M.Honshorst
Muur 33 Uithoorn

reaus nog twee avonden verzorgd.
Die kosten ook geld. Maar gemiddeld genomen kost deelname ons
ongeveer honderd euro per persoon
all-in. Dat valt dus nog mee. ProDemos is een bureau voor hen die
geïnteresseerd zijn in politiek. ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van
cursusprogramma’s, begeleiders en
lesmaterialen wordt uitgelegd hoe
je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de Provincie over gaat, of hoe een rechtszaak
verloopt. Er worden ook rondleidingen gegeven in de Tweede Kamer.”
Verzorgt de gemeente de cursus
zelf?
“Ja aan de hand van het lesmateriaal
van ProDemos en dat gebeurt in de
vorm van groepsbijeenkomsten in
de raadszaal, het hart van de lokale democratie. Kan niet mooier. Er is
geen bepaalde basiskennis voor nodig om deel te nemen. Jong en oud,
mannen en vrouwen die belangstelling hebben kunnen het volgen. Met
jong bedoel ik bijvoorbeeld tieners.
Ik zou het toejuichen als die hun
interesse tonen. Graag zelfs! Men
krijgt studiemateriaal, maar huiswerk zit er nauwelijks aan vast. Tenzij je daar zelf meer invulling aan
wil geven. Het moet wel voor iedereen aantrekkelijk blijven. Na afloop
van de cursus krijgt iedereen tijdens
een feestelijk moment een certificaat uitgereikt. Aan de cursus kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Naast studiemateriaal hebben
we ook gastdocenten die de cursus
met bepaalde thema’s opluisteren.
Dat zijn behalve ikzelf ook de wethouders, de gemeentesecretaris, de
griffier, en raadsleden. Ieder neemt
een deel voor zijn rekening. Afgevaardigden van de gespecialiseerde
bureaus nemen het lobbyen en debatteren voor hun rekening.”
Wat is het motief van de cursisten
om aan deze cursus deel te nemen?
“Dat zou je eigenlijk aan de deelnemers zelf moeten vragen. Van de
laatste keer in 2015 weet ik dat de
meesten erg tevreden waren over
de cursus en de know-how die men
ermee had opgedaan. Dat zijn dus
positieve geluiden.”
Als de cursus ‘overtekend’ is volgt er
dan een tweede cursus?
“Daar hebben we nog niet over nagedacht. Maar als dat zou kunnen,
ja! Dan moeten zich wel veel kandidaten melden. Stel je voor dat het
er vijftig of zestig worden, nou...
Méér is wel heel erg opportunistisch. Maar dat is het ons allemaal
wel waard.”
Wat kan je met de opgedane
kennis doen? Is het uitsluitend om
je kennis over het reilen en zeilen
van de gemeente te verbreden
of ook voldoende om je via het
lidmaatschap van een politieke
partij op te werken om raadslid te
worden?
“De cursus is gebaseerde op interesse voor de gemeentelijke politiek in brede zin en het verder functioneren van de gemeente. Het is
meer een cursus om mensen te ‘begeesteren’. Natuurlijk kan je er ver-

Bent u de mening toegedaan
dat deelnemers na afloop van de
cursus inderdaad meer invloed
kunnen uitoefenen op de lokale
besluitvorming van de gemeente
over een belangrijk onderwerp?
Over het algemeen denken de
meeste inwoners daar negatief over
aangezien hun inbreng volgens hen
vaak toch tevergeefs is.
“Er is een cruciaal verschil tussen
naar mensen luisteren en je zin krijgen. Als er naar mensen wordt geluisterd wil dat niet altijd zeggen dat
men ook automatisch zijn zin krijgt!
Neem als voorbeeld de tram. Er is
wel degelijk naar de mensen geluisterd in velerlei vormen. Iedereen die dat wilde en noodzakelijk
vond heeft zijn zegje kunnen doen
en geprobeerd daarmee invloed te
kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Er is echter een afweging gemaakt in het algemeen belang. En als er nou iets is wat lastig
is voor burgers om dat mee te nemen is dat, gehoord alle argumenten, er een eigenstandige beslissing
wordt genomen door de gemeenteraad die gaat voor het algemeen belang. Dat kan dus betekenen ‘ja er
komt een tram’, maar wetende dat
mensen daardoor overlast kunnen
ondervinden wordt er tevens besloten dat er maatregelen worden genomen om die overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is mijns inziens teveel gevraagd van de burger om dat hele proces met al zijn
ins en outs helemaal te volgen en of
hij of zij het ermee eens is. Er wordt
wel degelijk naar de burger geluisterd, maar als je in de gemeenteraad zit of bestuurder bent sta je
niet in dienst van het individu maar
ga je voor het algemeen belang.
Ondanks dat je een participatietraject volgt zullen er altijd voor- en tegenstanders blijven ten aanzien van
een voorstel. Dan kijk je waarmee
het algemeen belang gediend is en
wordt er een besluit genomen. Die
besluitvorming wordt tegenwoordig
wel steeds lastiger omdat veel mensen vinden dat ze je dat persoonlijk
mogen aanwrijven als het hun niet
naar de zin is. Dan krijg je al gauw
negatieve verhalen dat er niet naar
mensen geluisterd wordt. In de beleving is dat allemaal best lastig en
ook dat snap ik.”
De cursus in 2015 kende een groot
aantal enthousiaste deelnemers.
Hebben die ooit wat van zich laten
horen en zien in de praktijk?
“Zeker wel. Er zijn erbij die de opgedane kennis van de cursus gebruiken en hebben gebruikt in sommige
trajecten. De een om de gemeentepolitiek te volgen, een ander wil zich
aansluiten bij een partij of deelnemen in een participatieplatform, om
maar wat te noemen. Weer een ander wil via de geëigende kanalen
bezwaar uitbrengen of zich als inspreker goed voorbereid bij de raad
willen laten horen. Een van de vele bekende voorbeelden is de dame
die samen met een comité van inwoners het grote aantal handtekeningen heeft ingezameld voor de
petitie tegen de tram vorig jaar. Samen met haar man heeft ze de cursus gevolgd en weet daardoor ook
beter de weg om ergens op te reageren. Op Facebook zegt die mevrouw dat ze in 2015 de cursus
heeft gevolgd en de kennis heeft
gebruikt om te trachten via een petitie de komst van de tramlijn tegen
te houden. ‘Het heeft niet geholpen
de tramlijn te stoppen maar het is
wel onder de aandacht gebracht.
Je leert de gemeenteraad kennen
en hoe de gemeentelijke politiek
werkt. Het was een leuke leerzame
cursus, vooral het lobbyen en debatteren’, aldus deze cursiste. Deze
mevrouw heeft via de cursus waarschijnlijk ook geleerd hoe het werkt
en heeft met haar initiatiefnemers
dit keer haar zin niet gekregen, hoe
jammer dat ook is voor die groep
mensen. Een volgende keer krijgt zij
misschien wel gedaan waarvoor ze
staat. Zo werkt het nu eenmaal.”

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

“Zie ze vliegen”

Wintervogels
In De Ronde Venen hebben we
’s winters veel meer ganzen dan
in de zomer: kolganzen en grauwe ganzen vooral. Ze komen uit
de toendra’s van het hoge noorden van Europa: Scandinavië en
Rusland. U kunt ze niet missen
als ze luid gakkend over ons gebied vliegen zowel overdag als ’s
avonds als het al donker is. Veel
vogels uit het noorden van Europa houden van Holland in de
winter. Niet erg koud en goed
eten! Het eiwitrijke Engels Raaigras op onze weilanden is Tafeltje Dek Je.
Nog meer wintergasten in ons
land zijn: Kleine Zwaan, Wilde
Zwaan, Smient, Taiga Rietgans,
Toendra Rietgans, Kleine Rietgans, Koperwiek, Kramsvogel,
Keep
In het najaar en voorjaar hebben
we nog meer trekvogels: doortrekkers die in het najaar verder
naar het zuiden vliegen en in het
voorjaar weer terug. Een selecte groep blijft hier. Als u prachtig witte kleine zwanen ziet let
dan op de gele snavel. Meer dan
de helft van de hele wereldpopulatie verblijft in de winter in
ons land. Wilde Zwanen zijn wat
groter en verblijven graag bij de
plassen in de duinen. Behalve gras eten ze ook waterplanten. De snavel is nog geler dan
die van de kleine zwaan. De verschillende soorten Rietganzen
verblijven graag in Friesland of
in de buurt van grote rivieren. In
De Ronde Venen zie je bijzon-

Koperwiek

Smient
der veel Smienten, ook een echte wintergast: een klein mooi gekleurd eendje dat niet kwaakt
maar fluit. Ze vliegen vaak in
grote groepen al fluitend boven
ons gebied. Je ziet ze ook vaak
in de bredere sloten en vaarten.
Het zijn kleine druktemakers. De
Sneeuwgors is een wintergastje dat op de Nederlandse stranden te vinden is. Een klein vogeltje met witte vleugels. Als je ze
ziet heb je geluk! Veel gewoner is
het om in de winter een of meer
kepen – een soort vink – tegen
te komen, ook in De Ronde Venen. Ze komen uit Scandinavië
om hier de winter door te brengen. Let op de oranje borst.
In sommige winters beleven we
een invasie van Pestvogels. Dat
is het geval wanneer er een
slecht bessenjaar was in Rusland en Scandinavië. Het is een
mooi beest met een rossig verenpak, gele staartpunten en rode vleugeltoppen. Kijk om je
heen en zie ze vliegen!
Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Gratis golfen voor de jeugd
op Golfcentrum Amsteldijk
Op zondag 12 februari
Regio - Kinderen vanaf 7 jaar zijn
welkom om te ervaren hoe leuk en
uitdagend golf kan zijn. Amsteldijk
start dit jaar met een geheel nieuw
jeugdplan waarbij de nadruk ligt op
sport en spel en vooral het samen
met anderen plezier maken én goed
worden.
De open jeugddag is een goede mogelijkheid om kennis te maken met het nieuwe jeugdprogramma van Europa’s grootste opleidingscentrum. Kinderen kunnen
zich deze dag gratis opgeven voor
een 2 uur durende les- en spelses-

sie, waarbij het tweede lesuur, een
wedstrijdje spelen op de par 3 baan
is, evt. samen met hun ouders. Amsteldijk zorgt dat al het lesmateriaal
voor deze dag klaarstaat. Meer informatie over het programma is te
vinden op www.amsteldijk.nl/openjeugddag. Opgeven voor de 2 uur
durende gratis lessessie kan via de
receptie van Amsteldijk of via het
aanmeldingsformulier online.
Golfcentrum Amsteldijk
De Afslag 1, 1186 VG Amstelveen
Tel: 020-3030510
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Botdichtheidsmeting

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 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 UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

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. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Koning Winter op bezoek
COLOFON
sinds 1888

De Kwakel - De prachtig spiegelende ijsvloer in de Ringvaart in De Kwakel lonkte afgelopen vrijdag naar ons
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Uithoorn - Vraagt u zich wel eens
af of u botontkalking heeft en hoe
u dit kunt voorkomen?ming van
botontkalking. Het consult wordt
meestal geheel of gedeeltelijk vergoed als “natuurgeneeskundig consult” uit de aanvullende verzekering.
Meer informatie vindt u op www.osteocontrol.nl. Inschrijven kan bij: Fit
Focus, Maashoflaan 5, Venlo, 0773871144. ming van botontkalking.
Het consult wordt meestal geheel of
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SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
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Zangmiddag met
Zanggroep Musica
Regio - Huiskamer de Oude Veiling organiseert op vrijdag 27 januari
een meezingconcert met een optreden van Zanggroep Musica uit Uithoorn, aanvang 14:15 uur. Iedereen
is welkom, Marktstraat 19 Aalsmeer.
De in 2012 opgerichte zanggroep
geeft concerten voor een breed publiek. Veel bekende nummers zal de
groep brengen, die volop meegezongen kunnen worden. Op het programma staan hoofdzakelijk Operet-

temelodieën, afgewisseld door Nederlandse meezingliederen. Musica verhoogt de sfeer door de manier
waarop de groep zich presenteert.
Koor en solisten zijn gestoken in vrolijke Oostenrijkse kleding waardoor
u zich op een Weens terrasje waant.
De zangers en zangeressen worden
begeleid door een pianiste en de liederen worden met veel enthousiasme toegelicht. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Extra concert Bløf
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We gaan het meemaken, ijsmeester
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Maarten 14.900
Breggeman zit met de vingers gekruist tot hij er kramp in krijgt!
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 ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
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Byzantijnskoor Drenthe
in Vinkeveen
Regio - Zondag 5 februari 2017 organiseert de evenementencommisie van de Stichting Vallis Pacis in
de H. Hart van Jezus kerk in Vinkeveen een concert verzorgd door het
Byzantijnskoor Drenthe o.l.v. Julia
Zaytseva. Een unieke gelegenheid
om deze Byzantijnse, Kozakken en
folklore zang uit de oosterse landen
te beluisteren. Vooraf, in de pauze

en na afloop zijn er consumpties te
verkrijgen. Aanvang van het concert
om 15.00 uur ( kerk open 14.30 uur).
Toegangskaarten à 12 euro verkrijgbaar bij: Verf en wand van Asselen,
Drogisterij de Bree, Secretariaat R.K.
Kerk, allen te Vinkeveen en Boekhandel Mondria te Mijdrecht. Ook op 5
februari zijn bij binnenkomst van de
kerk kaarten à 12 euro te verkrijgen.

