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Opening Amstelaquaduct 
niet voor maart
Regio - Het tracé van de Omleg-
ging Amstelhoek, onderdeel van de 
nieuwe N201, zal naar verwachting 
niet voor maart 2014 open gaan. Het 
tracé moet de nieuwe N201 (bij de 
Amsterdamseweg, Amstelveen) ver-
binden met de bestaande N201 (de 
Mijdrechtse Zuwe, De Ronde Ve-
nen). Eind 2013 is geconstateerd dat 
het weggedeelte tussen het aqua-
duct en de Amsterdamseweg (ter 
hoogte van het gemaal), niet aan de 
gestelde eisen voldoet. Op dit mo-

ment is de provincie Noord-Holland 
in overleg met de aannemer om te 
kijken naar een oplossing. De gevol-
gen voor de planning en de uitein-
delijke openingsdatum van het tracé 
van de Omlegging Amstelhoek zijn 
op dit moment onduidelijk. Het tracé 
van de Omlegging Amstelhoek zou 
begin dit jaar geopend worden. Met 
deze laatste openstelling zouden al-
le projecten van de nieuwe N201 
voltooid zijn. De omlegging Amstel-
hoek is dé verbinding van de reeds 

geopende nieuwe N201 naar de be-
staande N201 in de gemeente De 
Ronde Venen.

De bouw van het aquaduct is al wel 
klaar en daar worden op dit moment 
de laatste werkzaamheden uitge-
voerd voor het inregelen van de vei-
ligheidssystemen. Deze veiligheids-
systemen zijn onderdeel van het to-
tale verkeersmanagementsysteem 
van de nieuwe N201 waaronder ook 
de Waterwolftunnel valt.

“Kinderboerderij De Olievaar moet blijven”

Geslaagde bijeenkomst in 
voor mogelijke doorstart
Uithoorn - De bijeenkomst onder 
het motto “De Olievaar moet blij-
ven” in ‘t Buurtnest heeft geleid tot 
het oprichten van een werkgroep die 
de mogelijkheden van een doorstart 
van de kinderboerderij gaat onder-
zoeken. Er kwamen zo’n 25 belang-
stellenden op de uitnodiging af om 
mee te denken over de toekomst van 
de Olievaar. Medewerkers van Ons 
Tweede Thuis gaven een toelich-
ting op de komende sluiting. Zij wil-
len alle medewerking verlenen aan 
een doorstart van de kinderboerde-
rij, maar duidelijk is dat zij de kos-
ten voor het draaiend houden van 
de kinderboerderij niet meer kun-
nen dragen. Zij hebben te maken 
met bezuinigingen op de AWBZ, 
de subsidie van de gemeente is af-
gebouwd, en acties om fondsen te 
werven hebben niet voldoende op-
geleverd. Alle aanwezigen, onder 

wie vertegenwoordigers van diverse 
politieke partijen, hebben zeer con-
structief nagedacht over de toekom-
stige mogelijkheden. Geïnteresseer-
den die niet aanwezig konden zijn 
hebben zich gemeld per e-mail. 

Ideeën
Een greep uit de ideeën die naar vo-
ren kwamen: zet een vrijwilligersor-
ganisatie op, zoals in Aalsmeer, en 
ga uit van Ons Tweede Thuis als ge-
bruiker voor dagbesteding van haar 
cliënten; kijk ook naar andere partij-
en die dagbesteding zoeken; betrek 
een partij erbij die de locatie com-
mercieel kan exploiteren; betrek het 
bedrijfsleven bij de kinderboerde-
rij; begin een ‘club van 100’ en zoek 
donateurs; doe meer met educa-
tie en voorlichting; begin een muse-
um; verkoop kaas en groente en nog 
veel meer. De gevormde werkgroep 

bestaat uit mensen met verschil-
lende achtergronden en discipli-
nes, die de voorgestelde mogelijk-
heden gaan onderzoeken en beoor-
delen, en een plan gaan maken voor 
een nieuwe opzet. Zij zullen hun be-
vindingen delen met de grote groep 
belangstellenden. Een doorstart van 
de kinderboerderij voor 1 maart, de 
sluitingsdatum, zal niet mogelijk zijn, 
maar hopelijk wel zo spoedig moge-
lijk daarna. Ons Tweede Thuis gaf 
aan, dat het (terug)krijgen van die-
ren na een nieuwe start gelukkig 
geen enkel probleem is. Organisa-
toren DUS! en PvdA zijn verheugd 
over de grote opkomst, de construc-
tieve sfeer en het resultaat van de 
bijeenkomst. Zij zullen wethouder 
Zijlstra aanstaande donderdag met 
een motie oproepen om nieuwe ini-
tiatieven zo veel mogelijk te steunen 
en te faciliteren.

Inrichting Waterlijn 
tijdelijk op een zijspoor
Uithoorn - De volledige herinrich-
ting van de Waterlijn, onderdeel van 
het ambitieuze Masterplan voor het 
centrum van Uithoorn, wordt voor-
lopig uitgesteld. Een noodzakelijke 
stabilisatie van de kademuur door 
steenstortingen en een door Wa-
ternet in het vooruitzicht gestel-
de ophoging van de Amsteloever 
(het Marktplein en de Wilhelmina-
kade), zijn hiervan de belangrijkste 
oorzaken. Niet in de laatste plaats 
zijn ook de ingediende ‘zienswijzen’ 
(een ander woord voor bezwaar-
schriften) van bewoners en onder-
nemers om de Amsteloever autovrij 
te maken een (voorlopige) rem op 
de aanpak van de herinrichting zo-
als de gemeente die voor ogen staat. 
Deze verkeersmaatregel zorgt voor 
twee jaar uitstel van de defi nitieve 
herinrichting. Vanaf half april wil de 
gemeente alvast wel een nieuw ver-
keersregime instellen. Dit houdt in 
dat er vanaf het Piet de Kruif viaduct 
richting Dorpsstraat een eenrich-
tingsverkeer wordt ingesteld waar-
bij tevens de blauwe zone wordt op-
geheven. Verder kan er op de ka-
de nog steeds geparkeerd worden, 
behalve daar waar die ruimte wordt 
benut voor terrassen. In de Koningin 
Julianalaan is ter compensatie de 
aanleg van extra parkeerplaatsen 

gepland, evenals bij het Piet de Kruif 
viaduct. Dit valt allemaal op te ma-
ken uit een recent door de gemeen-
te gestuurde brief aan de plaatselij-
ke bewoners waarin uitgebreid uit-
leg wordt gegeven over de redenen 
van het uitstel. In eerdere plannen 
werd door VVD wethouder Jeroen 
Verheijen (EZ) vorig jaar nog stellig 
aangegeven dat voor het begin van 
het vaarseizoen (half april) in elk 
geval een (groot) deel van de herin-
richting door de ontwikkelcombina-
tie Hart aan de Amstel gerealiseerd 
zou zijn. Dat blijkt een te vroeg op-
gelaten luchtballon.

Vooruitziende blik?
Het zou bij dit soort grote projec-
ten wellicht zinvol zijn enige terug-
houdendheid in tijdsplanning te be-
trachten en de bewoners op voor-
hand niet blij te maken met een do-
de mus. Eerst vroegtijdig alle fac-
toren en te verwachten tegensla-
gen in kaart brengen die betrekking 
(kunnen) hebben op de uitvoering 
van een project als dit, om vervol-
gens de planning daarop af te stem-
men is een beter uitgangspunt. Dat 
voorkomt veel teleurstellingen zoals 
die er nu zijn.

Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - VVD Uithoorn/De Kwa-
kel gaat de gemeenteraadsverkie-
zingen in met een sterke lijst van er-
varen en nieuwe kandidaten. Afge-
lopen zondag 26 januari heeft de of-
fi ciële aftrap van de VVD campagne 
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen plaatsgevonden tij-
dens de 10 Engelse Mijlen van Uit-
hoorn. Onder het motto ‘De VVD 
houdt Uithoorn in beweging’ assi-
steerde de VVD bij deze mooie jaar-
lijkse loop in Uithoorn. Dit was ook 

een leuk moment om eens kennis te 
maken met de top 12 van de VVD 
kandidatenlijst. 
De volgorde van deze lijst ziet er na 
Nick Roosendaal als volgt uit: Re-
becca Sterrenberg, Jan Hazen, Da-
niël Wolffensperger-Laugs, Marvin 
Polak (wethouderskandidaat), Mar-
cel van Haren, Katja Laugs-Wolf-
fensperger, Frank van Kooten, Wike 
Lijs, Chantal van Schaik-Vleesch-
houwer, Alexander Reuvekamp en 
Gerard Troost.

VVD houdt Uithoorn in 
beweging

Uithoorn - Na een zeer spannende 
zaalhockeycompetitie zijn trainers 
Martijn Bots en Jasper de Waal met 
het hele C1 zaal-team er in geslaagd 
te eindigen op de 1e plaats. Dit na 
een zinderende fi nale tegen de top-
clubs van Noord-Holland!
Door deze unieke prestatie mogen 
de jongens aankomend weekend 
meedoen aan het Nederlands Kam-
pioenschap Zaalhockey in Sporthal-

len Zuid te Amsterdam. Daar strij-
den de zes beste zaalteams om de 
Nederlandse titel. Het toernooi is 
verdeeld over zaterdag 1 februa-
ri en zondag 2 februari. De jongens 
spelen zaterdag om 09.45 uur te-
gen Nijmegen en om 15.00 uur te-
gen Kampong.
Op zondag zijn dan om 10.00 uur de 
kruisfi nales en de fi nale vindt plaats 
om 12.00 uur.

Qui Vive JC1 
zaalkampioen NH

V.l.n.r. Martijn, Luke, Tobias, Levi, Stijn, Maarten, Beer, Maurik, Bram, Jasper 
en Jente



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

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

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Voorontwerp “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4”. Inza-

geperiode vanaf vrijdag 10 januari 2014 t/m donderdag 23 januari 2014. Inlich-
tingen bij Ontwikkeling M. Blonk 0297-513111.

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

- Aanwijzingsbesluit toezichthouders ‘Omgevingsdienst Noordzeekanaalge-
bied’. Inzageperiode vanaf 22 januari 2014 t/m 31 januari 2014. Inlichtingen 
bij: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hoofdkantoor) 023-5678899.

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

- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 113. Beroepsperiode 27 december 
2013 t/m 6 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W.M. van de Lagemaat 
0297-513111.

 INGETROKKEN(OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Dorpscentrum
- Stationsstraat 38, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapel-

len op het zijdakvlak.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 7, omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotroom. Be-

zwaar: t/m 4 maart 2014.
- Wiegerbruinlaan 2 t/m 8, instemming voor het uitbreiden van het openbaar te-

lecommunicatienetwerk. Bezwaar: t/m 6 maart 2014.
- Industrieweg, vergunning kabels en leidingen voor het maken van een gestuur-

de boring voor het LS-net. Bezwaar: t/m 6 maart 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Randhoornweg)
- Legmeer-West deelgebied 3, vergunning kabels en leidingen voor het uitbrei-

den van het waterleidingnetwerk. Bezwaar: t/m 6 maart 2014.
- Vergunning aan Kermis Organisatiebureau Verdonk voor het organiseren van 

een kermis van 4 t/m 9 juni 2014.
- Vergunning aan Kermis Organisatiebureau Verdonk voor het plaatsen van tij-

delijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de kermis. Bezwaar t/m 
3 maart 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 4. Vergunning aan Tafeltennisvereniging VDO voor het organiseren 

van een loterij op 24 mei 2014. Bezwaar t/m 7 maart 2014.
- Vergunning aan de exploitant van de kantine van Tafeltennisvereniging VDO 

voor het schenken van alcoholhoudende drank. Beroep t/m 5 maart 2014.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Vergunning aan de exploitant van Himalayan Kit-

chen voor:

* het exploiteren van een horecabedrijf t/m 20 januari 2017
* voor het schenken van alcoholhoudende drank.

 Bezwaar t/m 6 maart 2014.
- Prinses Christinalaan 93. Vergunning aan Combiforte voor het plaatsen van 

twee afvalcontainers op de openbare weg t/m 28 februari 2014. Bezwaar t/m 5 
maart 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Joost van de Vondellaan 37. Vergunning aan Neo Vita voor het plaatsen van een 

tent op de openbare weg van 7 t/m 9 februari 2014. Bezwaar t/m 4 maart 2014.

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

 REGLEMENT CAMERABEWAKING
Op 2 januari 2014 heeft het college van B&W van Uithoorn het Reglement Came-
rabewaking vastgesteld.

 VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD
Nummering van de lijsten van de Kandidaten en 
Beslissing Geldigheid Lijstencombinaties
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Uithoorn maakt bekend dat op 7 februari 2014 om 16.00 uur, 
in een openbare zitting in B&W kamer (nr. 205) van het gemeentehuis de numme-
ring van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de beslissing over de geldigheid 
van de lijstencombinaties voor de op 19 maart 2014 te houden verkiezing van de 
leden van de gemeenteraad zal plaatshebben.
Uithoorn, 20 januari 2014
De voorzitter voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga
Zitting van het Centraal Stembureau inzake beslissing geldigheid 
Ingeleverde kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 19 maart 2014 te houden ver-
kiezing van de leden van de raad van de gemeente Uithoorn maakt, ingevolge ar-
tikel I 4 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 7 februari 2014 om 16.00 uur, in 
een openbare zitting zal beslissen over
- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groe-

pering.
De voorzitter voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

2014: aanslag 
gemeentebelastingen 
komt in maand januari

De aanslag gemeentelijke belas-
tingen valt eind van deze maand janu-
ari al op de mat. Dit is een maand eer-
der dan de inwoners van Uithoorn ge-
wend zijn. De reden is dat Gemeen-
tebelastingen Amstelland sinds 2013 
de belastingheffi ng uitvoert voor de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 
De organisatie heeft het moment van 
verzenden van de aanslag voor alle 
gemeenten gelijkgesteld en bepaald 
op eind januari. 

Betaling
De wijze van betaling en de termijnen 
zijn niet gewijzigd. U kunt uw aanslag 
voldoen via contante betaling, met 
een acceptgiro (in twee termijnen), 
via internetbankieren of een automa-

Gebouw De Hoeksteen ligt op een 
zeer gunstige locatie op de hoek van 
de Alfons Ariënslaan/Hugo de Groot-
laan, aan sierwater en nabij winkel-
centrum Zijdelwaard. Er is voldoen-
de gratis parkeergelegenheid in de 
buurt. Het pand is ontworpen door 
de bekende architect Gerrit Rietveld, 
dateert van 1965 en opgenomen op 
de gemeentelijke monumentenlijst.

In dit gebouw is aan de zijde van 
de Hugo de Grootlaan op de bega-
ne grond per direct 81 m² bruto vloer-
oppervlakte (BVO) kantoorruimte te 
huur. Vanwege de indeling in diverse 
kamers zijn er meerdere gebruiksmo-
gelijkheden, zoals 2 tweepersoons-
werkkamers, een spreek-kamer, een 
balie etc. U heeft de beschikking over 
een eigen toilet en een (koffie)keu-
ken.
Op de 2e etage is per direct 139 m² 
(BVO) kantoorruimte met (koffie)

keuken en berging/ kopieerruimte 
te huur. Het betreft een grotendeels 
open ruimte die daarom vrij kan wor-
den ingedeeld. 
Eveneens op de 2e etage komt per 1 
mei 2014 56 m² (BVO) kantoorruimte 
met kitchenette en kopieer-/opslag-
ruimte beschikbaar.
Op de 2e etage is een gedeeld toi-
let aanwezig. Het gebouw beschikt 
over een lift.
In overleg met de overige huurders 
kan incidenteel gebruik worden ge-
maakt van de op de 1e etage aanwe-
zige gemeenschappelijke (vergader)
ruimte (opp. ± 45 m² BVO). Voor dit 
gebruik wordt geen extra huur bere-
kend. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J.H.E. Groe-
neveld van de afdeling Ontwikkeling 
van de gemeente Uithoorn, recht-
streeks onder telefoonnummer 0297-
513273.

Gemeente Uithoorn 
verhuurt kantoorruimte

Voor het project Waterlijn wordt 
een boodschappensteiger aan het 
Irenepad aangelegd. Voor de aan-
leg hiervan is het noodzakelijk dat 
er bomen worden gekapt. Het gaat 
om de kap van 1 wilg en 1 es die 
in de groenstrook langs het water 

staan. Het uitgangspunt is dat er 
twee bomen worden teruggeplant. 
Omdat het een dijklichaam betreft 
moet hiervoor door Waternet een 
vergunning verleend te worden. 
Deze vergunning is nog niet afge-
geven. 

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? 
Dan kunt u contact opnemen met 
de heer Valkenburg van de afdeling 
Leefomgeving op tel. 0297-513111 
of per e-mail  v ia gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. dhr. E. Valkenburg.

Kappen bomen Irenepad

tische incassoregeling (in negen ter-
mijnen). 

Automatisch incasso
Wilt u via een automatisch incas-
so betalen? Vult u dan het machti-
gingsformulier in. Het machtigings-
formulier ontvangt u gelijktijdig met 
uw aanslagbiljet gemeentelijke be-
lastingen 2014.

Meer informatie
Meer informatie over de gemeentelij-
ke belastingen vindt u in de bijsluiter 
bij uw aanslag en op www.gemeente-
belastingenamstelland.nl, de websi-
te van de gemeentebelastingen Am-
stelland.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Gemeentebelastingen Amstel-
land: 
Gemeentebelastingen Amstelland, 
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, 
Bezoekadres: Laan Nieuwer Am-
stel 1, 1182 JR Amstelveen, tel. 020-
5404886, e-mail: belastingen@am-
stelveen.nl www.gemeentebelastin-
genamstelland.nl. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
van 8.30-12.30 uur.