Amnesty zoekt
collectanten
Uithoorn - Voor de collecteweek
van 5 tot en met 11 maart 2017
zoekt Amnesty Uithoorn collectanten. Vorig jaar waren er rond
de 50 vrijwilligers op pad. Dit jaar
zijn we in het bijzonder op zoek
naar nieuwe collectanten die willen collecteren in de nieuwe wijken en in Legmeer-West. Het
gaat om enkele straten per collectant en het kost ongeveer 2
uurtjes tijd. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen nemen we voor onze
acties en onderzoek geen geld

aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. In 2016 gingen in heel Nederland 17.000 collectanten langs
de deuren en werd ruim 1,45 miljoen euro opgehaald. De collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor Amnesty. Met de
opbrengst van de collecte kunnen we de strijd tegen mensenrechtenschendingen voortzetten.
U kunt zich aanmelden als collectant bij Simone Quelle, tel: 0625318338, of via de website van
Amnesty, www.amnesty.nl onder
‘Doe mee’.

Streek – Het concert van zaterdag
18 februari was binnen no-time uitverkocht, maar gelukkig geeft de
bekende Zeeuwse formatie Bløf
een extra concert in het Haarlemse Patronaat, op zondag 19 februari! Bløf is niet meer weg te denken
uit de vaderlandse popgeschiedenis. De band groeide de afgelopen
jaren uit tot een van de succesvolste
popgroepen van Nederland dankzij
een serie hits als ‘Aan de kust’, ‘Alles is liefde’ en ‘Mannenharten’. De
Zeeuwen ontvingen talloze awards
en gaven vele memorabele optredens, van stadion tot huiskamer en
van zalen als Ahoy en Ziggo Dome
tot op hun eigen festival ‘Concert
at SEA’. Maar achteroverleunen is
geen optie voor de band. De groep
blijft zich ontwikkelen in de zoektocht naar het perfecte liedje. Het
leverde ook nu weer prachtige nieu-

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Alzheimercafé op
donderdag 2 februari
Thema: in gesprek met WMOconsulenten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wat kan de
WMO betekenen voor iemand met
een dementie? Gastsprekers zijn
WMO-consulenten Louise Sinnige
en Jacqueline Janmaat van de gemeente Uithoorn. Aanvang 19.30
uur, einde 21.00 uur. Zaal open
vanaf 19.00 uur, toegang is gratis
Zilveronlinecursus
Zilveronline richt zich op ouderen ongeacht leeftijd, maar vooral op mensen zonder enige computer-ervaring. Wilt u hiermee ervaring opdoen samen met anderen in dezelfde situatie? Dan is Zilveronline vast iets voor u! De cursus start op donderdag 16 februari van 10.00–12.00 uur. De groep
bestaat uit maximaal acht deelnemers, waardoor er veel ruimte is
voor persoonlijke begeleiding door
de twee docenten. Mocht u geen

WWW.MEERBODE.NL

Een nieuw jaar een nieuw geluid
Regio - De komende jaren staat er
voor het Chr. Mannenkoor Immanuël uit de Ronde Venen, opgericht
in 1978 weer heel wat te gebeuren. Het bestuur wil dit voortvarend

aanpakken met een aantal optredens in2017 en het lustrumjaar
2018. Dit willen we op project basis
realiseren en informeren u nu via
de media om hier projectmatig aan

we muziek op die de band tijdens
de tour rondom het nieuwe album
voor het eerst live laat horen! Het
concert start om 20.00 uur, de zaal
is open vanaf 19.30 uur. Toegang: 32
euro. Patronaat vind je aan de Zijlsingel 2 te Haarlem. Op vertoon van
de Bløf-ticket (alleen op 19 februari) krijgt u deze avond ook toegang
tot de aftershow die gegeven wordt
door de indie pop band Dandelion.
Meer informatie over dit na-feestje
op de Patronaat-website.

Weekagenda Vita Amstelland

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 ingestuurd, 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 tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

lende verzekering. Meer informatie
vindt u op www.osteocontrol.nl. Inschrijven kan bij: Fit Focus, Maashoflaan 5, Venlo, 077-3871144. Op
8 februari kunt u in Uithoorn een
hielbotscan laten maken om uw
botdichtheid te meten. Botontkalking begint al vanaf 35 jaar en jaarlijks breken meer dan 80.000 mensen boven 50 jaar een bot ten gevolge van Osteoporose (ernstige
botontkalking). Vroegtijdig onderzoek en preventie kan veel klachten en botbreuken voorkomen. Extra risicofactoren voor botontkalking zijn: osteoporose in de familie,
roken, veel stress, alcoholconsumptie, medicijngebruik, overgang, weinig lichaamsbeweging, onvoldoende zonlicht, laag lichaamsgewicht,
maag-/darmproblemen en stofwisselingsziekten. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door OsteoControl
en bestaat uit twee delen: een risicoanalyse met vragenlijst en een ultrasound hielbotscan. U krijgt direct
de uitslag en een persoonlijk advies ter preventie van botontkalking
(geen produktverkoop). De meeste verzekeringen vergoeden het OsteoControl consult. Kijk voor informatie hierover op www.osteocontrol.nl. Inschrijven kan bij: Fysiotherapie Amstelhof, Noorddammerweg
30, Uithoorn, 0297-521539.

mee te werken. De projecten die
op stapel staan zijn het Paasproject 2017 en een voorjaarsconcert
in 2018 en niet te vergeten het Lustrumconcert in het najaar van 2018

Apple-iPad hebben, dan kunt u er
bij Vita-Amstelland één huren. De
kosten voor de cursus bedragen €
85 euro voor 8 bijeenkomsten
Cursus Intuïtieve Ontwikkeling
Op zoek naar meer diepgang in je
leven? Waarom ben je hier op aarde en wat heb jij te geven? In deze
cursus ga je stap voor stap je intuitie versterken en de gevoeligheid
van je zintuigen zal vergroten. Kom
in je kracht!! Dit is een doorlopende cursus waarbij je gewoon kunt
instromen en iedereen kan meedoen De informatieavond vindt
plaats op: donderdag 9 februari van 19.30–21.30 uur, toegang is
dan gratis. Daarna elke 2 weken.
Kosten: een voordeelkaart van 5
lessen is 99 euro. Per keer betalen, kan ook: 22 euro. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen naar Karin Kloek, 06-21980540
of karinkloek.info@gmail.com. Locatie: wijkcentrum Bilderdijkhof 1,
Uithoorn

met medewerking van solisten en
instrumentale begeleiding onder
de bezielende leiding van onze dirigent Jan Verhoef. Het Paasproject
in 2017 omvat “Het Lam Gods”,dit
is het eerste deel van het Paasoratorium “Van liefde ongekend “
van Johan Bredewout. In het voorjaar van 2018 za dan het volledige
Paasoratorium worden uitgevoerd
met begeleiding door een klein orkest. In het najaar van 2018 vindt
dan het groots opgezette Lustrumconcert plaats in de RK kerk Johannes de Doper in Mijdrecht. Het
koor kijkt dan ook uit naar versterking en hoopt op projectmatige basis een aantal zangers te
werven. Het mannenkoor organiseert hiervoor een aantal openbare repetitieavonden waarin geinteresseerden kunnen luisteren en
meezingen. De eerste avond vindt
plaats in de nevenruimten van de
PKN kerk De Schutse De Merodelaan 1te Uithoorn op dinsdagavond
31 januari 2017 vanaf 19.30 uur. De
koffie staat klaar. De tweede avond
op dinsdag 14 februari ook vanaf
19.30 uur op de thuisbases PKN
kerk De Rank prins Bernhardlaan
2 te Mijdrecht. Ook daar hopen we
velen te verwelkomen.

Goudwisselkantoor is eigendom van
familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan
u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant
bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een
ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend
beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u
of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen
betalen wij u ook nog eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:
Meer dan 70 locaties
in Nederland en België!

Kantoor Uithoorn
t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, 1421 AN Uithoorn
uithoorn@goudwisselkantoor.nl
Openingstijden
Elke zaterdag van 10.00 - 16.30 uur
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www.goudwisse lkanto o r.nl

Biljartclub Ons Genoegen
zoekt nieuwe leden
De Kwakel - Biljartclub Ons Genoegen, opgericht november 1965,
één van de oudste biljartvereniging
uit De Kwakel, heeft vanwege ziekte en overlijden. ruimte voor 2 of 4
nieuwe biljartleden 50. Wij spelen
een onderlinge competitie Libre, de
gemiddelden liggen tussen de 0.50
en de 2.10. Wij biljarten op donderdagavond, aanvang 1930 uur, in Het
Fort De Kwakel. Bij ons staat gezelligheid hoog in het vaandel, naast de

onderlinge partijen, hebben we door
het jaar heen een club ontmoeting
tegen een andere biljartvereniging.
Kerstbiljarten om vleesprijzen, zo
maar een avond met andere prijsjes. Na afloop van de onderlinge
partijen Libre, kan er nog vrij gebiljart worden b.v.: Driebanden. De biljartcompetitie begint de eerste donderdag in september en eindigt eind
april. In de zomer wordt er door ons
niet gebiljart. Wil je een keer komen

De Amstelbridgeclub

Opdrijven kan een slem
opleveren
Regio - Donderdag 19 januari werd
de 4e ronde van de 3e competitiereeks gespeeld in het Buurtnest.
Een wat moeizame start die ochtend, maar hulde aan Lucas die alle “probleempjes” weer wist op te
lossen. Wat zouden wij moeten zonder de spelleiders! In de A-lijn werd
bij spel 2 fel geboden door de paren Wies & Marthe (noord/zuid) en
John & Aja (oost/west). Na een opening door noord, ging het paar oost/
west met een lange schoppenkaart
en niet kwetsbaar tussenbieden tot
en met 5 schoppen. Hoewel dit contract zeer waarschijnlijk down zou
gaan, liet het noord/zuid paar, wel
kwetsbaar, zich niet verleiden tot een
doublet, omdat dit minder punten op
zou leveren, maar boden 6 klaveren.
Dit klein slem contract werd keurig gehaald en leverde 1370 punten
op. Ria & Wim doubleerde bij dit spel
wel het 5 schoppen bod van Corry &
Grace. Dat contract ging inderdaad 5
down, maar leverde 1100 punten op.
Een mooie top voor Wies & Marthe.
Ook bij spel 16 was het opdrijven van
de tegenpartij niet gunstig. Na een 4
ruitenbieding door oost/west gingen
Leny & Willy in noord/zuid nog naar
4 harten. Hoewel zij eigenlijk niet genoeg punten hadden voor een manchecontract, lukte het dit paar om
dit contract te halen, hetgeen een
100% score opleverde. Vier ruiten zat
er in en is zelfs gedubbeld gehaald.
In de B-lijn zijn twee slempogingen
gedaan bij spel 2, doch een 6 sans
contract ging helaas down. Het bes-

te bod bij dit spel was 4 harten, gemaakt door Ge & Greet +1, de gemaakte 3 sans +1 leverde minder punten op. Ciny & Herman boden 6 harten bij spel 21 en gingen
ook 1 down. Bij dit spel hadden Ada
& Roelie wel 6 sans kunnen bieden,
want zij maakten 3 sans +3. Lyda &
Jan hadden er weer echt zin in deze ochtend en werden tweede. Aan
tafel 7 scoorden ze drie keer 100%!
Jammer dat ze bij spel 9 het 4 harten
contract (de manche) niet hebben
uitgeboden, want ze maakten +2!
Dan waren ze misschien wel 1e geworden? Alleen Joke & Gerard hebben dit contract uitgeboden en net
gemaakt. Ria & Joop werden voor de
derde keer eerste in deze lijn, zo komen ze vast snel terug in de A-lijn.
De voorlopige uitslag van
de beste drie paren:
A-lijn
1. Greet & Henk
64,58%
2. Addie & Jeannet
61,46%
3. Wies & Marthe
56,77%
B-lijn
1. Ria & Joop
63,54%
2. Lyda & Jan
58,33%
3. Henny & Lucas
54,51%
Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend om
eens niet uit te slapen maar gezellig
te bridgen? Wij zoeken nog meer enthousiaste leden. Geef u op bij onze nieuwe secretaris telefoon 0297563901. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.