Regio - Na ruim vijftienhonderd 
succesvolle optredens in twee jaar 
tijd in Duitsland, is tweevoudig Mer-
lin Award winnaar en “IMS Magici-
an of the Year “ Christian Farla ein-
delijk terug in de Nederlandse The-
aters. En hij heeft maar één bood-
schap: Vergeet alles dat je denkt te 
weten over magie! In zijn nieuwe 
show gaat Christian Farla de uitda-
ging aan om alle beroemde filmto-
venaars te verslaan; wat zij op het 
witte doek kunnen, kan Christi-
an live on stage. Speciaal voor de-
ze show verleent David Copperfield 
zijn medewerking. In een spectacu-
laire mix van visueel entertainment, 

humor, publieksinteractie en onna-
volgbare vingervlugge magie gaat 
Christian Farla het magische ge-
vecht aan met tovenaars als Har-
ry Potter, Merlijn en Gandalf. Door 
middel van camera’s en videoscher-
men heb je als publiek nog nooit zo 
dicht met je neus bovenop de gehei-
men van echte magie gezeten. Met 
goede recensies in diverse kranten 
zoals ‘Farla kan echt toveren’ en ‘Ve-
gas wil Farla’ kan Farla trots zijn op 
wat hij heeft bereikt. Christian Farla 
heeft als enige illusionist drie maal 
het Nederlands Kampioenschap 
Goochelen gewonnen. Hij mocht 
ook internationaal een flink aantal 

prijzen in ontvangst nemen. Daar-
mee is hij de meest onderscheiden 
magische artiest. In Las Vegas ont-
ving hij zelfs de prestigieuze “Magi-
cian of the Year award”. 

De afgelopen jaren heeft hij talloze 
optredens gedaan in onder ande-
re Walibi World en Phantasialand in 
Duitsland. In zijn eigen Magic Thea-
ter verzorgde hij zeven maanden ze-
ven dagen per week de show Sie-
ben, de zoektocht naar de ware ma-
gie. Christian Farla was te zien in 
verschillende televisieshows waar-
onder De Wereld Draait Door en 
de Tros TV show. Ook op het wit-

Christian Farla The White Magic Tour te doek verscheen hij in een twee-
tal films. In december 2011 waren 
Christian en zijn Showgirls te zien in 
het Kerstcircus Ahoy (50.000 bezoe-
kers). In februari 2012 was Christian 
met zijn show de hoofd act op het 
grootste goochelcongres van Eu-
ropa in Blackpool Engeland. En op 
zondag 9 februari aanstaande om 
15:00 uur dus in het Crown Thea-
ter in Aalsmeer. Wilt u dit fantasti-
sche spektakel, geschikt voor alle 
leeftijden, bijwonen? Dat kan! Voor 
slechts 19,50 euro. Voor deze the-
atervoorstelling biedt Crown The-
ater samen met Restaurant Down-
town Diner twee zeer voordelige 
theaterarrangementen aan, te we-
ten: Een twee- of driegangenme-
nu mét entreebewijs voor respec-

tievelijk slechts 30 euro en 37,50 
euro. U kunt deze voorstelling en 

andere voorstellingen boeken op  
www.crowntheateraalsmeer.nl.



Gewijzigde openingstijden
Per 3 februari wijzigen de openingstijden van onze vestigingen in 
Aalsmeer, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Uithoorn en op Schiphol. Op 
maandag zijn onze kantoren geopend vanaf 13.00 uur.

Via telefoon en internet blijven we bereikbaar zoals u van ons bent gewend. U kunt veel bankzaken ook direct 

zelf online regelen. Bekijk wat u zoal zelf kunt regelen op www.rabobank.nl/particulieren/klantenservice/.
Telefonisch staan onze adviseurs u graag te woord via onze  Particulierendesk (023-5498 200), 

Ondernemersdesk (023-5498 400) of Hypothekendesk (023-5498 300).

Samen sterker

www.regioschiphol.rabobank.nl

Per 
3 februari 2014

Gewijzigde 
openingstijden
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Op woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen: alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel  van 18 jaar en 
ouder mogen dan naar de stembus. Dit is deel 2 van een serie, waarbij de partijen u helpen bij het maken van uw keuze.

Welke partij krijgt uw stem bij de verkiezingen?

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografi e: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

R A A D S A G E N D A

Datum: 30 januari 2014  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Participatienota 
19.40 uur

4   Kaderbesluitvorming 
serviceorganisatie 
20.15 uur

5   Koersprogramma Sociaal 
Domein 20.45 uur

6   Nota Duurzaamheid 
21.15 uur

7   Motie Kinderboerderij
22.15 uur

Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 13 februari 
2014. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

CDA
Jordy Keimes

Iedereen doet mee: 
jongeren
Gezond leven, steeds 
blijven leren en jezelf 
ontwikkelen zijn 
onderdelen van het 
actief deelnemen aan 
de samenleving.
•  Samen met jongeren 

een toegankelijk alter-
natief bedenken om 
elkaar te ontmoeten 
als de Mix gesloten is. 

•  Stimuleren van
 jeugdlidmaatschap 
bij verenigingen.

•  Jeugdzorg eenvoudiger 
en effectiever maken.

DUS! (GroenLinks/D66)
Peter Timmer

Groen aan de 
Amstel: natuurlijk!
Een groene omgeving
is rustgevend, daagt
uit tot bewegen en
zorgt voor een fijn
leefklimaat. DUS! 
houdt daarom de
natuur in stand.
•  Groene schoolpleinen 

en groene daken.
•  Ondersteuning 

van groene buurt-
initiatieven.

•  Kinderboerderij 
van en voor de 
samenleving.

• Groen zonder gif.

Groen Uithoorn
Arjan Koopmans

Geen bezuiniging 
sportverenigingen!

Groen Uithoorn wil 
dat iedereen kan 
sporten. Alle kinderen 
moeten de mogelijkheid 
hebben om te sporten.
•  Geen bezuinigingen 

meer voor Legmeer-
vogels, KDO, Qui 
Vive en AKU.

•  Voorkom hogere 
contributies als gevolg 
van bezuinigingen.

•  Stop met grote projec-
ten en inhuren van 
personeel als je geen 
geld hebt.

Ons Uithoorn
Benno van Dam

Goede participatie
Uithoorn moet
zelfstandig blijven
om afstand met burgers 
kort te houden en zo 
goed beleid te kunnen 
voeren voor iedereen.
•  Bij inspraaktrajecten 

vóóraf helderheid 
over reikwijdte 
van inspraak.

•  Standaard buurt-
beheer raadplegen 
als besluit gevolgen 
heeft op buurtniveau.

•  Bij bezuinigingen 
vóóraf belanghebben-
den raadplegen.

Gemeentebelangen
Herman Bezuijen

Verkeer
De omlegging van de 
N201 schept nieuwe 
kansen. In de nieuwe 
situatie is een betere 
doorstroming belangrijk 
en moeten verwarrende 
borden en regels 
worden voorkomen.
•  Handhaven huidige 

OV-voorzieningen.
•  Goed onderhouden 

van wegdek, fietspaden 
en trottoirs, inclusief 
maaien bermen.

•  Tweede ontsluiting 
van De Kuil in de 
Kwakel.

VVD
Nick Roosendaal

VVD houdt Uithoorn 
in beweging

Sport en spel is voor
goed voor iedereen.
Het draagt bij aan 
een gezonde, sociale 
levensstijl en dient 
dus voor iedereen 
bereikbaar te zijn.
•  De verenigingen, 

commerciële aanbie-
ders en scholen 
leveren het aanbod.

•  De gemeente onder-
steunt waar nood-
zakelijk om sport 
voor alle bewoners 
toegankelijk te houden.

PvdA
Els Gasseling-Boone

Prettig wonen
Investeren in betaal bare 
woningen, krachtige 
buurten en goede 
bereikbaarheid.
•  Ten minste 30 procent 

van woningen in nieuw-
bouwprojecten beschik-
baar voor starters.

•  Nieuwbouw in de 
Kwakel moet passen 
bij dorpse karakter.

•  Een veilige en goed 
onderhouden openbare 
ruimte, die uitnodigt 
tot ontmoeten.

•  In iedere buurt een 
buurtcentrum.



Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

 Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door één persoon

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297-594345 / 06-26242126

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider 
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle 
faciliteiten om een begrafenis of crematie 
geheel naar uw wensen te verzorgen. 
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en 
De Ronde Venen staan wij garant voor het in 
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.

Als er in uw directe omgeving iemand komt te 
overlijden, kunnen wij alle zorg van een 
begrafenis of een crematie van u overnemen. 
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

De mensen achter 
Uitvaartverzorging Finnema

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden

Dag en nacht bereikbaar  
0297 - 32 58 65

Uw eigen afscheidsruimte (24 uur per dag)

“Uitvaart is zo individueel als het leven zelf”

Francisca Stoffels

Dag en nacht bereikbaar
06-24612180 / 020-4415366

info@uitvaartdewitteroos.nl
www.uitvaartdewitteroos.nl

UitvaartcentrUm 
BOUWenS

sinds 1927 hét adres van vertrouwen voor 
iedereen die in moeilijke dagen behoefte heeft 

aan menselijke benadering, doelmatige adviezen 
en deskundige begeleiding

UitvaartcentrUm BOUWenS 
Startbaan 7 • 1185 XP Amstelveen 

020 647 12 12
UitvaartcentrUm BOUWenS 

Noorddammerweg 40 • 1424 NX Uithoorn 
0297 56 34 55

crematOriUm BOUWenS 
Noorddammerweg 40 • 1424 NX Uithoorn 

0297 52 04 98
www.uitvaartcentrumbouwens.nl

Wij zijn er voor iedereen  
 

Alies Koster - de Lange en Ronald Koster 

0297 560766 

Devotio uitvaartverzorging 
 

in samenwerking met 
 

Monuta 
 

verzorger en verzekeraar van uitvaarten 

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten 
die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van mijn lieve man, onze papa en trotse opa.

Onno Kats
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 
maar zoveel betrokkenheid verzacht het ver-
driet en vergroot de moed om verder te gaan.

  Coby Kats-Pieneman 
  kinderen en kleinkinderen

Midden in ‘t leven,
nog zoveel te geven.
Ideeën en plannen te over,
in één keer voorbij.
Voor ons was je een kei,
enig in je soort.
Wij zetten ons leven,
in jouw nagedachtenis voort.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend, delen wij u mede, dat mijn man, 
(schoon)vader en opa plotseling is over-
leden.

Wilhelmus Cornelis 
Verkerk
Willem

* 18-5-1952   † 24-1-2014

  Lydia Verkerk-Döpp

  Brenda en Ellen
   Sara †
   Jelle

  Marcel en Doenja
   Jack
   Alicia
  

  Sonja en Berry
   Noud
   Aafke, Lisa en Mats
 

  Susanne
  Richard

Mgr. Noordmanlaan 72
1424 BH De Kwakel

De avondwake zal gehouden worden op don-
derdag 30 januari 2014 om 19.00 uur in de 
parochiekerk St. Jans Geboorte, Kwakelse-
pad 4 in De Kwakel, waarna er gelegenheid 
is om te condoleren.

De uitvaart zal gehouden worden op vrijdag 
31 januari 2014 om 10.30 uur in de boven-
genoemde kerk, waarna wij hem te rusten 
leggen op de begraafplaats bij de kerk.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot 
condoleren in het Dorpshuis, Kerklaan 16 
in De Kwakel.

Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden.

Met dankbare herinneringen aan alles wat zij 
voor ons is geweest, geven wij u kennis van
het overlijden van onze lieve moeder, mijn 
schoonmoeder, onze oma en oma-oma

Cornelia 
Hoogendoorn-Vuijk

Corrie
weduwe van Cornelis Hoogendoorn

* 21 december 1921   † 24 januari 2014

  Henny en Nico †
   Cintha
   Iris en Maikel
    Finn, Liam
   Anouk en Franke

  Lia en Henk

Correspondentie-adres:
H. Winters
Zijdelveld 32
1421 TJ Uithoorn

Onze moeder en oma is overgebracht naar 
Uitvaartcentrum Finnema, Zwarteweg 108 te 
Aalsmeer, alwaar geen bezoek.

De afscheidsplechtigheid zal gehouden wor-
den op donderdag 30 januari om 11.00 uur
in bovengenoemd uitvaartcentrum, waarna 
de teraardebestelling zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats, Noorddammerweg 
42 te Uithoorn.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot con-
doleren in de aula nabij de begraafplaats.

Met dankbare herinneringen aan alles wat zij 
voor ons is geweest, geven wij u kennis van
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder en trotse oma

Wilhelmina 
de Vries-Boerse

Wil
* 26 juli 1938    † 26 januari 2014

  T.C. de Vries

  Elles
   Jeltje, Jeen

  Marjan en Bert
   Nina, Annika, Benjamin

Correspondentie-adres:
M. van Gastelen-de Vries
Prinses Christinalaan 55
1421 BE Uithoorn

Mijn vrouw, onze moeder en oma is over-
gebracht naar Uitvaartcentrum Finnema,  
Zwarteweg 108 te Aalsmeer, alwaar geen 
bezoek.

De plechtigheid voorafgaande aan de crema-
tie wordt gehouden op maandag 3 februari
om 12.30 uur in het crematorium aan de 
Noorddammerweg 40 te Uithoorn.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren 
in de ontvangkamer van het crematorium.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. 

Langs deze weg willen wij onze dank be-
tuigen voor de vele blijken van medeleven 
na het overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en omi

Jannie 
van der Ham-Kooijman

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren 
dat zij bij velen geliefd was.

  Hennie en Hans
  Joke en Ton

  Kleinkinderen en 
  achterkleinkind

Zij was er voor de ander,
geven en niets terugverlangen.

Dankbaar voor alle zorg, toewijding en liefde 
waarmee zij ons altijd heeft omringd, geven 
wij u met verdriet kennis van het overlijden 
van onze lieve moeder, schoonmoeder, trotse 
oma en zus

Helena Caecilia Maria 
de Bruijn-Onderstal

Hélène
weduwe van Pieter Gerard de Bruijn

* Amsterdam,   † Hoofddorp,
26 april 1938    25 januari 2014

  Yolanda en André
   Ewoud, Martijn, Sophie

  Michel en Nicolette
   Patrick, Lisanne, Esmée,
    Myrthe

  Cecilia en Henk
   Amber, Sam

  Arthur Onderstal

Correspondentie-adres:
p/a Myosotis
Stationsstraat 24
1182 JN Amstelveen

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum, 
Noorddammerweg 40 te Uithoorn, alwaar 
gelegenheid tot afscheid nemen en condo-
leren, donderdag 30 januari van 19.00 tot 
19.45 uur.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 
31 januari om 10.00 uur in de RK Sint Jan 
de Doper kerk, Driehuisplein 1 te Mijdrecht.

De bijzetting in het familiegraf zal rond 
12.00 uur plaatsvinden op de Nieuwe Alge-
mene Begraafplaats Uithoorn, Noorddam-
merweg 42 te Uithoorn.

Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten en te condoleren in Hotel-
Restaurant het Rechthuis, Schans 32 te 
Uithoorn.

www.goednalaten.nl 

 Een Goed Doel in úw testament?
Uw nalatenschap kan voor een Goed 

Doel écht het verschil maken. 
Meer weten over nalaten aan uw 

Goede Doel? Bezoek onze website of 
bel voor advies:  0900 1 144 441



OUTLET
BOXSPRINGS
DEKBEDDEN

LAMINAAT  ONDERVLOEREN  PLINTEN

MATRASSEN  KARPETTEN  KUSSENS

WITTEWEG 17
1431 GZ AALSMEER
ELKE ZATERDAG OPEN
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

outlet

ELKE ZATERDAG OPEN
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

TEL 0297-324541
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“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”
Belgische wetenschap heeft een 
doorbraak gerealiseerd in de 
strijd tegen pijnlijke spieren en 
gewrichten. Na jarenlang onderzoek 
is een koppeling gemaakt van de 
hoogste kwaliteit Silicium met MSM, 
Glucosamine en Chondroïtine. Dit 
heeft de krachtigste formule voor 
behoud en versterking van kraakbeen 
en gewrichten opgeleverd. De 
resultaten zijn bijzonder. Het product 
heet DexSil Forte.

Silicium is noodzakelijk om bindweefsel, 
collageen, kraakbeen en botten in de juiste 
conditie te houden. MSM (behoud bind-
weefsel), Glucosamine (herstel kraakbeen) 
en Chondroïtine (bescherming gewrichten) 
worden vaak afzonderlijk gebruikt, maar 
ze hebben nauwelijks effect bij afwezigheid 
van Silicium. Toevoeging van de katalysator 
Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en effectiever 
werken. Bovendien is DexSil Forte de eerste 
formule met de combinatie van MSM, Glu-

cosamine en Chondroïtine, wat het tot de 
krachtigste formule in de strijd tegen pijn-
lijke spieren en gewrichten maakt. Door de 
hoge opneembaarheid kan de Silicium met 
de toevoegingen haar werk snel doen. Hier-
door is snelle reductie van pijn en versoepe-
ling van de spieren en gewrichten mogelijk. 
DexSil Gel kan gebruikt worden ter locale 
ondersteuning van de klachten.

Gebruik als basis in elk geval DexSil Forte 
vloeibaar. DexSil Forte wordt aanbevolen bij 
(chronische) gewrichtspijn, kraakbeenslij-
tage, spierpijn, en ontstekingen, en is ver-
krijgbaar bij:

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”
advertorial

Belgische wetenschap heeft een doorbraak 
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren 
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een 
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit 
Silicium met MSM, Glucosamine en Chondroïtine. 
Dit heeft de krachtigste formule voor behoud 
en versterking van kraakbeen en gewrichten 
opgeleverd. De resultaten zijn verbluffend. Het 
product heet DexSil Forte. 