Beker koploper de KuiperStee Inn blijft aan kop
Regio - Na 6 wedstrijden voor de
beker staat De Kuiper-Stee Inn nog
steeds bovenaan met 246 punten. De Kromme Mijdrecht 1 volgt
met 243 punten en als derde staat
The Peanutbar 1 met 238 punten.
De Kuiper-Stee Inn speelde afgelopen week tegen The Peanutbar 1
en verloor met 37 om 42 punten. Allen Martien Heijman wist een debacle af te houden door winst op Jos
Bader. Voor The Peanutbar waren
Gerrit Schuurman, Ron Hartsink en
Bernard Schuurman de kwelgeesten bij Stee-Inn. Ook De Kromme
Mijdrecht 1 kreeg een flinke duw
van
Lutis-Ventilatietechniek/De
Springbok. Lutis thuisspelend kwam
met een sterke John Beets die in
slechts 16 beurten de kroon spande en tevens in die partij een hoogste serie van 58 caramboles presenteerde. Ook Henk Doornekamp
kwam moeizaam in 33 beurten op
winst. Alan Knightley was de partij
tegen Laura in 29 beurten meester.
André Apontoweil was tegen Pieter
Stokhof in slechts 18 beurten klaar.
Lutis eindigde op 40 en Cens op 33
punten. De Springbok 1 kwam tegen De Merel-Heerenlux 2 ; 30 –
40 overeen. De Merel-Heerenlux 3

verloor met 36-44 van De Springbok 2. Jack Baak van De Springbok
2 maakte tegen Wim Berkelaar in de
nabeurt met 2 caramboles remise.
Spannend
Dio speelde thuis tegen De Kromme Mijdrecht 2, die wedstrijd eindigde met 37 tegen 40. Alle partijen bleven spannend tot de laatste
carambole. Cens 1 speelde met 41
tegen 41 gelijk tegen The Peanutbar 2, ook bij deze wedstrijd was
de spanning tussen alle spelers tot
de laatste carambole te snijden.
Bar Adelhof 3 trok met 1 puntje tegen Stieva-Aalsmeer aan het kortste eind, het werd 36 – 37. De Biljartmakers tegen Adelhof 2 eindigde met 40 tegen 28. Van Adelhof was Jos van Wijk in topvorm, in
slechts 15 beurten liet hij Bart Dirks
staan. Nick van de Veerdonk, Jan
Zwietering en Jan Kranenburg waren voor De Biljartmakers de troeven die de volle punten pakten. De
kortste partij van de week was 15
beurten, Jos van Wijk verdiende die
eer. De hoogste serie van de week
zette: John Beets met 58 caramboles, dat is 48.33 % van zijn totaal te
maken caramboles.

kijken hoe het er bij ons aan toe
gaat, wij zijn donderdagavond vanaf 1930 uur aanwezig. Voor meer
informatie neem gerust contact op
met de secretaris Gerrit Lohuizen
tel. 0297-534174 of 06-26290664
per mail g.j.vanlohuizen@caiway.nl

Televisie gestolen
na inbraak
Uithoorn - In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 januari is
ingebroken in een woning in de
Kuiplaan. Door een raam te forceren hebben de dieven zich toegang
tot het huis verschaft. Een grote televisie is van de muur gehaald en
meegenomen. De bovenverdieping
is grondig doorzocht, zelfs de kastjes in het drooghok en de badkamer zijn open gemaakt. De inbraak
heeft tussen een uur in de middag
en twee uur ‚s nachts plaatsgevonden. De politie heef burgernet in de
wijk Thamerdal ingeschakeld, maar
vooralsnog heeft dit geen getuigen
opgeleverd.

Winkeldief betrapt
Uithoorn - Op woensdag 18 januari
is in een super in de Prinses Irenelaan een winkeldief op heterdaad
betrapt. De 44 jarige man met een
adres in Aalsmeer dacht de winkel
te kunnen verlaten zonder de in zijn
tas gestopte bier een chocolade af
te rekenen. De man is aangehouden en overgedragen aan de politie. Hij zal zich moeten verantwoorden bij justitie.

Autoradio weg na
inbraak
De Kwakel - In de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 januari is ingebroken in een auto, geparkeerd
Op de Banken. De eigenaar trof zijn
wagen met open voorportier aan.
Ook het dasboardkastje stond open.
De autoradio VDO, 24 Volt uitvoering, is gestolen, evenals twee accu’s.

Man beroofd van
laptop
Uithoorn - Op woensdag 18 januari om tien voor acht in de avond is
een inwoner uit Amsterdam bruut
beroofd van zijn tas met laptop. De
man had zijn Mercedes geparkeerd
in de Oranjelaan. Toen hij iets uit
de kofferbak aan het pakken was,
stopte naast hem een auto. Er stapten twee mannen uit. Een van hen
hield de man in bedwang, terwijl de
ander de tas met laptop van de man
griste vanaf de achterbank. Daarna
gingen de mannen er snel vandoor.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Gift voor Voedselbank
Uithoorn - Buurtbeheer Zijdelwaard overhandigde afgelopen
donderdag een cheque van €330,aan de Voedselbank Uithoorn/De
Kwakel. Het bedrag was opgehaald
op 24 december tijdens een gezellige dag in winkelcentrum Zijdelwaard. Op de zaterdag voor kerst
mochten mensen een kerststukje
maken. Kinderen konden worden

geschminkt en er waren workshops
georganiseerd door What’s up. Ook
werd er gratis erwtensoep en chocolademelk geserveerd. ‘Bezoekers
konden die dag een vrijwillige donatie geven’, vertelt Gerrit Roseboom van buurtbeheer Zijdelwaard.
‘Elk jaar kiezen we een ander goed
doel en dit jaar was dat de Voedselbank.’ De vier leden van het buurt-

Opening bibliotheek
Dorpsstraat
Uithoorn – De verbouwing is een
feit en de inrichting bijna voltooid.
De laatste boeken zijn overgebracht
vanuit de Hoeksteen en langzaam maar zeker vullen de kasten
zich. De locatie aan de Dorpsstraat
straalt een warme sfeer uit en straks
met alle retro meubels wordt de
kers op de taart geplaatst. Op vrijdag 27 januari gaat de bibliotheek
aan de Dorpsstraat vanaf 11.00 uur
open voor het publiek. De hele dag
zal er koffie/thee met iets lekkers
geserveerd worden. Vanaf half vier
zal een actrice uit de jeugdvoorstelling ‘De Nieuwe Kleren van de Kei-

zer (6+)’ voorlezen. Voor deze gelegenheid, en speciaal voor de kinderen, gekleed in haar originele theaterkostuum zoals zij dat ook zal
dragen tijdens de voorstelling in
Schouwburg Amstelveen op 29 januari. Daarna is het tijd voor de officiële openingshandeling. Wethouder Ria Zijlstra zal om 16.00 uur op
een bijzondere manier de bibliotheek openen.
Openingsuren
De openingsuren op vrijdag in de
Dorpsstraat zijn voortaan van 11.0020.00 uur. Van 11.00-14.00 uur star-

Vluchtelingenwerk zoekt
vrijwilligers
Uithoorn - VluchtelingenWerk is op
zoek naar maatschappelijk begeleiders en wijkvrijwilligers die vluchtelingen in de gemeente Uithoorn helpen om zichzelf te kunnen redden
in de Nederlandse maatschappij en
om zich hier thuis te voelen. Tijdens

je werk word je getraind en ondersteund door een professionele medewerker van VluchtelingenWerk.
Taken
Bieden van maatschappelijke ondersteuning, zoals verstrekken van infor-

beheer kregen uitleg van coördinator Bep de Meijer over de manier
van werken van de Voedselbank.
Ondertussen werden de eerste kratten met voedsel naar binnen gedragen voor de cliënten van de Voedselbank. Het geld komt dan ook zeker goed terecht. De foto van de
overhandiging van de cheque is gemaakt door Minke Lenting. Zij verdiende hiermee AVA-punten voor
haar opleiding bij het Alkwin Kollege.
ten we met een proef met Selfservice-uren. Tijdens deze uren zijn
er gastvrouwen/gastheren aanwezig om bezoekers welkom te heten
en te ondersteunen bij het gebruik
van de bibliotheekfaciliteiten. In de
bibliotheek komt naast een inleverkast ook een betaalautomaat. Hiermee kunnen bijvoorbeeld tickets
voor internetgebruik besteld betaald worden.
De openingsuren in Uithoorn
vanaf vrijdag 27 januari zijn:
Maandag: 14.00-17.00 uur
Dinsdag: 14.00-18.00 uur
Woensdag: 10.00-17.00 uur
Donderdag:14.00-18.00 uur
Vrijdag: 11.00-20.00 uur
(Selfservice 11.00–14.00 uur)
Zaterdag: 11.00-15.00 uur
Zondag: gesloten
matie, regelen van praktische zaken
en invullen van formulieren, voorbereiden en uitvoeren van huisvestingstraject, huisbezoeken en bezoeken
van woningbouwvereniging, sociale
dienst, UWV werkbedrijf, zorgverzekeraar etc. Ben je minimaal 6 uur per
week beschikbaar en lijkt je het interessant om één dag per week mee te
werken met ons, stuur dan je CV naar
Elke Op ‘t Root, eoptroot@vluchtelingenwerk.nl. Voor meer informatie kun
je ook bellen op 06-13613440.

Brand in huis door
droger
De Kwakel - Op donderdag 21 januari rond negen uur in de avond
is brand uitgebroken in een woning aan Op de Linie. Oorzaak van
de brand bleek de wasdroger te
zijn. De 53-jarige bewoonster lag
te slapen en dacht dat het brandalarm af ging. Toen zij ging kijken,
zag ze rook onder de deur vandaan
komen. De hulpdiensten waren snel
ter plaatse. De brandweer van Uithoorn heeft bij het blussen hulp gekregen van de korpsen uit Aalsmeer
en Mijdrecht. De bewoonster is
door de ambulancemedewerkers
ter plaatse behandeld vanwege het
inademen van rook. Voor de zekerheid is zij daarna overgebracht naar
het VU-ziekenhuis. Er is veel rooken waterschade.

Qui Vive Meisjes A1 zaalkampioen
De Kwakel - MA1 van Qui Vive is
zaterdag 21 januari jl kampioen geworden in de zaal. De competitie
startte al op 6 december, direct het
1e weekend na de veldcompetitie.
Hierdoor was de voorbereiding niet
optimaal. Door gebrek aan zaalcapaciteit, waar alle Qui Vive teams mee
kampen, kon maximaal één keer per

week getraind worden. Het team
speelt al jaren met elkaar in de zaal
en daardoor duurde gelukkig maar
een paar wedstrijden voor de meiden
op stoom kwamen. Tijdens trainingen werden diverse oefenwedstrijden gespeeld tegen onder andere
dames 2, MB1 en een ander A team.
Van de 12 te spelen wedstrijden wer-

den er 10 gewonnen en 2 gewonnen. Met 9 punten voorsprong op de
nummer 2 is MA1 kampioen in de
sub-topklasse geworden. Fleur, Annemijn, Lisette, Mitzi, Sophie, Sanne,
Evianne, Anke, Maureen, Julia en de
trainer/coaches Liesbeth en Mark,
van harte gefeliciteerd met het kampioenschap!
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Moeilijke start voor
Legmeervogels onder de 17

Kom jij ook bij Thamen
sporten?

Uithoorn - Na een prima voorseizoen stond zaterdag 21 januari de
eerste wedstrijd in de promotiepoule 1e klasse op het programma . Tegenstander Robin Hood was
al bekend van het onlangs gehouden LMV-toernooi. Oftewel we wisten dat dit een geduchte tegenstander zou zijn. Vooral fysiek maakt dit
team indruk, met enkele “boomstammen” in het team. Enigszins
verlaat werd de aftrap genomen onder een strakblauwe hemel , waardoor de winterse temperatuur flink
werd gecompenseerd. De wederom
massaal opgekomen ouderschare
spoorde hun jongens aan. Al in de
7e minuut leek dit resultaat te hebben, toen na een perfect uitgevoerde counter via Stan, Benjamin en
David de bal uiteindelijk op de paal
belandde. Walid moest al gauw het
ruimen na een wilde charge van een
RH-verdediger. Vervanger Salaxedin
liet zich meteen gelden, na een vlotte een-twee smoorde zijn schot helaas in een woud van verdedigers.
Op een slecht moment, 1 minuut
voor rust, zag RH kans te scoren.