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel van 
kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud bindweef-
sel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondro-
itine (bescherming gewrichten) worden vaak afzon-
derlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks effect bij 
afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de kata-
lysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en effectief werken. 
Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare for-
mule met de combinatie van MSM, Glucosamine en 
Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in 

de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt. 
Binnen enkele dagen wordt al een eerste effect ge-
voeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en 
gewrichten al dusdanig dat de pijn significant is ge-
reduceerd en u soepeler kunt bewegen. Geadviseerd 
gebruik is circa 2 maanden.

Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op 
alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel 
voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij 
gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en 
ontstekingen, en is verkrijgbaar bij:

Etos Binnenhof, Amstelveen
Binnenhof 62A
Etos Rembrandthof, Amstelveen
Rembrandthof 51
Etos Badhoevedorp
Sloterweg 121

Advertorial
“Wondermiddel voor 
spieren & gewrichten”
Belgische wetenschap hee�  een doorbraak 
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren 
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een 
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit 
Silicium met MSM, Glucosamine en Chon-
droïtine. Dit hee�  de krachtigste formule 
voor behoud en versterking van kraakbeen 
en gewrichten opgeleverd. De resultaten zijn 
verblu� end. Het product heet DexSil Forte.

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel 
van kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud 
bindweefsel), Glucosamine (herstel kraakbeen) 
en Chondroïtine (bescherming gewrichten) 
worden vaak afzonderlijk gebruikt, maar 
ze hebben nauwelijks e� ect bij afwezigheid 
van Silicium. Toevoeging van de katalysator 
Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en e� ectief 

werken. Bovendien is DexSil Forte de eerste 
vloeibare formule met de combinatie van 
MSM, Glucosamine en Chondroïtine, wat het 
tot de krachtigste formule in de strijd tegen 
pijnlijke spieren en gewrichten maakt. Binnen 
enkele dagen wordt al een eerste e� ect gevoeld 
en na 3 weken is het herstel van de spieren en 
gewrichten al dusdanig dat de pijn signi� cant is 
gereduceerd en u soepeler kunt bewegen.

Geadviseerd gebruik is circa 2 maanden. 
Vervolgens is het raadzaam om over te stappen 
op alleen DexSil Silicium, zodat klachten 
structureel voorkomen kunnen worden. DexSil 
Forte is ideaal bij gewrichtspijn, spierpijn, 
artritis, artrose, hernia’s en ontstekingen, en is 
verkrijgbaar bij:

Etos Binnenhof, Amstelveen
Binnenhof 62A
Etos Rembrandthof, Amstelveen
Rembrandthof 51
Etos Badhoevedorp
Sloterweg 121

advertorial

G&W gezondheidswinkel Aalsmeer
Weteringstraat 2
AalsmeerDrogisterij Stoop
Zijdelwaardplein 75
1422 DL Uithoorn

Kerklaan 24
De Kwakel
0297-564737

De hele maand februari
een knaller!
DINSDAG

woensDAG

donderDAG

vrijDAG

zaterDAG

zonDAG

patat,
frikandel
óf kroket 1,00

emmer friet (4-pers) emmer friet (4-pers) emmer friet +
4 frikandellen 
of 4 kroketten  
    KIDS SMULBOX 3,50 

6,50

Broodje kroket
of frikandel
            Milkshake
klein 1,50 middel 1,85  groot   groot 2,20 

1,50

Schnitzel
menu 8,25

Kipsaté
menu 7,50

2 menu’s halen
1 betalen

�

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

1 Sundae ijsje
GRATIS!

geldig in de maand februari!

OPENINGSTIJDEN:
ma  gesloten
(vanaf 1 mei geopend)
di   12.00 tot 20.00 uur
wo  12.00 tot 21.00 uur
do 12.00 tot 21.00 uur
vr 12.00 tot 22.00 uur
za 12.00 tot 21.00 uur
zo 12.00 tot 21.00 uur1 ijsje

P.P.

Afdeling Uithoorn/De Kwakel

PvdA PubQuiz-
competitie 2014

Data:  5 februari, 9 april, 4 juni, 10 september en
  5 november 2014
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Eetcafé De Herbergh van 1883
Adres:  Schans 108, 1423 CA  UITHOORN
Kosten: € 5,00 inschrijfgeld per team per ronde,  
  verder alleen uw eigen consumpties
Inschrijven: PvdAPubQuizz@gmail.com
Quizmaster: IQuizzen

Durft u de uitdaging aan??

Kijk voor overige prijzen 
en beschikbaarheid op:

www.majabox.nlm
a

ja
bo

x

majabox
opslagboxen

C. van den Broek 
Tel. 0297-360631

Bilderdammerweg120 Kudelstaart
Legmeerdijk 165 Aalsmeer

laagste prijzen
o.a.

   8 m3 voor slechts e 49,48 per maand
15 m3 voor slechts e 65,97 per maand
20 m3 voor slechts e 76,96 per maand

opslagboxen

TE HUUR:
MULTIFUNCTIONELE
“FLEX” WERKPLAATS

€   25,- PER DAGDEEL
€   50,- PER DAG
€ 200,- PER MAAND EX BTW

INGERICHT MET WERKBANKEN
EN GEREEDSCHAP. ADMIN. WERKPLEK
MET ONDERSTEUNING.

timmerman, uitvoerder, meubelmaker, 
ontwerper, enz. kunst, werk, hobby
Startwarehouse
Amsterdamseweg 13G
1422 AC Uithoorn
tel. 0297-513060
www.startwarehouse.com info@startwarehouse.com
Vraag naar Jack of Geraldine

	  
	  

TE	  HUUR:	  
MULTIFUNCTIONELE	  “FLEX”WERKPLAATS	  

€	  25,00	  PER	  DAGDEEL	  €	  50,00	  PER	  DAG	  €	  200,00	  PER	  MAAND	  EX	  BTW	  
INGERICHT	  MET	  WERKBANKEN	  EN	  GEREEDSCHAP.	  

ADMIN.	  WERKPLEK	  MET	  ONDERSTEUNING.	  
	  

timmerman,	  uitvoerder,	  meubelmaker,	  ontwerper,	  enz.	  
	  

kunst,	  werk,	  hobby	  
	  

Startwarehouse	  
Amsterdamseweg	  13	  G	  
1422	  AC	  	  Uithoorn	  
0297-‐513060	  

www.startwarehouse.com	  
info@startwarehouse.com	  
vraag	  naar	  Jack	  of	  Geraldine	  

	  

Snuffel  AAlSmeer
bezorging in regio: Aalsmeer - uithoorn - Vinkeveen

KVV en BArf
natuurlijke voeding, vers vlees

www.snuffel-aalsmeer.nl
Zijdstraat 82 • Aalsmeer • 0297-785766

MINDFULNESS
TRAINING

Het mooiste geschenk
voor jezelf!

www.leveninhetnu.com
06-135 36 600

Start op woensdagochtend 12 feb.

Donderdagavond 13 feb. 

Openingstijden (Winkel):
Ma, Di, Do, Vr: 10.30 - 16.30 uur

Za: 10.00 - 16.00 uur
Wo: Gesloten

De leukste winkel van Uithoorn

Industrieweg 33,1422 AH  
Uithoorn • Tel. 0297-568608

www.ceres-kringloop.nl

Inzameling & Verkoop van 
huishoudelijke artikelen en

Ruim assortiment
van boeken, Lp’s, Cd’s

Inboedel service

Opleidingen voor: Bromfiets / Motor / Auto / Aanhangwagen / Vrachtauto / Bus / Taxi / Heftruck  

Het VerkeersCollege 
0297-250 638 

www.verkeerscollege.com 
Nu ook in Aalsmeer en Uithoorn !! 

(Spoed)opleiding Auto rijbewijs: 
7 dagen + examen + gratis theorie 

nu voor máár € 1.595,- 
(les van 1 vaste instructeur, ook in losse lesblokken mogelijk) 

Het  VerkeersCollege 
ADMINISTRATIEKANTOOR VLEDCO

Administraties / Belastingen / VvE Beheer

www.vledco.nl  Tel. 06-15827123 

TAART BESTELLEN?
WWW.VERSTEEGWARMEBAKKER.NL

VANAF 
VANDAAG 

de geheel 
vernieuwde 
winkel op het

AMSTEL
PLEIN weer open

EXTRA AANBIEDING

€ 1,-
€ 1,-

Moorkop  
Gevulde koek

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 1 februari 2014

*Aangeboden:
Jongeman zoekt werk in de 
huishouding. Ramen lappen, 
strijken etc. referenties 
beschikbaar.
Tel. 06- 84447667
*Aangeboden:
Schilder voor al uw houtre-
paraties, muren sausen en 
afwerken. Netjes en snel. Tijd 
voor binnen. Martin. 
Tel. 06- 16338313