Uithoorn - Inmiddels zijn de zaaltrainingen weer begonnen bij Thamen en hebben zij alweer heel veel
enthousiaste nieuwe jongens en
meisjes mogen verwelkomen. Maar
er is bij de allerjongste jeugd nog
plek genoeg voor enthousiaste jongens en meisjes die het leuk vinden
om de bal te slaan, vangen en gooien, maar ook hard te rennen.
Ben jij 5 jaar of ouder (j/m) dan ben
je van harte welkom om beeball,
honkbal of softbal één maand gratis uit te proberen. Trainingen zijn op
dit moment in het weekend in diverse gymzalen in Uithoorn. Thamen
Wij hebben dit jaar ook weer voor
het eerst een softbal pupillen team,
met meisjes van 9 t/m 12 jaar. Lijkt
het je ook leuk om met 10 enthousiaste meiden te spelen kom het dan
ook rustig een aantal keren uitpro-

Lange ballen
Waar ze tot dan toe tevergeefs met
lange ballen probeerden de spit-

sen te bereiken, bouwden ze nu wel
succesvol op.
De tweede helft dreigde net zo te
beginnen. De allereerste aanval van
RH werd afgefloten nadat een LMVer de bal in zijn gezicht had gekregen. Het doelpunt dat twee tellen later viel, werd zodoende gelukkig afgekeurd. LMV zocht de aanval, maar kwam vooralsnog niet verder dan een afstandsschot van Michael dat vakkundig werd gekeerd.
Een tandje erbij dus, met Tommie
in de spits. Een vloeiende aanval
over meerdere schijven werd door
Stan afgerond met een schot vanaf rand strafschopgebied, maar helaas weer op de paal ! De klok tikte
door en LMV bleef strijden voor een
punt. Echter het lot besliste anders.
In de slotminuut kreeg RH een penalty, die simpel werd benut voor de
0-2 eindstand. Niet gewend aan een
nederlaag, klonk er al enig gemor
onder de ouders aan de zijlijn over
gemaakte tactische keuzes. Niet
nodig, laten we de spirit erin houden en vertrouwen op de inzichten
van het tactisch kader. De jongens
hebben hard geknokt, maar zijn hier
niet voor beloond. Het vertoonde
spel biedt genoeg vertrouwen voor
de komende wedstrijden.

Lambert & Huib
‘periodekampioen’ BVU
Uithoorn - Maandag 16 januari vond de zesde en laatste zitting
plaats van de derde parencompetitie van de BVU. In de A-lijn hadden
zowel paar 1 als paar 2 te kampen
met een verhinderde partner. Niet
spelen was geen optie voor Marcel
Dekker & Huib van Geffen: zij werden gedeeld eerste met Leo Leenen
& Henk van der Schinkel (60,42%).
Ans Breggeman & Lia werden derde met 59,58%. Bep & John de Voijs,
vorige week nog derde in de stand,
zakten door een dipje naar de zesde plaats en Leo & Henk stegen juist
van zes naar drie (53,35%). Op de
tweede plaats Wim Baars & Marcel
Dekker (56,59%) en Lambert Koeter & Huib van Geffen wonnen deze derde parencompetitie (57,09%).
Onderin viel het doek voor Thea Slot
& Mirjam Nieuwenhuizen en Tini
Lotgerink & Marja Baris. Zij gaan in
de B-lijn schitteren.
In die lijn maar een kleine verras-

sing: An & Bert Pronk haalden deze keer de topscore van de dag met
70,35%. Tineke van der Sluijs & Anke Reems werden ‘slechts’ tweede
(69,5%) en Marjan & Ben weer derde met 60,67%. Tineke & Anke promoveren met het onwaarschijnlijk
hoge percentage van 67,96%. An &
Bert volgen hen naar de A-lijn op
gepaste afstand (62,62%). Zuchten
van verlichting werden in deze lijn
geregistreerd omdat deze twee paren weg zijn... Omdat de A-lijn met
een paar wordt vermeerderd promoveren ook Marjan & Ben (58,58%).
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(bijv. thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven om
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar
keer mee te spelen en de sfeer te
proeven.

KDO G1 beslist wedstrijd
in eerste helft
De Kwakel - Het team van KDO G1
heeft veel te leiden van lange blessures. Bronwin (enkel), Ilja (teen) en
Beau (rug) staan noodgedwongen
langs de zijlijn. Dus KDO begon de
wedstrijd met 8 spelers zonder wissel. Bij het koude weer ook wel lekker dat je door kan blijven lopen en
niet langs de kant hoeft te staan.
CTO probeerde direct vanaf de aftrap op doel te schieten maar de bal
ging ver naast het doel. Dat was feitelijk het enige schot richting doel
de 1e helft. De rest van de 1e helft
was voor KDO. De as van het veld
werd ingevuld door Carlos en Omar.

Afwisselend kwam de opbouw voor
een aanval via deze twee spelers.
Door het goed opkomen via de zijkanten van Selina en Daan kwamen
er steeds meer gevaarlijke momenten voor het doel van CTO. Op aangeven van Daan zorgde Stijn voor
het eerste doelpunt 0-1. De stand
bleef niet lang staan door het goed
druk zetten op de laatste man veroverde Stijn de bal en kon direct
0-2 aantekenen. Hierna volgde nog
een spervuur van schoten op het
doel van CTO maar alleen het schot
van Omar raakte het net. Ruststand
0-3. Na rust drong CTO meer aan
maar de schoten gingen of over
of naast het doel. Daarnaast hield
keeper Rody met enkele ingrepen
ze doel schoon tot het eind van de
wedstrijd. De verdediging van KDO
kreeg meer te doen.
De man in de verdediging was
Youssef als een rots in de branding
hield hij de meeste aanvallen tegen
vandaag. KDO had de score nog
flink uit kunnen bouwen als het wat
zorgvuldiger met de kansen omging.
De aanval uit het boekje van deze
middag. Een goede pass van Jeffrey
langs de lijn naar de naar buiten uitgeweken Stijn.
De voorzet van Stijn komt op maat
bij Daan en die zorgt voor de eindstand: CTO 70 G1- KDO G1 0-4.
Man of the match was deze middag
Youssef.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 19 januari
werd er in de Schutse weer door 44
liefhebbers geklaverjast. De winnaar
werd deze avond met ruime voorsprong Gerard Cordes. Hij wist een
totale score te bereiken van 7604
punten. Als tweede eindigde Gerrie
Ruimschoots met 7298 punten, gevolgd door Bep Groeneveld die met
7173 punten beslag wist te leggen
op de derde plaats. De minste prestatie werd deze avond geleverd door
Piet Luijten met een totaal van 4968
punten. Hij kwam hierdoor dan ook
in het bezit van de poedelprijs. De
marsenprijzen, bestaande uit een

overheerlijke fles wijn, werden deze avond gewonnen door Ronald
Wegbrands, Jan de Kuijer, Maus de
Vries, Krijn Voorn, Ada van Maarseveen en Nel Ales. De bloemen in
deze categorie waren voor Gerrie
Ruimschoots, Corrie van Bemmelen,
Tinus Smit en Ronald Wegbrands
terwijl de kadobonnen, te besteden
bij DUOplant, gewonnen werden
door Klaas Post en Gerard Cordes.
De eerstvolgende klaverjasavond
vindt plaats op Donderdag 26 januari in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00
uur.

NK veldrijden voor de
jeugd
Uithoorn - Twee UWTC jeugdleden
hebben op zaterdag 21 januari meegedaan aan het NK veldrijden voor
de jeugd. De familie van Smoorenburg vertrok al op vrijdag naar Appelscha voor het NK veldrijden van
Siem. Siem kon op vrijdag dus al het
parcours verkennen. En het was een
mooi parcours met leuke uitdagingen rondom de Bosberg in Appelscha. Er zaten steile bergen in met
leuke bochten. Na het avondeten
werden de spieren nog extra losgemaakt door een uurtje ballenwerpen
op de bowlingbaan. Na een goed
ontbijt stond Siem fris en met goeie
zin aan de start bij categorie 3. Het
was koud maar mooi weer. Na een
spannende wedstrijd eindigde Siem
op een zeer mooie 12e plaats!! Al
met al een zeer geslaagd weekend
voor de familie van Smoorenburg.
Maar er stond nog een fanatiekeling
aan de start, want Mike Derogee
mengde zich in het strijdgeweld bij
categorie 5. En dat deed hij ook erg
goed. Doordat Mike weinig nationale wedstrijden had gereden moest
hij achteraan starten. Maar gedurende de wedstrijd wist hij heel wat
plaatsen op te schuiven en werd hij
25e. Voor zowel Siem als Mike weer
een geslaagde wedstrijd.
De grote mannen van UWTC stonden ondertussen aan start in het
Brabantse Rucphen voor de laatste nationale cyclocrosswedstrijd
van dit seizoen bij de amateurs. Hier
werd Bas de Bruin 9e, Bart de Veer
11e en Dennis Moolhuijsen 34e.
Fortcross de Kwakel
Zondag 22 januari werd de fortcross
weer onder prima weersomstandigheden verreden. Terwijl de cyclocrossers aan hun wedstrijd bezig waren, werd er op het ijsbaantje op het fort driftig geschaatst. Ditmaal zaten er wel 3 afdalingen in de
wedstrijd en op de schaduwplaatsen van het parcours was het soms
best wel glad. De jeugd ging als eerste van start en vooral de jongere
kinderen moesten door de omstanders soms geholpen worden om de
steile klimmetjes weer met fiets en
al boven te komen. Met rode wangen van de inspanningen reden zij
rond. Viego Tijssen uit Amstelveen

won de jeugdklasse. De 40+ klasse
had met 21 deelnemers een goede
bezetting. Hier had UWTC-lid Sjon
vd Berg een hele snelle eerste ronde, later werd hij voorbij gereden
door Walter en Willard. Helaas kreeg
Sjon materiaalpech na een valpartij
en kon de wedstrijd niet uitrijden.
Bij de 40- was Tommy duidelijk de
sterkste man van het veld. Hij pakte
in de eerste ronde gelijk al een voorsprong en deze kwam niet meer in
gevaar. Om plaats 2 en 3 was er een
leuke strijd tussen Bart en Menno.
jeugd: 1 Viego Tijssen, 2 Teun
Wahlen, 3 Jesse de Vries, 4 Bo
Versteeg, 5 Lars Hopman, 6 Nees
Wahlen, 7 Jasmijn Wiegmans, 8
Sven Ozinga, dnf Siem v Smoorenburg
Nieuwelingen: 1 Owen Geleijn, 2 Ian
vd Berg, 3 Tristan Geleijn, 4 Danny
Plasmeijer, 5 Sven Buskermolen
Dames: 1 Aagtje Dijkman, 2 Diana
Kuipers
Recreanten: 1 Marco v Steijn
40+: 1 Walter Wahlen, 2 Willard Gerritsen, 3 Wilfred Zeijerveld, 4 Peter
v Capel, 5 Frank Janssen, 6 Maarten de Jong, 7 Wilfried Burgmeijer,
8 Paul v Aar, 9 Marcel Plasmeijer, 10
Gerard Burgmeijer
40-: 1 Tommy Oude Elferink, 2 Bart
de Veer, 3 Menno v Capel, 4 Niels
Jetten, 5 Jeroen v Pierre, 6 Lars Wiebes, 7 Niels Kramer
Met dank aan alle vrijwilligers en de
sponsors: Slagerij in ‘t Veld uit Amsterdam, Jan van der Toorn Sierbestrating uit de Waver, Blom metselwerken uit Vinkeveen en Marc van
het Fort de Kwakel!

Open kampioenschap darten
De Kwakel - Zaterdag 28 januari
2017 is het dorpshuis in De Kwakel
het strijdtoneel voor de 15e Open
kampioenschap Darten De Kwakel.
Net als voorgaande jaren is het een
gemengde wedstrijd. Dus heren en
dames strijden om dezelfde titel.
Deelname kost 5 euro. De inschrijving start om 12.00 uur en de wed-

strijd begint om 13.30 uur. Voor
meer inlichtingen kunt u contact
opnemen met Pieter Langelaan: 0611434716. De ActiviteitenCommissie van het dorpshuis hoopt 28 januari vele darters en bezoekers te
begroeten. Het adres is: Dorpshuis
‘De Quakel’, Kerklaan 16 te De Kwakel. 0297-531528

Bridgeclub De Legmeer

Lijnie met Marcel naar
top score
Uithoorn - In de A- lijn was deze
avond het meeste vuurwerk te zien
door een geweldige 67,56%, die Lijnie Timmer & Marcel Dekker binnenhaalden. Marcel, voor deze keer
geleend van BVU, liet zien dat goede bridgers ook elders in Uithoorn
gedijen. Cora de Vroom & André
van Herel hadden dus het nakijken, hoewel hun 63,69% mocht er
toch ook best zijn. Voor de rest bleven er na dit geweld zodoende flink
wat minder procenten over om te
verdelen en daarvan eisten Sonja &
Hans Selman met 52,68% de derde
plaats op. Op vier vonden Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst zich terug
met 52,38% en Renske & Jan Visser deelden plek vijf met Ger Quelle & Gijs de Ruiter met voor beide
paren 51,79%. In de B- lijn ging het
wat gematigder toe door een eerste plaats van Francis Terra & Janny
Streng-Korver met 56,25%. Heleen
& Mees van der Roest deden goed
mee met 55,90% als tweede en Nel
& Adriaan Koeleman werden derde
met 54,51%. Tonny & Otto Steegstra
konden met hun 53,82% Rie Bezuyen & Ger van Praag, die op 53,13%

uitkwamen, net voor blijven. In de Clijn deden Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers weinig onder voor de
A top. Ze lieten alle tegenstanders,
behalve Cora de Vor & Bep de Jong
dan, met hun 66,25% adem happend achter zich. Cora en Bep gaven goed repliek door met een keurige 62,08% te finishen. Marja van
Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders lagen tot aan de laatste
tafel ook uitstekend op koers voor
plaatselijke roem. Maar “Angst Gegners” Wim Harding en partner gooiden roet in het bridge eten en ze
kwamen daardoor met 56,25% pardoes zo’n 10 procent lager uit, als
derde dat dan weer wel. Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij werden met
55,83% vierde en Ria Wezenberg &
Evert Wevers sloten de top vijf in deze lijn met 52,50% af. Kent u geen
angst voor tegenstanders, kom dan
spelen bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdag vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567458.

beren. Voor deze groep begint komende week ook de pitcher- en catchertraining. Inmiddels zijn al onze
potentiële honkbalpitchers en catchers al begonnen met training door
Eric de Vries. Eric de Vries heeft zijn
eigen pitching-school en Thamen
maakt gebruik van zijn kennis en
kunde om al onze pitchers nog beter te maken.
Thamen is een vereniging waar
sportplezier voorop staat, echter
waar ook talentvolle spelers/speelsters de ruimte krijgen zich verder
te ontwikkelen. Daarbij organiseert
onze jeugdcommissie allerlei leuke
evenementen waaronder een gratis
jeugdweekend voor onze leden.
Interesse? Neem dan contact op
via het e-mail adres: nieuweleden@
thamen.info en wij nodigen je snel
uit voor een training!

Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Op vrijdag 27 januari
2017 kan er weer geklaverjast worden bij Legmeervogels. Het is dan
de laatste vrijdag van de maand. De
traditionele avond dat er een klaverjasdrive is bij Legmeervogels. Ten op
zichten van afgelopen jaar is er wel
iets veranderd en de verandering
is het aanvangstijdstip. Op verzoek
van een groot aantal deelnemers
is de aanvangstijd van deze grootste klaverjasdrive in de regio gesteld
op 20.03 uur. Dit is eigenlijk de enige verandering die er in 2017 gaat
plaatsvinden. Verder is het bij de oude gebleven. Geen competitie. Alle
avonden staan los van elkaar. Geen
tombola en gelijk na de 4e ronde de

prijsuitreiking. Mooier kan het toch
niet. Het clubhuis van Legmeervogels is gelegen, Sportpark Randhoorn, Randhoornweg, nummer 100
te Uithoorn. Als u wilt mag u op deze vrijdagavond met uw auto,fiets,
brommer of scootmobiel doorrijden
tot aan het clubhuis. Mooier kunnen
wij het niet maken. Ook gaan op deze avond weer de heerlijke hapjes,
aangeboden door Keur Slagerij Bader, onder ander te vinden in het
winkelcentrum Zijdelwaardplein in
Uithoor,
n rond onder de deelnemers en toeschouwers. Toeschouwers? Ja, ook
toeschouwers bij deze grootste klaverjasdrive zijn van harte welkom.

Legmeervogels start met
de tweede seizoenhelft
Uithoorn - Aanstaande zondag begint voor de amateurvoet dat de
2e competitie helft. Voor Legmeervogels betekent een uit duel tegen
Purmersteijn. Purmersteijn is de huidige koploper in de 1ste kl. A met
34 punten uit 13 duels en heeft hiermee een voorsprong van 8 punten
op de naaste achtervolger SV Hillegom. Legmeervogels hebben uit
de eerste 13 duels, 16 punten bij elkaar gesprokkeld en neemt daarmee de 7e plaats in op de ranglijst.
Is niet slecht voor een elftal dat voor
de eerste keer in de 1ste klasse uitkomt. Voor de aanvang van het seizoen is uitgesproken dat er dit seizoen gewoon gehandhaafd moet
worden. Dit is makkelijker gezegd
dan gedaan. Er zijn nog13 wedstrijden te gaan en vooral in de onderste regionen zijn de verschillen minimaal. Net boven Legmeervogels
staat Velsen met maar 1 puntje meer
tw.17. Maar met enkele punten minder dan Legmeervogels staat Zeebrurgia met 15 punten op een 8ste
plek.Daar weer net onder staat Assendelft met 14 punten en daar dan
weer onder met 13 punten Fortuna Wormerveer. Net daar weer onder Elinkwijk 12 punten en dit is dan
een plek voor de nacompetitie. Ook
op een nacompetitieplaats staat nu
SO Soest met 11 punten. Op een degradatie plek staat VSV met 10 punten en de drager van de rode lantaarn is op dit moment SV nieuw
Utrecht eveneens 10 punten. Het
verschil tussen de veilige 7e plek en
de gevaarlijke 11e plek is op dit moment slechts 4 hele punten. Een minimaal verschil met dus nog 13 duel te gaan.
Voorbereiding
Ter voorbereiding op de 2e seizoenshelft heeft Legmeervogels geoefend
tegen een 2-tal 2e klassers. De eerste wedstrijd was thuis tegen, geen
onbekende voor Legmeervogels, de
FC Abcoude. Na een ruststand van
0-2 is het uiteindelijk een duidelijke en niet een geflatteerde overwinning geworden met 0-4 voor de FC
Abcoude. De tweede wedstrijd was
afgelopen zondag in Voorhout tegen
Foreholte dat uitkomt in de 2e klasse West 2. Ook hiervan weet Leg-

meervogels niet te winnen. Komt
nog wel op een 0-1 voorsprong door
een treffer van Dennis Bakker. Enkele minuten later komt de thuisclub op gelijke hoogte. Weer enkele minuten later scoort Legmeervogels de 1-2 . Dit doelpunt komt op
naam van Lulinho Martins. Met nog
1 minuut te gaan komt de gastheer
weer langszij en gaat de rust in met
een stand van 2-2. In de 2e helft veel
wissels bij beide elftallen; onrustige
periode. Dan vlak voor het eindsignaal wordt het dan 3-2 voor Foreholte en gaat ook de 2e oefenwedstrijd verloren. Volgende week weer
voor het ‘’eggie’’ . Wie weet wat er
dan voor verrassingen uit de bus
komen? Purmersteijn tegen legmeervogels begint om 14.00 uur
2e elftal
Ook voor het 2e elftal van Legmeervogels begint zondag de 2e competitie helft. In de competitie, het
hoogste niveau de reserve hoofdklasse, neemt Legmeervogels zondag 2 een keurige 4e plaats op de
ranglijst. Achter de grote verenigingen als de Kon. HFC 2, AFC 2
en ADO’20 2. Ook Legmeervogels
2 heeft geoefend voor de aanvang
van de competitie. Ook dit is minder succesvol verlopen als waar was
op gehoopt. Legmeervogels komen
door toedoen van Janyro Purperhart, op aangeven van Jeffrey Nauta, op een 1-0 voorsprong. Hiermee
was gelijk alle kruit verschoten. Roda’23 scoort vervolgens 3 keer en
Legmeervogels verliest dit duel dan
ook met 1-3. Legmeervogels o.2 zit
ook nog volop in het bekertoernooi.
De datum waarop de volgende bekerwedstrijd wordt gespeeld is nog
niet bekend evenals de tegenstander. Afwachten dus. De competitiestart van Legmeervogels bint zondag in Amsterdam en wel tegen titelkandidaat AFC zo.2 het verschil
op de ranglijst tussen AFC, de nummer 2 en Legmeervogels 2 de nummer 4 bedraagt nu 9 punten. Het
zouden er na zondag zomaar 6 kunnen zijn? het duel in Amsterdam
tussen AFC 2 en Legmeervogels 2
begint nu nog om 12.00 uur. Het kan
zomaar kunnen dat dit aanvangstijdstip nog wordt veranderd

12 Nieuwe Meerbode

• 25 januari 2017

Selina Dijkstra van Michiel de Ruyter wint

RABOBANK STIMULERINGSPRIJS VOOR JONG TALENT 2016
Regio - Op vrijdag 20 januari was in de
Emergohal, in Amstelveen, het Sportgala
waar de winnaar bekend werd gemaakt. Het
Sportbedrijf Amstelveen had verschillende
talenten voorgedragen. Deze talenten
moesten vooraf een filmpje insturen waarin ze
zichzelf presenteren. Daarna heeft de jury 3
genomineerden uitgekozen. Uiteindelijke is de
winnaar bij de dames de 16 jarige Selina Dijkstra
geworden.. Selina beoefent de sport kanopolo bij
de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel
de Ruyter. Volgens haar trainster Lisanne Dreyfus
is ze zeer gemotiveerd, en pakt ze nieuwe
technieken gemakkelijk op. De afgelopen jaren