Te koop:
Set skistokken Rossignol, 120 
cm l. i.g.st. €10,-. 
Tel. 0297- 283036
Te koop:
Ph. LCD tv, 32 “, LC 320, met afst,. 
bed. en boekjes €150,-.  Tel. 
0297- 283985 
Te koop:
Computertafel €17,50.  
Omafiets, wit, voorkant met rek 
€85,-.  
Tel. 0297- 262430
Te koop:
Bankstel, 2 + 3 zits, d. blauw, 
kunstl. p.st. €35,-.  Nemef loop-
sloten 12 x p.st. €6,-. Schilden 
+ kruk Nemef 12x p.st. €6,-. 
Z.g.a.n.  Tel. 06- 23481531
Te koop:
Voor student of slaapkamer: 
Ph tv Ø 53 cm i.z.g.st. €75,-. 
Bureaulamp €15,-.  
Tel. 0297- 288669
Te koop:
Vw GTI velg €60,-.  Powermaxx 
trilplaat Blokker €45,-.  Zw. leren 
klompen 43 €20,-.  Dieselpomp 
voor Caddy €50,-.  Const. fiets-
verlichting €10,-. 
Tel. 0297- 242458
Te koop:
Legpuzzels Jumbo, 1000 
st. en meer, 5 voor  €10,-. 2 
Reishoezen voor golftassen 
p.st. €10,-.
Tel. 0297- 212432
Te koop:
Jaargangen Kijk, p. J.g. 2 
Reishoezen voor golftassen p.st. 
€5,-. Tel. 0297- 261183
Te koop:
Snowboots mt7a38  €5,-. 
Kunstschaatsen mt. 42  €25,-. 
Skischoen Salomon  €40,- en 
Nordica  mt. 3a44  €40,-. St. 
schop  €8,-. 
Tel. 06-24796464

Te koop:
7 Dozen met oude spullen, 1 
koop  €200,-. 10 Dozen met 200 
lepeltjes 1 koop  €200,-.
Tel. 0297- 261529
Te koop:
Ph. LCD tv Ø 52 cm i.z.g.st.  €75,-. 
Weekendtas met wiel  €15,-. 
Rugtas  €12,50.
Tel. 0297- 288669
Te koop:
Kinderstoel, ook kleiner te 
maken,  €10,-. Krups vleessnij-
machine  €10,-.
Tel. 0297- 593377
Te koop:
1 Paar zwarte dames schoenen, 
mt. 37,5  €5,-. v Breugel classic  
€25,-.Tel. 0297- 264070

Aangeboden:
Gratis parfumflesjes.  2 
Gehaakte spreien, p. st.  €10,-. 
Electr. tussenmtr.  €15,-. 40 Mtr. 
dik steigertouw + grote haak  
€40,-. 10 Mtr. mo kant  €25,-.
Tel. 0297- 264082

Te koop:
Nws. damesschoen mt. 42, Jen 
Byasra  €20,-. Nw. zw. laarsjes 
mt. 40  €10,-. Rubberlaars mt. 
40  €10,- of mt. 37  €5,-. Inbouw-
speakers p10  €20,-.
Tel. 0297- 264082

Te koop:
Snowboard + binding  €130,-. 
Skibroek mt. XS  €20,-. 
Skischoen mt. 45  €15,-. Board-
schoenen mt. 43  €30,-. Jaar-
pendule met stolp  €150,-.
Tel. 0297- 582870

Te koop:
Digitale  fotolijst merk Philips 
vraagprijs €20,- . Tel. 0297-287573
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Vijfde ronde bij 
bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 16 januari was 
er weer een bridgeochtend, de vijf-
de cyclus van de tweede competi-
tieronde. Er begint zich al enige lijn 
in de competitiestanden af te teke-
nen, al is het zeker nog geen gelo-
pen race, dat zag je vorige week wel, 
de onderste kan zomaar van de bo-
venste winnen, wat de competitie er 
alleen maar spannender op maakt.
De spanning zat er nog niet zo in, 
bij binnenkomst was iedereen nog 
vrolijk en luidruchtig, zo te zien ont-
spannen. Er werd aan 14 tafels ge-
bridged. 7 in de A-lijn en 7 in de B-
lijn, bijna een volledige bezetting.

A-lijn: In de A-lijn was het paar Cor-
ry Olijhoek en Ria Wezenberg weer 
eerste met een score van maar liefst 
66,67 %, nog beter dan de vorige 
week, waar stopt dit, is er nu nie-
mand in de A-lijn die zegt zo is het 
wel genoeg, ik wil ook wel eens win-
nen. Tweede is het paar Greet van 
Diemen en Nel Groven met 57,99 
%, prachtige score, maar het ver-
schil met de winnaars is wel groot. 
Derde zijn het echtpaar Leny en Jan 
v.d.Schot met 54,86 %, na een paar 
mindere resultaten is dit paar bezig 
zich te herstellen.
B-lijn: Hier is het echtpaar Coby en 
Joop Buskermolen eerste geworden 
met 58,68 %, jullie gaan gelukkig 
weer een stuk beter, de laatste we-
ken wilde het niet zo lukken. Twee-
de is het paar Thea Kruyk en Bep 

Soppe met 55,90 %, jullie zijn het 
niet altijd met elkaar eens, maar het 
resultaat staat. Derde is geworden 
het gelegenheidspaar Hanny Ham-
acher en John Mocking met maar 
liefst 54,86 %, niet slecht voor een 
paar dat voor het eerst met elkaar 
speelt.

Competitiestand 
A-lijn: Hier staan fier bovenaan het 
paar Cory Olijhoek en Ria Wezen-
berg met een gemiddelde score 
van 58,04 %, jullie hebben de eerste 
plaats overgenomen, van de derde 
naar de eerste plaats, knap gedaan. 
Op de tweede staat het paar Greet 
de Jong en Roel Knaap met een ge-
middelde score van 54,87 %, waar-
schijnlijk een klein dipje. Derde is 
de kampioen van de eerst compe-
titieronde, het echtpaar Ria en Joop 
Smit met 53,45 %, het verschil wordt 
wel groter geworden met de eerste 
twee.
B-lijn: Leny van Noort en Phini Sut-
ter staan hier nog steeds knap bo-
venaan met een gemiddelde sco-
re van 57,60 %. Tweede op gepas-
te afstand staan hier het paar Thea 
Kruyk en Bep Soppe met 54,65 %, 
terwijl we het paar Nelly de Ruiter 
en Arnold van Dijk derde staan met 
een gemiddelde score van 54,25 %, 
met nog drie rondes te gaan is er 
niemand kansloos. tVolgende week 
spelen wij de zesde ronde, met weer 
nieuwe kansen voor iedereen. 

Qui Vive hockey 
jaarprijzen uitgereikt
De Kwakel - Op 10 januari jl. wer-
den tijdens de gezellige nieuwjaars-
receptie de traditionele jaarprij-
zen, namens het hoofdbestuur, uit-
gereikt door voorzitter Rob Das. Hij 
startte met de prijs die is bedoeld 
om één of een groep actieve jeug-
dige vrijwilliger(s) door toekenning 
van deze prijs te bedanken en vooral 
ook te stimuleren om het vele goe-
de werk voort te zetten en verder uit 
te bouwen. Zonder enige discussie 
kregen dit jaar Kim van Zwieten en 
Nienke Opentij deze prijs. Zij spe-
len samen in meisjes B3. Rob Das 
lichtte de motivatie toe: “deze mei-
den hebben inmiddels al veel vrij-
willigerswerk gedaan voor onze ver-
eniging. Vorig seizoen begeleidden 
zij samen een jeugdteam als coach 
maar zij hebben ook ambities. Kim is 
scheidsrechter en wil graag bonds-
scheidsrechter worden. Nienke is 
nu de coach van meisjes 6E7 en wil 
zich verder ontwikkelen als trainer/
coach. Ik vind het geweldig dat jul-
lie deze activiteiten doen, ambitieus 
zijn en ik hoop dat de toekenning 
van deze prijs jullie zal blijven sti-
muleren. Bovendien zijn jullie voor 
vele jeugd/junioren-leden een voor-
beeld” 
 
Onderscheiding
De tweede jaarlijkse onderscheiding 
die werd uitgereikt is bedoeld voor 
een vrijwilliger die zich, vaak achter 
de schermen, enorm inzet om aller-
lei zo vanzelfsprekend lijkende za-
ken te regelen, te organiseren en 
te begeleiden. Rob Das: ”ook hier 
was het snel duidelijk. Hotze Hiem-
sta die onderdeel uitmaakt van het 
horecamanagement krijgt deze prijs 
voor zijn enorme inzet voor de hore-
ca. Met zijn vakkennis, ervaring, zijn 
gevoel voor stijl en gedrevenheid 
heeft hij bij menig feest een groot 

aandeel gehad in het succes. Hotze 
is ook onze inkoper en hiermee is hij 
erg veel tijd bezig”. 