heeft ze met haar team van Michiel de Ruyter een
enorme groei door gemaakt, ze zijn in 3 achtereen
volgende jaren kampioen geworden. In 2015
speelde ze voor het eerst in het Nederlands team
Jong Oranje de EK U21 in Duitsland, en afgelopen
jaar maakte zij haar debuut op het WK in Italië.
Selina is een aanvallende speelster, moet in haar
fanatisme eerder afgeremd dan aangespoord
worden. Volgens Lisanne een speelster van de
toekomst voor het dames kanopolo. Voor Selina
is het fantastisch dat zij zich sporttalent van het
jaar mag noemen, dit geeft extra motivatie om de
komende jaren door te groeien en het beste in
haarzelf naar boven te halen. www.mdr.nu
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Regio - Vrijdag 20 januari was er weer
een Cultuurdag op Thamen in het kader
van het vak CKV, Culturele Kunstzinnige Vorming. Alle leerlingen van klas drie
konden kiezen uit zeventien verschillende workshops. De aankondiging van die
workshops was al voor de Kerstvakantie,
met een korte omschrijving per workshop. Na de Kersvakantie konden leerlingen zich inschrijven waarbij ze snel
moesten reageren, want vol=vol.
Vrijdag was het dan zover, de leerlingen hadden een ochtend en een middag workshop. De meeste workshops
werden gegeven in het nieuwe Skills
Lab van Thamen, maar ook de gymzaal, de twee keukens en het muzieklokaal werden ingezet. Een extra feestelijk tintje werd verzorgd door de leerlingen van Licht en Geluid. Onder leiding
van Rutger Stroomer, leerling van klas
drie Produceren Installeren en Energie, hebben drie leerlingen uit klas één
en twee, te weten Camiel Hoogervorst,
Duco Vos en Danny Arnst, het Skills
Lab omgetoverd tot een echte Catwalk
met rode loper, lichtzuilen en Dj muziek.
De Catwalk was nodig voor de leerlingen die de workshop Mode en styling
hadden gekozen. Zij werden vervolgens
op de Catwalk gefotografeerd door leerlingen van de workshop fotografie. Leerlingen konden ontdekken hoe het is om
taarten te versieren, Popart te maken,
oud Hollandse spelletjes te doen, cartoons te tekenen, flessenpost te maken, te ontspannen door middel van yoga, een Avatar te maken, multicultureel
te koken, een fonoscoop te maken, een
Scrapheap challenge aan te gaan, meedoen aan een 24hours project, sieraden
te maken, een Disney tekening te maken, met druktechnieken een lino te maken of alles te leren over Hiphop.
Deze workshops laten de leerlingen ervaren wat hun talent is en mogelijk hun
toekomstige beroep. Of misschien komen ze tot de ontdekking dat dat gepriegel met sieraden toch niet hun ding
is. Ook dat is dan weer een ontdekking!
Dat de Cultuurdag weer zo’n succes
was is te danken aan de inzet van iedereen die er aan meegeholpen heeft:
leerlingen,
workshopleider/leidsters,
docenten, ondersteunend personeel
en managementteam. Die saamhorigheid maakt Thamen nou juist zo’n leuke school!
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Beunies onttroond door
Kennemers Vrouwen 1
De Kwakel - Zaterdag 21 januari werd er in de sporthal van KDO
de enige damesavond van het Quakeltoernooi gespeeld, wat dus gelijk
ook de finaleavond zou zijn. De Beunies zijn als titel verdedigers de favoriet van de avond en dus in volle
getale aanwezig. De overige teams
zijn Atletico Madames, de Pietjes,
Kennemers Vrouwen 1, Banaan, De
van der Voortjes en Bij Elkaar Geraapt. De eerste wedstrijd is tussen
Atletico Madames en de Pietjes en is
binnen 2 minuten al snel beslist met
2 doelpunten voor de Atletico Madames. De Madames laten de ene
na de andere aanval zien en de Pietjes zijn alleen maar aan het verdedigen. Na 5 minuten staat de teller al
op 5-0 voor de Madames. Ze laten
leuk aanvallend spel zien met leuke
combinaties. De wedstrijd eindigt in
7-0 voor de Atletico Madames. De
titelverdedigers nemen het op tegen
de Kennemers Vrouwen 1. Een gelijk opgaande strijd waar de Kennemers op 1-0 komen. De Kennemers
zijn fel op de bal en houden de druk
op het doel hoog bij de Beunies. Ze
maken het niet af wat hoop geeft
en kansen aan de Beunies. Na een
kleine blessure behandeling eindigt
de wedstrijd in een 1-0 overwinning
voor de Kennemers.
Banaan
De derde wedstrijd is tussen Banaan en de familie van der Voort.
Ook hier een gelijk opgaande wedstrijd waarin de stand lang 0-0 is. Na
een mooie solo en een goed schot
wordt het 0-1 voor de van der Voortjes. Een hoekschop waar de Bananen de bal niet wegkrijgen, wordt
afgepakt en hard in het dak van het
doel geschoten. Hiermee is de eindstand bepaald: 0-2.
De wedstrijd tussen Bij elkaar Geraapt en de Pietjes komt op 1 – 0
na een goede aanval in het voordeel voor de Bij Elkaar Geraapt. De
Pietjes laten het er niet bij zitten en
vechten fel terug wat resulteert in
een 1-1 stand. Een goede redding
van de keeper van Bij Elkaar Geraapt houdt hen op de been. Helaas
moet de keepster 2 minuten later
toch de bal uit het doel halen. 1-2.
Al snel is de stand weer gelijk naar
een mooie combinatie van de Bij Elkaar Geraapt. De Pietjes blijven de
druk opvoeren en zodoende wordt
de eindstand 2-4 voor de Pietjes.
De titelverdedigers nemen het in
hun 2e wedstrijd op tegen de knap
voetballende Atletico Madames. Een
schot van 12 meter afstand vindt het
net voor de Beunies. Knap in het
hoekje waar de keepster het nakijken heeft. Na slecht verdedigen van
de Madames komt de bal zo in de
voeten van een Beunies aanvalster
die het gelijk afstraft, 0-2. De Madames blijven voetballen en proberen
maar de keepster van de Beunies
houdt haar doel schoon. De eindstand wordt uiteindelijk 0-3. Een
knappe overwinning van de titelverdedigers. De volgende wedstrijd is
tussen de Kennemers Vrouwen 1 en
Banaan. Binnen 40 seconden staat
het 1-0 voor de Kennemers, een
knappe actie met een goed schot
treft doel. De Kennemers laten leuk
voetbal zien en de Bananen moeten al hun verdedigende capaciteiten aanspreken. De keepster houd
lang stand, maar 2 minuten voor het
einde maken de Kennemers 2 snelle doelpunten. De eindstand is bepaald en met 4 doelpunten voor
de Kennemers hebben zij ook hun
tweede wedstrijd gewonnen. Deze
damesavond is leuk om naar te kijken. Leuk combinaties en een eerlijke maar felle strijd. De wedstrijd
tussen de familie van der Voort en
Bij Elkaar Geraapte staat na 5 minuten in het voordeel van de familie al op 2-0. De familie blijft aanvallen en na een goede combinatie
staat het 3-0. De Bij Elkaar Geraapten scoren bijna maar de keepster
redt knap. De tegenaanval die ontstaat wordt gelijk weer doeltreffend
afgerond. In de resterende minuten maken de van der Voortjes nog
1 doelpunt wat de eindstand brengt
op 4-0. De Pietjes tegen de Beunies

gaat gelijkop. De keepsters houden
lang hun doel schoon. De Beunies
moeten, om in de titelstrijd te blijven, scoren en dat doen zij in de 5de
en in de 7de minuut. Ze komen ook
niet meer in gevaar en zo eindigt de
wedstrijd in 0-2.
De Atletico Madames tegen de
Kennemers Vrouwen 1 staat na 1
minuut al verrassend op 1 – 0 in het
voordeel van Atletico. De Kennemers hebben nog niet verloren en
moeten dus de aanval blijven zoeken. Een grote kans in de 6de minuut wordt gemist door Kennemers.
Een minuut later is het dan toch
raak en staat de stand 1-1. Met een
knappe redding van de keepster van
de Kennemers in de laatste minuut
is de eerste gelijke stand van deze avond een feit en verliest Kennemers ook de eerste punten. Banaan tegen Bij Elkaar Geraapt is een
gelijke strijd. Het spel gaat heen en
weer en het Banaanteam scoort als
eerste. De kansen worden door het
Banaanteam wel afgemaakt en zo
is de stand na 7 minuten 2-0. In de
9de minuut scoren ze weer. 3-0 is
de eindstand.
Voorsprong
Familie van der Voort tegen Pietjes staat na 1,5 minuut al op een
2-0 voorsprong voor de familie. Het
tweede doelpunt is een wonderschone, een afstandschot van 17
meter over de keepster. Het overwicht is er bij de familie, maar toch
scoren de Pietjes een onverwacht
doelpunt. Toch blijven de van der
Voortjes lekker combineren wat resulteert in een 4-1 overwinning.
De familie is nog ongeslagen deze avond. Beunies hebben hun 1e
wedstrijd verloren, maar daarna alles gewonnen. Ook in deze wedstrijd laten ze zien dat ze kunnen
voetballen. In de 8e minuut staat het
3-0 en ze combineren er lekker op
los. Toch is de 3-0 de eindstand. Bij
Elkaar Geraapt heeft tot nu toe nog
niet gewonnen en met een tegenstander als Atletico Madames wordt
dat weer lastig. Ze komen er aanvallend ook niet aan te pas en Atletico blijven hun kansen benutten.
Het staat na 7 minuten 5-0. Verdedigend laat Bij Elkaar Geraapt het afweten, wat de eindstand bepaalt op
8-0. Een leuke wedstrijd met goed
voetbal tussen de Kennemers Vrouwen en de van der Voortjes met een
licht overwicht voor de Kennemers.
Verdedigend staat het goed bij van
der Voortjes, maar middels een
prachtig afstandschot in de kruising
door Kennemers staat het na 7 minuten 1-0. Dit is ook de eindstand
en een belangrijke overwinning voor
de strijd om de 1e plaats.
Eindstand
Atletico tegen Banaan gaat hoofdzakelijk maar 1 kant op, waarbij de
Bananen moeten tegenhouden. Dit
lukt duidelijk niet, dus na 5 minuten staat het 5 tegen 0. De ere treffer wordt niet gemaakt en zo wordt
de eindstand 7-0. De volgende wedstrijd tussen van der Voort en de
Beunies is een belangrijke. Beide
teams hebben 3 x gewonnen en 1
keer verloren. Een licht overwicht
van de familie van der Voort resulteert niet in een doelpunt. De Beunies daarentegen scoren wel en zo
staat het halverwege 0-1. De familie
laat het er niet bij zitten en scoren
de gelijkmaker. Dit is ook de eindstand en daar hebben beide teams
eigenlijk weinig aan, want De Kennemers hebben nu genoeg aan een
gelijkspel tegen Bij Elkaar Geraapt.
Ze hebben geen last van spanning
en spelen gewoon hun eigen spel.
Al snel staat het 3-0 en uiteindelijk
wordt de eindstand 6-0 met mooi en
goed voetbal. De Kennemers Vrouwen 1 uit Driebergen zijn de nieuwe winnaars van het Quakeltoernooi 2017! In de laatste wedstrijden
van de avond maken de Pietjes en
Banaan onderling uit wie 5e of 6e
wordt, doet de Beunies wat van ze
verwacht werd, namelijk winnen van
Bij Elkaar Geraapt en verslaat Atletico Madames met ruime cijfers de
familie van der Voort.

Starttijden
G-run:
10.15 uur
GeZZinsloop 1 km:
10.30 uur
5 kilometer:
11.00 uur
10 kilometer en 10 EM
11.08 uur
Inschrijven kan vanaf 9.00u. in de
kantine van Legmeervogels op
sportpark Randhoorn.

Uithoorns Mooiste belooft
topevenement te worden
Regio - Zondag 29 januari belooft
weer een groot Uithoorns loopevenement te worden. Veel lopers hebben zich al van te voren ingeschreven en 20 teams, het dubbele aantal t.o.v. vorig jaar doen mee aan de
tweede editie van de businessloop
van Uithoorns Mooiste. De organisatie verwacht meer dan 1500 deelnmers aan de 5 en 10 kilometer en
de 10 Engelse mijl en meer dan 150
kinderen zullen aan de GeZZinsloop
over 1 kilometer meedoen. Er zullen
natuurlijk veel toeschouwes aanwezig die bij de start/finish en langs het
parcours de lopers zullen aanmoedigen, maar dit jaar kunnen mensen
thuis ook het verloop van de wedstrijden volgen. Regelmatig zal er
vanuit de start/finishplek verbinding
worden gemaakt met de sportuitzending van Rick FM en zullen een
aantal keer sfeerimpressies van de
loop worden doorgegeven.
Toploopsters aan de start en
taart voor elke 100e loper
Uithoorns Mooiste krijgt altijd een
aantal hele snelle lopers aan de
start, maar dit jaar staan er bij de
vrouwen een aantal bekende namen aan de startstreep. Tabitha Gichia heeft zich voor de 10 kilometer aangemeld en bij de 5 kilometer
staat Tirza van der Wolff aan de start.
Voor AKU zijn alle lopers die deelnemen aan een van de langere afstanden even belangrijk, daarom staat er
voor elke 100e aankomende loper
een slagroomtaart klaar.

GeZZinsloop en Druppie
Er zal weer een grote groep kinderen meedoen aan de 1 kilometer
die door een aantal wijken van Legmeer-West zal gaan. Het startschot
van de 1 kilometer zal worden gegeven door Druppie, de mascottte
van de actie van het JOGG ( Jongeren Op Gezond Gewicht). Druppie wil kinderen, maar natuurlijk ook
ouderen, stimuleren om meer water
te drinken i.p.v. frisdranken die meer
suikers bevatten dan goed is voor
ons lichaam. Alle kinderen zullen na
afloop een medaille, een flesje met
water en een krentenbol krijgen.
G-run
Na het grote success van de Grun die in augustus tijdens de Polderloop voor het eerst werd gehouden, heeft de organisatie besloten
ook bij Uithoorns Mooiste een Grun aan het programma toe te voegen. Om 10.30u. zal deze groep van
start gaan. De verwachting is dat de
G-run in de komende jaren een vast
onderdeel wordt van het programma van Uithoorns Mooiste.
In de afgelopen maanden heeft een
groep bewoners van Ons Tweede
Thuis zich bij AKU onder begeleding van een van de AKU-trainers al
voorbereid op een van de afstanden.
Handdoek als herinnering
Alle deelnemers aan de drie langere
afstanden krijgen dit jaar na afloop
van de loop naast water en fruit een
mooie handdoek die door de onder-

steuning van Klassewerk interieurbouw als sponsor van de loop aan
alle lopers kan worden gegeven.

Wegafsluitingen
Tijdens het loopevenement ‘Uithoorns Mooiste’ zijn in overleg en
met goedkeuring van de gemeente Uithoorn op zondag 29 januari
een aantal wegen tijdelijk afgesloten i.v.m. de veiligheid van de lopers
en de omwonenden.
Dat levert op bepaalde momenten
enige hinder op voor de omwonenden, in de meeste gevallen zijn omleidingen mogelijk en in noodgevallen kan in overleg met de verkeersregelaars een weggebruiker
wel langs de afsluiting rijden. Er zijn
op een aantal punten langs het parcours borden geplaatst met informatie over de verkeershinder.

Overzicht van de afsluitingen
- Randhoornweg tussen Randweg en parkeerplaatsen 10.00–13.00
uur
- Randweg tussen Randhoornweg en Poelweg 11.08-11.20 uur
- Poelweg tussen N196 en Poelweg 11.00-11.35 uur
- Noorddammerweg van Randweg richting Randhoornweg
van 10.00-14.00 uur afgesloten
- Noorddammerweg van Randhoornweg richting Randweg
niet afgesloten
- N196 kruising met Poelweg 11.15-11.30 uur
- N196 kruising Zijdelweg richting Mijdrecht 11.30-12.45 uur
- N196 kruising Zijdelweg vanaf Mijdrecht 11.30-12.45 uur
- Boterdijk tussen Laan van Meerwijk en Watsonweg 11.40-12.40 uur
- Boterdijk tussen Watsonweg en Laan van Meerwijk 11.30-12.40 uur
- Laan van Meerwijk tussen Amstelplein en Molenvliet 11.40-12.30
uur, geen afsluiting, wel verkeershinder oversteek Klipper
- Klipper 11.40-12.30 uur
- Amsteldijk Zuid van Uithoorn naar Vrouwenakker 11.30-12.30 uur
- Amsteldijk Zuid van Vrouwenakker naar Uithoorn 11.30-12.30 uur
- Kruispunt Drechtdijk en N-Z-route 11.30-12.10 uur
(sluizen mogelijk)
- Steenwijkerveld 11.28-12.08 uur
- Bezworenkerf 11.30-12.06 uur
- Halfweg 11.28-12.02 uur
- Hoofdweg tussen N-Z-route en Vuurlijn 11.23-11.45 uur
- Vuurlijn-Mijnsherenweg-Poelweg 11.15-11.40 uur
- Vuurlijn Poelweg-Ringdijk 11.20-11.40 uur tot parkeerplaats KDO
vrij
- Iepenlaan in zijn geheel van 11.15–11.40 uur
- Poelweg tussen N196 en Vuurlijn 11.15–11.35 uur
- Noorddammerweg bij Iepenlaan 11.20-11.40 uur
- Vuurlijn tussen Noorddammerweg en Watsonweg in beide
richtingen 11.00-12.00 uur
- Kruispunt Christinalaan-Zijdelweg 11.30-12.45 uur (sluizen
mogelijk)
- Aan de Zoom tussen Wikke en Faunalaan in beide richtingen
11.10-12.50 uur
- Faunalaan tussen 11.00-13.00 uur
- Legmeer-West tussen 10.00-13.00 uur alleen via Noorddammerweg
bereikbaar en te verlaten

Strijd nog niet gestreden
bij BVK
De Kwakel - Nog 1 speelavond resteert ons in de 3e cyclus van de parencompetitie van dit seizoen en in
alle lijnen is nog lang niet zeker wie
er allemaal gaan promoveren of degraderen. Spanning tot het eind
dus. Op de 4e speelavond op donderdag 19 januari was er in de A lijn
een duidelijke top 2, van wie Margo Zuidema en Francis Terra zich
met 63,89% de sterksten toonden.
Zij namen daarmee ook met 55,33%
gemiddeld de 1e plaats in de totaalstand over. 2e deze avond en ook 2e
in die totaalstand met een overbrugbare achterstand van 0,8% werden
Nelly Vork en Andre Verhoef met
62,5%. Rina van Vliet en Gerda Bosboom werden met 55,21% 3e. Corrie en Ruud hadden hun avond niet
en zij zullen flink aan de bak moeten
om hun A status te verlengen. Met
hen moeten nog 6 paren ‘oppassen’.
B lijn
In de B lijn een 2e opeenvolgende afgetekende 1e plaats voor Ineke Hilliard en Huib van Geffen met
62,6% en daardoor bevinden zij zich
ineens weer in de top 3 van de totaalstand. De huidige nummers 4
en 5 zouden hen nog in kunnen halen, de rest is wel ‘gezien’. De totaalranglijst wordt aangevoerd door
Tiny en Adriaan Kooyman met
57,39% gemiddeld, mede door hun

2e plaats deze avond met 56,63%.
Cor Hendrix en Wil van der Meer
werden 3e met 55,98%, maar hun
eindsprint lijkt net te laat te zijn ingezet.
Onderin
Onderin de totaalstand is het dringen geblazen. De huidige nummer
laatst zal het vege lijf hoogstwaarschijnlijk niet meer kunnen redden,
maar voor de overige 2 degradatieplekken lijken nog zo’n 7 paren in
aanmerking te komen , want het
verschil tussen nummer 10 en nummer 16 is minder dan 1,5% gemiddeld.
C lijn
In de C lijn staan de 3 promotieplaatsen ogenschijnlijk wel vast.
Emmy en Gerard van Beek staan
aan de vooravond van hun terugkeer naar de B lijn, wat zij onderstreepten met de topscore van deze avond van 64,5%. Helen Conijn
en Herman Koperdraad werden 2e
met 57,08%, maar in de totaalstand
staan zij met 59,77% gemiddeld superieur aan kop. Tiny Rijpkema en
Riet Koot werden keurig 3e met
54,58%, maar promotie lijkt er niet
meer in te zitten. De 3e promotieplaats lijkt namelijk weggelegd voor
Addie de Zwart en Hettie Kesting.
Volgende week weten we het zeker.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Zoals iedere dinsdagmiddag in de winter werd er ook de afgelopen week gebridged bij Hartenvrouw. Deze keer speelden de
Hartenvrouwen de eerste zitting
van de derde Parencompetitieronde. In de A-lijn was het verschil tussen de hoogst en de laagst scorenden 14%. Geen extreme hoge en lage resultaten waren het gevolg. De
top vijf bleef dan ook onder de 60%.
Evengoed nog wel prachtige resultaten hoor! Als eerste eindigde het
paar Froukje Kraaij & Anneke van
der Zeeuw met 56,60%. Tweede waren Kitty van Beem & Janny Streng
met 55,90%, op een gedeelde derde
plaats eindigden Gerda Bosboom &
Nel Hamelijnck en Elly van Nieuw-

koop & Jessie Piekaar met 55% en
op vijf Geke Ludwig & Margo Zuidema met 54,86%. De B-lijn vertoonde
een heel ander beeld met een verschil van maar liefst 32% tussen de
hoogste en de laagste score. Het resultaat van de nummer één loog er
dan ook niet om: Ted Brand & Alice
Oostendorp behaalden maar liefst
67,26%. Op twee eindigden Inge
Dyrbye & Thea Stahl met 58,63%, op
drie Lies de Bruin & Henny Janssen
met 57,14% en een gedeelde vierde
plaats was er voor Bibeth Koch & Tina Wagenaar en Gertrude Doodkorte & Tiny van Drunen met 55%. Zo,
de kop is er af, nog vijf zittingen te
gaan, dus er kan zoals altijd nog van
alles gebeuren. Meer weten over

Selectie turnen KDO D.A.G.
De Kwakel - Zaterdag 21 februari hebben de meiden van KDO
D.A.G. hun 2e selectie turnwedstrijd
gedaan in Leimuiden bij ODI. Het
was een geslaagde sportieve ochtend. Deze keer waren de onderdelen Balk, Sprong en Lange mat aan
de beurt. De juryleden waren ook al
vroeg uit de veren. Om 9.15 mochten de meiden van Pre-Instap en Instap Niveau starten. Maar natuurlijk
eerst een waring-up om alle spieren
even goed warm te maken. Dit werd
gedaan onder leiding van Melissa
van ODI met lekkere muziek erbij,
dus iedereen was gelijk wakker. Alle
meiden deden enorm hun best om
te laten zien waar zij de afgelopen
weken weer hard voor hadden getraind. En extra hard, want ze doen
sinds dit seizoen alles met nieuwe
oefenstof. Dus zeker de Balk was
een leuke nieuwe uitdaging. De
juryleden beoordeelden de turnsters op hun oefeningen en zodra
alle punten binnen waren, konden
we de prijswinnaars bekend maken. Helaas haalde KDO geen prijzen binnen bij dit niveau. De eerste
3 prijzen gingen naar Kwiek en de
4e medaille bleef bij ODI.
Hartenvrouw? Voor informatie kunt
u secretaris Sandra Raadschelders
bellen op 0297-569910 of mail naar
Hartenvrouw2015@gmail.com

Pupil 1
Na de eerste prijsuitreiking was het
de beurt voor de meiden van Pupil 1.
Ook deze toppers hadden uiteraard
enorm hard getraind. Gouden plak
ging naar ODI, Zilver kreeg Kwiek
mee naar huis, En Brons won Luna
de Koning van KDO met een vloer
score van maar liefst 14,9. TOP gedaan Luna. Als laatste mochten Pupil 2 en Jeugd 1 zich gaan presenteren. Wat een mooie oefeningen
hebben ze laten zien op de Balk,
complete handstanden en koprollen werden er gedaan op die oh zo
smalle balk.
Respect hoor meiden. Sommige meiden deden zelfs een mooie
vloeroefening op muziek. Je moet
het toch maar mooi even allemaal
durven. Bij Pupil 2 deed niemand
van KDO mee. Bij Jeugd 1 hebben wij van KDO 2 deelneemsters
Samantha en Jette. Meiden voor
jullie waren de veranderingen van
de oefenstof het grootst. Maar jullie deden het geweldig, na zo hard
getraind te hebben. Radslag op de
balk en Salto afsprong van de balk,
stoer allemaal! Helaas vielen jullie
niet in de prijzen. Maar toch goed
jullie best gedaan. De eerste volgende selectie wedstrijd is 13 mei
bij KDO. Dan gaan jullie de Balk,
Brug en Vloer doen. Dus jullie hebben weer een doel voor ogen.
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• Nieuwe Meerbode

De mooiste sportverhalen
van De Ronde Venen

Atalante moet buigen
voor koploper

De Ronde Venen - In het Piet
Mondriaan gebouw in Abcoude
worden vrijdag 27 januari de winnaars van de Sportverkiezingen bekendgemaakt. Behalve de uitreiking
van de prijs aan de Sportman, Sportvrouw, Sporttalent, Sportploeg en de
nieuwe categorie Sporttrainer/coach
van het jaar 2016, is er ook aandacht
voor de mooiste sportverhalen uit de
gemeente. Sportliefhebbers zijn van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Gezien het beperkte aantal plekken is aanmelden noodzakelijk. De Ronde Venen heeft een gezond sportklimaat. De gemeente organiseert diverse sportstimuleringsactiviteiten en ondersteunt sportverenigingen. Ook is een groot aantal sportaanbieders actief om mensen met plezier in beweging te houden, op elk niveau en op elke leeftijd.
Er zijn veel inwoners die gebruikmaken van deze faciliteiten. Om de lokale sport ‘te vieren’ en organisaties
en sporters in het zonnetje te zetten
organiseert de gemeente jaarlijks de
Sportverkiezingen.

Vinkeveen - Atalante heren 1 was
er klaar voor, de confrontatie met
koploper VV Utrecht 7. De achterstand was inmiddels opgelopen tot
8 punten, maar Atalante had een
valse start door blessures en vakanties en was tijdens de laatste trainingen scherp. Met iedereen weer
fit én in de thuishal zou het moeten kunnen. Remco moest echter
alsnog afhaken en ook libero Stefan was na zijn wedstrijd met heren
2 niet fit genoeg. Dus toch niet op
volle sterkte. Koploper VVU 7 maakte haar kampioensaspiraties wel gelijk duidelijk door met maar liefst 11
man aan de start te verschijnen.
Ondanks alles opende de thuisploeg weer ouderwets scherp. Met
een sterke aanval, veel variatie en
voldoende servicedruk moest VVU
bij 12-5 in de eerste time-out vluchten. Bij 19-12 volgende de tweede,
te laat zou je zeggen. Maar Atalante verkrampte in het zicht van de
haven. Puntje voor puntje kropen
de steeds enthousiaster wordende gasten dichterbij. Bij 23-20 pakte een dubbele wissel bij Atalante
verkeerd uit en na enkele knotsgekke ralleys, waarin beide teams alles
terughaalden, bleek VVU op de beslissende momenten het meest effectief, 24-26.

Bijzonder
Iedereen kon tot begin december
een sporter of team met een bijzondere prestatie voordragen voor één
van de titels. Per categorie zijn er
door een jury drie sporters of teams
genomineerd. Ook heeft de jury de
winnaar per categorie bepaald. De
jury bestond dit jaar uit de journalisten Rosanne Kok, Ton van der Bruggen en Richard Avontuur en regiomanager van Sportservice Patrick
Hilhorst. Het voorzitterschap was
zoals altijd in handen van de wethouder Sport, Alberta Schuurs.
Naast aandacht voor de genomineerden en de prijswinnaars, is er
tijdens de avond ook aandacht voor
een aantal andere interessante gasten uit de lokale sportwereld. Tevens
kunnen bezoekers genieten van een
lokaal stukje sportief entertainment.
Wilt u de Sportverkiezingen bijwonen? Dat kan! Maar meld u dan
snel aan want het aantal plekken
is beperkt en vol is vol. Aanmelden
kan door een mail te sturen naar E.
b.bokkes@derondevenen.nl.