Erelid
De laatste onderscheiding wel-
ke werd uitgereikt is de Rob Post-
humus bokaal, vernoemd naar een 
zeer gewaardeerd erelid, die in de 
clubhistorie van Qui Vive een zeer 
prominente rol heeft gespeeld en 
gelukkig nog steeds als lid is ver-
bonden aan de club. De bokaal is 
bedoeld voor een nog actief hoc-
keyend lid, die daarnaast een zeer 
grote betekenis heeft voor Qui Vi-
ve door zijn/haar fantastische vrij-
willigerswerk. Rob Das:” Wij hebben 
dit jaar gekozen voor een familie die 
met elkaar heel veel goed werk ver-
zetten voor de club en allemaal hoc-
keyen. Ik kan eigenlijk niets noemen 
wat zij niet gedaan hebben maar ik 
ga zo, met heel veel respect, toch 
een aantal zaken noemen. De fami-
lie Haanstra krijgt dit jaar de prijs. 
Zowel Johan en Marlies alsmede 
hun kinderen Hidde en Ymke zijn al-
lemaal bij veel activiteiten betrokken 
en altijd bereid te helpen. De jong-
ste in het gezin, Sybren, zal onge-
twijfeld in de toekomst zijn steentje 
bij gaan dragen. Jullie wapenfeiten 
vullen een hele lijst. Jullie fluiten al-
lemaal zeer regelmatig wedstrijden, 
trainen/coachen teams van de jong-
ste jeugd tot de recreanten, zijn be-
trokken bij commissies/besturen, 
helpen altijd bij evenementen zo-
als tijdens de lustrumdagen en bij 
de introductiedagen voor nieuwe le-
den. Op Johan kunnen wij ook altijd 
als hoofdbestuur een beroep doen 
voor fiscaal/juridische vraagstuk-
ken. Kortom met trots overhandig ik 
de bokaal aan Johan die vanavond 
dit fantastisch hockeygezin verte-
genwoordigt”.

Dammers K&G slaan goede 
slag in de hoofdklasse
De Kwakel - De Kwakelse damclub 
lijkt weer verzekerd voor de verlen-
ging van het hoofdklasserschap, 
met een klinkende 7-1 zege op An-
dijk deden ze goede zaken. Recht-
streeks kan de club al niet meer de-
graderen en voor de op een na on-
derste plaats scoorde de club een 
hoog aantal bordpunten. Gun-
stig voor als er clubs gelijk eindi-
gen. Er staan nog twee bondswed-
strijden op het programma, een te-
gen koploper Purmerend en een te-
gen de rode lantaarndrager Zaan-
dam. Slechts een wedstrijd verloren 
de K&G-ers tot nu toe, van Den Ilp, 
verdienstelijk werden de nummers 
twee en drie op een gelijkspel ge-
houden. Afgelopen maandag kwa-
men de dammers uit het verre An-
dijk op bezoek, K&G speelde met in-
valler Piet Terlouw op het kopbord. 
Na anderhalf uur spelen wist Adrie 
Voorn snel te winnen, zijn opponent 
trapte in een lokzet en kon het en-
kele zetten later schudden, 2-0. Wim 

Keessen speelde een mooie positio-
nele partij en wist een zeer dunne 
stand nog fraai naar winst te voe-
ren, 4-0. Twee Pieten zaten toen nog 
in de strijd, Piet Terlouw stond zwaar 
onder druk, maar Piet van der Poel 
kwam steeds beter te staan. Nes-
tor Piet van der Poel, 80 jaar, wist 
door te breken naar de damlijn en 
vrij snel kon hij de beslissende ze-
ge aantekenen, 6-0. Piet Terlouw 
moest toen nog ruim een uur zwoe-
gen voor een dik verdiende remi-
se, eindstand 7-1. Goede zaken voor 
Kunst & Genoegen.
Het 2e team van K&G moet deze 
week aan de slag, bij een goed re-
sultaat kunnen zij zich nog plaat-
sen voor de play-offs in de 1e klas-
se. Teamcaptain Leo Hoogervorst 
ziet zijn DC Nieuwveen al helemaal 
zitten als zij zouden promoveren! 
Voorlopig is er nog een gezonde ri-
valiteit in de onderlinge competitie, 
waar Leo zijn joker Wim Konst heeft 
ingezet voor de titel.

De Kwakel - Zondag 19 janua-
ri is traditioneel het cyclocross sei-
zoen afgesloten met de cross op het 
mooie fort de Kwakel. Onder een 
heerlijk zonnetje begon de jongste 
jeugd om 10.30 uur aan hun wed-
strijd op een iets verkort parcours. 
Bij de jeugd 8 t/m 9 jaar ging de 
winst ging naar Mees van Smooren-

burg voor Bo Versteeg en Youri Jan-
zing. De pas 6-jarige Siem van 
Smoorenburg kon deze snelle jon-
gens nog niet bijhouden, maar had 
er veel plezier in. Een talent voor de 
toekomst! Bij de jeugd van 10 t/m 13 
jaar was de winst voor bmx-er Sem 
Knook voor Bart van Duren en Mo-
reno Blom. Hierna mochten de re-

creanten aan hun wedstrijd begin-
nen samen met de nieuwelingen. 
Bij de nieuwelingen nam Lorena 
Wiebes de kopstart en deze plaats 
stond zij niet meer af. Hierachter 
was een leuke wedstrijd te zien, 
waar nog wel eens van plaats werd 
gewisseld. Stefan Appelman en Ro-
berto Blom werden de nummers 2 
en 3. Bij de recreanten werd jeugd-
trainer Wim Veenboer luid aange-
moedigd door de jongste jeugdle-
den, en reed naar de 4e plaats. De 
winst ging hier naar Ruben Pepping 
voor John Zijerveld en Karel Schrij-
vers. De winst bij de 40+ ging ei-
genlijk naar de bijna 16-jarige Coen 
Groot uit Papendrecht die een fami-
liebezoek in de regio had. Bij spon-
sor van Rijn fietsen hadden ze de 
flyer zien hangen en zijn oma wilde 
hem graag eens zien rijden. Helaas 
was het tijdstip waarop hij moesten 

rijden niet helemaal duidelijk voor 
hun geweest. Nu reed Coen buiten 
mededinging zijn rondjes en oma 
kan trots op hem zijn want hij deed 
het geweldig! Gerard Keijzer ging er 
uiteindelijk met de winst vandoor bij 
de 40+. Gerard had een ruime voor-
sprong op Jan Koper en Sjon vd 
Berg. Bij de 40- ging Bas de Bruin 
er gelijk vandoor en Bas wist me-
nig rijder diverse keren te dubbelen. 
Achter Bas was een leuke strijd te 
zien. Etienne Lenting kwam steeds 
meer naar voren en wist uiteindelijk 
ook Joost Springintveld nog voorbij 
te steken. Etienne en Joost werden 
de nummers 2 en 3. De prijzen zijn 
mogelijk gemaakt door sponsoring 
van: Hoveniersbedrijf Karel Schrij-
vers uit Loenersloot, Slagerij int 
Veld uit Amsterdam, Piet van Die-
men, Abdominis sport van Sjon vd 
Berg, Blom Metselwerken uit Vinke-
veen, Koos van de Knaap bloemen 
en Marti van het fort de Kwakel.

Internationale cross Rucphen
Zaterdag 18 januari was er nog een 
internationale cross in Rucphen. 
Bas de Bruin behaalde de beste 
klassering met de 10e plaats, Den-
nis Moolhuijsen plaats 41. Lorena 
Wiebes reed naar de 19e plek. De 
wedstrijd bij de dames werd ge-
wonnen door Marianne Vos. Bart de 
Veer reed bij de junioren naar plaats 
18. 

Komende activiteiten
Dinsdag 21 januari komen junior-
rijders Jeroen van Goor en Franklin 
Wessels in actie bij het districtkam-
pioenschap baanwielrennen in Alk-
maar. Vrijdag 31 januari geeft Bike 
Physics een clinic over sport en voe-
ding. Zondag 16 februari is de ope-
ningswedstrijd van het wielren sei-
zoen op de baan rondom sportpark 
Randhoorn. 
Deelname mogelijk vanaf de cate-
gorie nieuwelingen (15 jaar). Meer 
info vindt u op www.uwtc.nl/wielren

Fortcross De Kwakel

Robin Ousssoren succesvol voor 
Legmeervogels met een hattrick
Uithoorn - Met drie treffers op rij 
heeft Robin Oussoren een belang-
rijk aandeel gehad in de prachtige 
overwinning van Legmeervogels op 
de nummer twee van de ranglijst de 
FC Weesp. Ook Alex Muller was suc-
ces vol. Zijn aandeel bleef beperkt 
tot een treffer; de 0-4. Legmeervo-
gels begonnen sterk aan dit eerste 
competitieduel na de winstop. Al na 
4 minuten keek de FC Weesp tegen 
een 0-1 achterstand aan. Op aan-
geven van Jordy de Groot was het 
Robin Oussoren die het net achter 
de doelman van de FC Weesp Arno 
Copier weet te vinden. Hierna pro-
beert FC Weesp er van alles aan om 
op gelijke hoogte te komen. Dit leidt 
dan tot veel balbezit voor de gasthe-
ren maar zij doen er erg weinig mee. 
De verdediging van Legmeervogels 
blijft eigenlijk gemakkelijk overeind. 
Mocht er dan toch nog een speler 
door de verdediging van Legmeer-
vogels glippen dan is er nog altijd 
Joey v.d. Wal die voorkomt dat de FC 
Weesp weet te scoren. Legmeervo-

gels moet zich in deze fase beper-
ken tot counters die dan niet zonder 
gevaar zijn. Regelmatig moet dan de 
verdediging van de FC Weesp aan 
de noodrem trekken wat dan weer 
de nodige vrije trappen voor de Vo-
gels oplevert. Helaas weten de Vo-
gels niet te scoren uit deze vrije 
trappen. Het blijft dan ook tot aan 
de rust 0-1 voor Legmeervogels.