De Amstelbridgeclub

Opdrijven kan een slem
opleveren
Regio - Donderdag 19 januari werd
de 4e ronde van de 3e competitiereeks gespeeld in het Buurtnest.
Een wat moeizame start die ochtend, maar hulde aan Lucas die alle
“probleempjes” weer wist op te lossen. Wat zouden wij moeten zonder
de spelleiders!
In de A-lijn werd bij spel 2 fel geboden door de paren Wies & Marthe
(noord/zuid) en John & Aja (oost/
west). Na een opening door noord,
ging het paar oost/west met een
lange schoppenkaart en niet kwetsbaar tussenbieden tot en met 5
schoppen. Hoewel dit contract zeer
waarschijnlijk down zou gaan, liet
het noord/zuid paar, wel kwetsbaar,
zich niet verleiden tot een doublet,
omdat dit minder punten op zou leveren, maar boden 6 klaveren. Dit
klein slem contract werd keurig gehaald en leverde 1370 punten op.
Ria & Wim doubleerde bij dit spel
wel het 5 schoppen bod van Corry &
Grace. Dat contract ging inderdaad
5 down, maar leverde 1100 punten
op. Een mooie top voor Wies & Marthe. Ook bij spel 16 was het opdrijven van de tegenpartij niet gunstig.
Na een 4 ruitenbieding door oost/
west gingen Leny & Willy in noord/
zuid nog naar 4 harten. Hoewel zij
eigenlijk niet genoeg punten hadden voor een manchecontract, lukte het dit paar om dit contract te halen, hetgeen een 100% score opleverde. Vier ruiten zat er in en is zelfs
gedubbeld gehaald.
In de B-lijn zijn twee slempogingen
gedaan bij spel 2, doch een 6 sans
contract ging helaas down. Het bes-

te bod bij dit spel was 4 harten, gemaakt door Ge & Greet +1, de gemaakte 3 sans +1 leverde minder
punten op. Ciny & Herman boden
6 harten bij spel 21 en gingen ook
1 down. Bij dit spel hadden Ada &
Roelie wel 6 sans kunnen bieden,
want zij maakten 3 sans +3. Lyda &
Jan hadden er weer echt zin in deze ochtend en werden tweede. Aan
tafel 7 scoorden ze drie keer 100%!
Jammer dat ze bij spel 9 het 4 harten contract (de manche) niet hebben uitgeboden, want ze maakten
+2! Dan waren ze misschien wel
1e geworden? Alleen Joke & Gerard hebben dit contract uitgeboden
en net gemaakt. Ria & Joop werden
voor de derde keer eerste in deze
lijn, zo komen ze vast snel terug in
de A-lijn.
De voorlopige uitslag van de beste
drie paren:
A-lijn
1. Greet & Henk
64,58%
2. Addie & Jeannet
61,46%
3. Wies & Marthe
56,77%
B-lijn
1. Ria & Joop
63,54%
2. Lyda & Jan
58,33%
3. Henny & Lucas
54,51%

Argon wint opnieuw, nu
van Sliedrecht
Mijdrecht - Ook de tweede wedstrijd in 2017 heeft Argon in winst
om kunnen zetten. Na een bijzonder
matige eerste helft waarin één maal
werd gescoord en ook Sliedrecht
een doelpuntje meepakte, herstelde het zich in de tweede helft. Door
twee maal te scoren en het achterin soms goed weg kwam, werd het
uiteindelijk een verdiende 3-1 overwinning.
Snelle score
Het eerste doelpunt viel al in minuut één, de eerste de beste aanval was het de mee naar voren gekomen rechter verdediger en volkomen vrijgelaten Wouter Winters die
het net liet bollen. 1-0. Bijna werd
er in de volgende minuut weer gescoord maar het schot van Jesse van Nieuwkerk werd gesmoord
en de bal kwam net voor de doellijn tot stilstand waarna het alsnog
uit het doel werd geschoten. Daarna
liet Argon het iniatief over aan Sliedrecht en kregen de gasten mogelijkheden, een schot van Sjoerd van
der Waal ging recht op doelman Antonioli af en een vrije trap van broer
Coen van der waal zeilde over de
lat. Maar halverwege de eerste helft
kreeg Sliedrecht toch de aansluiting. Een vrije trap van Sliedrecht
kwam bij de achterlijn van Argon
terecht, de verdediging van Argon
greep slecht in, Arif Irilmazbilek
zette voor en Sjoerd van der Waal
schoot raak 1-1. Het gebeurde in
een fase waarin Sliedrecht met een
man minder stond en Bas van Stokkom vakkundig een tulband kreeg
aangemeten vanwege een hoofdwond. Even daarna kreeg Mike Langerak nog een pracht mogelijkheid
maar zijn kopbal werd onschadelijk
gemaakt door Romero Antonioli. De
laatste mogelijkheid voor rust was
voor Cyrano Morrison, hij ontving de

bal van Jesse van Nieuwkerk maar
zijn inzet ging via de paal naast.
Herstel
De tweede helft speelde Argon wel
hetzelfde systeem maar alles kwam
nu beter uit de verf. Er was meer
inzet en passes kwamen ook beter aan. In de beginfase kreeg Argon twee hoekschoppen op rij, de
eerste inzet van Floris Mulder werd
door doelman Lobbezoo weer tot
hoekschop verwerkt en bij de herhaling mikte Jesse van Nieuwkerk
net te hoog. Even later kreeg Argon opnieuw twee vrije trappen nabij de zestien meterlijn. De eerste
van Floris Mulder werd een prooi
voor doelman Lobbezoo en een minuut later mocht Jasper Werkhoven
opnieuw en op dezelfde plaats aanleggen. Nu liet Werkhoven de Sliedrecht doelman kansloos 2-1. Even
later was Werkhoven ook betrokken
bij het volgende doelpunt van Argon, hij gaf de bal aan Ian van Otterlo die er vervolgens fraai 3-1 van
maakte. Inmiddels was Cyrano Morrison vervangen door Jesse Stange.
Sliedrecht gaf het nog niet op, Coen
van der Waal zag zijn inzet tot hoekschop verwerkt en Manucho Adelino schoot van dichtbij naast. Ook
kwam Argon goed weg toen Antonioli een bal liet slippen, maar de bal
werd toch nog van de doellijn gehaald. De slotfase was voor Argon,
Jesse van Nieuwkerk zag zijn inzet
geblokt en even later toen hij alleen
op keeper Lobbezoo afging was de
sluitpost hem te slim af. Ook een pegel van Jesse Stange was voor Lobbezoo. Gavir Breidel zag in de allerlaatste minuut zijn kopbal via onderkant lat weer uit het doel stuiteren
zodat de eindstand 3-1 bleef in het
voordeel van Argon. Zaterdag gaat
Argon op bezoek in Noordwijk.
Foto: sportinbeeld.com

Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend
om eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog
meer enthousiaste leden. Geef u op
bij onze nieuwe secretaris telefoon
0297-563901. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.

Trotse eigenaars
Theo Kooijman van Sportvereniging

aangekomen en de overmacht van
de Utrechtenaren bleek uiteindelijk te zwaar. Via 20-25, 18-25 en
15-25 pakte VVU een verdiende zege en een voorschot op het kampioenschap.
Voor Atalante rest de strijd om de
tweede plaats en daarmee de kans
op promotie via de PD-wedstrijden.
De achtervolgers kwamen wel dichterbij, maar Atalante heeft nog een
redelijk voorsprong. Komende zaterdag wacht de nummer 5 en dat is
Utrecht 6. Het zou zo maar kunnen
dat de Vinkeveners daar weer een
aantal spelers uit de wedstrijd van
afgelopen vrijdag tegenkomen. Het
is het lot van een kleinere vereniging met een krappe selectie. Maar
laat dat een rode lap voor een stier
zijn, of een uitstekende reden om
de teleurstellende nederlaag recht
te zetten.

Domper
Een enorme domper, en een flashback naar de uitwedstrijd waar ook
de eerste set nipt en onnodig werd
weggegeven. Atalante was vastberaden deze tegenvaller te vergeten en een nieuwe start te maken.
Maar de mokerslag bleek te hard

De Vinken pakt
belangrijke punten

Argon heeft de beste
sportkantine
Mijdrecht - Sportvereniging Argon in Mijdrecht is uitgeroepen
tot de beste sportkantine van regio Utrecht. Sportvereniging Argon
is meerdere keren beoordeeld door
mystery guests en blinkt uit in gastheerschap, service en bierbehandeling. Hier kun je dus terecht voor het
best getapte glas bier! Deze verkiezing is onderdeel van het Goed Getapt kwaliteitsprogramma van Heineken Nederland. Als prijs ontving
eigenaar Theo Kooijman de Gouden Spatel van Sven van der Lugt,
Accountmanager Heineken Nederland.
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Argon is hartstikke trots op deze titel. “We zijn heel blij met het winnen
van de Gouden Spatel voor de beste
sportkantine. We doen altijd ons uiterste best om het de leden en gasten in onze sportkantine zo goed
mogelijk naar de zin te maken. Het
is altijd heel leuk om te zien dat na
een wedstrijd of training men nog
gezellig samenkomt in de sportkantine. Daarnaast is onze deelname aan het Goed Getapt programma ook belangrijk voor ons omdat
we zo nog meer kwaliteit willen leveren en onze gasten extra tevreden
willen stellen. Met deze prijs zijn wij
als sportvereniging niet alleen heel
blij, maar het allerbelangrijkst: onze
gasten ook!”

Punten voor Atlantis E3!
Mijdrecht - Op zaterdag 21 januari speelde Atlantis E3 thuis de wedstrijd tegen Fiducia. Het team, gesponsord door Eis & Co, had de afgelopen wedstrijden geen punten gepakt dus was vastberaden
dit vandaag wel te doen. In Atlantis E3 spelen; Flore Dominicus, Louise van Koeverden Brouwer, Puck Eisen, Sophia van Vliet, Lucas Eindhoven en Yorick van den Bosch. Helaas waren Sophia en Lucas er vandaag niet bij. Bram van der Tang
was gelukkig beschikbaar om in te
vallen. Het team staat onder leiding
van Max van Vliet en Zoe Trompert.

Het team ging fel van start en wist
snel op voorsprong te komen door
een mooi doelpunt van Yorick. Fiducia reageerde snel en maakte 1-1.
De E3 kwam echt op stoom en door
doelpunten van Puck, Bram, Louise en Yorick werd het 7-1. Helaas
had het team toen wat tijd nodig om
weer even op adem te komen na deze doelpunten reeks. Fiducia profiteerde hiervan en wist tot 7-4 te komen. Atlantis E3 stond daarna weer
ijzersterk te verdedigen en liet Fiducia niet verder komen. Het bleef 7-4.
Een mooie eindstand voor dit leuke
team wat steeds beter gaat draaien.

Vinkeveen - In de eerste thuiswedstrijd van De Vinken 1 in 2017 behaalden de Vinkeveners een prima
resultaat. Waar de uitwedstrijd tegen de bezoekers uit Huizen voor
de kerst nog verloren ging, was deze return voor Vinkeveen. Al vanaf
het begin leidde de thuisploeg om
uiteindelijk met 18-12 te kunnen zegevieren.

wat slordiger periode kwam Huizen nog even langszij, maar al voor
de rust werd duidelijk dat de kansen groot waren om beide punten
in huis te houden: Joyce van Wijk,
Gideon leeflang (2x), Emese Kroon
(2x) en Annick Stokhof zetten voor
het thuispubliek een aangename
10-7 voorsprong bij rust op het scorebord.

F1
Het team van trainer-coach Dirk van
der Vliet had wellicht extra profijt
van het met trommels en toeters uitgeruste team van de week, de pupillen F1. Mede door het enthousiasme van Vinken’s kleinsten kwam het
Vinkeveense vlaggenschip makkelijk tot scoren. Rutger Woud opende de score; samen met zijn levenspartner Annick Stokhof, diens broer
Jerom en met nestrix Joyce van Wijk
stond Woud in het aanvalsvak, terwijl Emese Kroon met Dorien Verbruggen, Gideon Leeflang en Jelle
Mul het defensieve kwartet vormde.
Doelpunten van Dorien Verbruggen,
Jelle Mul en opnieuw Rutger Woud
tilden de stand naar 4-1. Door een

Taart
Sowieso is het goed toeven op de
Vinkeveense tribunes. Dit keer was
de supportersvereniging van de Vinken Vikings zo gastvrij om het publiek op een aangenaam stuk taart
te trakteren. Het bracht de stemming er extra goed in. De Vinken
zou in de tweede helft geen moment in gevaar komen. Huizen
speelde wat ongeïnspireerd en de
thuisploeg benutte een mooie reeks
van kansen: Rutger Woud scoorde
nog twee maal, aanvoerster Annick
Stokhof drie maal. Emese Kroon, Gideon Leeflang en Jerom Stokhof
scoorden elk nog eenmaal. Hiermee
kwam de eindstand op een keurige
18-12 voor de thuisploeg.