Snel
Ook in de tweede helft weet Leg-
meervogels weer een snelle treffer 
te produceren. En weer is het Robin 
Oussoren die doelman Arno Com-
pier het nakijken geeft, deze keer 
was de aangeven Lu Martins. Ook in 
de tweede helft blijft Legmeervogels 
voetballen volgens het van te vo-
ren duidelijk afgesproken concept. 
Op deze manier worden duidelijk de 
zwakke plekken in de verdediging 
van de gastheren gevonden. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat Leg-
meervogels, en dan vooral in de 
tweede helft het betere van het spel 

heeft en de FC Weesp zelden nog 
in de buurt komt van Joey v.d.Wal. 
In de 63ste minuut is de druk op 
de verdediging van de FC Weesp 
zo groot dat fout op fout wordt ge-
stapeld. Robin Oussoren ziet dat het 
dan niet goed gaat in de verdedi-
ging van de gastheren en straf de 
fouten doeltreffend af. De 0-3 is dan 
een feit. De wedstrijd is dan gestre-
den. De FC Weesp probeert dan nog 
zo nu en dan wat en zowaar moet 
Joey v.d. Wal weer eens in actie ko-
men. Dan is het de 69ste minuut 
een fraaie aanval wordt opgezet 
door Robin Oussoren speelt Jordy 
de Groot aan maar zijn inzet wordt 
met een prachtige reflex van de FC 
Weesp doelman nog gekeerd maar 
deze heeft geen verweer als Alex 
Muller op de rand van het 18 meter-
gebied de bal voor zijn voeten krijgt 
en snoei hardt de bal alsnog in het 
doel weet te werken; op deze inzet 
heeft de FC Weesp doelman totaal 
geen verweer. De 0-4 verschijnt dan 
ook op het scorebord. De FC Weesp 

geeft nu helemaal de moed op Leg-
meervogels wint deze wedstrijd dan 
ook meer dan verdient van kampi-
oenskandidaat de FC Weesp. Robin 
Oussoren heeft dan met zijn hat-
trick een belangrijk aandeel in deze 
fraaie overwinning maar hier is ze-
ker een compliment aan de gehele 
ploeg op zijn plaats.
Met dit spel en deze inzet zit er mo-
gelijk nog iets moois aan te komen?

Aanstaande zondag wacht er weer 
een andere tegenstander op Leg-
meervogels en wel het Amsterdam-
se Blauw Wit. Blauw Wit bevindt 
zich op dit moment duidelijk op 
een plaats op de ranglijst die men 
zo spoedig mogelijk achter zich wil 
laten. Legmeervogels moet dan ook 
rekening houden met een tegen-
stander die zijn huid zo duur moge-
lijk wil gaan verkopen. Legmeervo-
gels hebben dan wel de uitwedstrijd 
tegen Blauw Wit gewonnen maar dit 
is geen garantie dat er zondag zo 
maar even gewonnen kan worden.
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Deelnemende kappers in Uithoorn aan
‘Knippen voor KiKa’ en ‘Stichting Haarwensen’

Hair Sensation
Legmeerplein 28
1422 RG Uithoorn
Tel. 0297-561597
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De Keijzer Kappers
Wilhelminakade 47
1421 AB Uithoorn
Tel. 0297-561282

DE KEIJZERDE KEIJZERDE KEIJZERKAPPERSKAPPERSKAPPERS

Trots op Haar
Amstelplein 22-24
1423 CN Uithoorn
Tel. 0297-534744

Intercoupe
Knipteam

Joost v/d Vondellaan 41

1422 HK Uithoorn
Tel. 0297-563456

Kapper ‘Joepsze’
Zijdelrij 5a

1422 BV Uithoorn
Tel. 0297-563762

Kapsalon Privé
Johan de Witlaan 50

1421 XD Uithoorn
Tel. 0297-561788

Knipp-Inn
Boterdijk 20

1423 NB Uithoorn
Tel. 0297-521114

Care for Hair
Kerklaan 5

1424 BK De Kwakel
Tel. 0297-533020

Hot in Haar
Cyclamenlaan 2

1424 AC De Kwakel
Tel. 0297-524977

Toff -Up
Noorddammerweg 30

1424 NX Uithoorn
Tel. 0297-520407

Toffup

,

Kappers knipten ruim voor
2.700 euro voor Kika bij elkaar

Samen met zijn vrouw Daniëlle is hij initiatiefnemer 
geweest van de actie. Een aantal van de deelnemende 
kappers en hun medewerksters waren maandagavond 
ter afsluiting van de actie door eigenaresse Corien Luijt 
en haar dochter Evelien Verkerk van restaurant Sjiek aan 
de Amstel uitgenodigd om daar de cheque te overhan-
digen. Daniëlle deed dat namens alle deelnemende kap-
pers aan een gelukkig Mieneke Wilmink van stichting 
Kika. Op haar beurt overhandigde Henny Hartman van 
kapsalon Toff -Up de in feestelijk cellofaan verpakte 51 
haarvlechten aan Yvonne Bloot van stichting Haarwen-
sen. De ongeveer 35 aanwezigen werden en passant 
door Corien en Evelien getrakteerd op een drankje en 
heerlijke macarons.
Danny benadrukte in een korte toespraak dat het echt 
uniek te noemen is dat tien bedrijven uit dezelfde bran-
che in de regio in goed overleg met elkaar tot zo’n be-
sluit zijn gekomen. Men haakte aan bij de participatie-
gedachte dat je vandaag de dag gezamenlijk iets voor 
de samenleving kan betekenen als de wil er maar is. Dan 
wordt de concurrentie tijdelijk even op een zijspoor ge-
zet. Collega kapper Jan Zut van Privé Haarmode V.O.F, 
een van de langst aanwezige kapsalons in Uithoorn
(38 jaar), uitte een woord van dank aan Danny en Ma-
riëlle die kans hadden gezien dit met de collega’s voor 
elkaar te krijgen en noemde het een voorbeeld voor 
andere bedrijfstakken om hier gevolg aan te geven. De 
actie was volgens Zut een geslaagd gebeuren geweest, 
reden voor hem om Mariëlle in de bloemetjes te zetten.

BEDANKT!
Het goede voornemen wat menig mens bij het begin 
van het nieuwe jaar maakt, is door veel klanten van de 
verschillende kapsalons opgepakt en door hen tot uit-
drukking gebracht in de vorm van een haarbehandeling. 
Voor elke klant doneerden de kapsalons 2,50 euro voor 
Kika. De klant hoefde daar in de prijs niets extra’s aan bij 
te dragen. Gezien het bedrag wat nu voor Kika tijdens 
deze actie bij elkaar is gebracht, hebben heel wat klan-
ten hun haar juist in de actieweek laten knippen en ver-
zorgen.Tevens heeft een aantal mensen met een vlecht 
die vrijwillig voor het goede doel laten afknippen. Alle 
respect daarvoor, want het duurt heel lang voordat het 
haar en dus de vlecht weer op lengte is.

Danny en Mariëlle willen hierbij hun dank uitspre-
ken aan hun deelnemende collega’s en de klanten 
die indirect voor een bijdrage aan Kika hebben ge-
zorgd en een directe materiële bijdrage aan de stich-
ting Haarwensen. Niet in de laatste plaats is er ook 
een woord van dank verschuldigd aan het adres 
van Sjiek aan de Amstel voor de feestelijke ont-
vangst, de twee Uithoornse sponsors: Creative Es Art
Direction & Design die de fl yer en de cheque voor de 
actie heeft ontworpen en Drukkerij Buskermolen die 
voor het afdrukken daarvan heeft gezorgd.
De fl yers waren verspreid in supermarkten, sportkan-
tines en scholen. Ze hebben ongetwijfeld bijgedra-
gen aan het bekendmaken van de actie en het succes 
ervan. Namens de initiatiefnemers en collega kappers
iedereen hartelijk bedankt!

51
Vlechten

voor
stichting 

Haarwensen

Uithoorn - De tien kappers in de gemeente die 
zich samen van 13 tot en met 18 januari heb-
ben ingezet om geld bij elkaar te krijgen voor 
Kika, hebben het goed gedaan! “Met elkaar 
hebben we om precies te zijn 2.763,27 euro 
aan Kika kunnen doneren en vrouwelijke klan-
ten hebben 51 haarvlechten af laten knippen 
voor de stichting Haarwensen,” vertelt een 
glunderende Danny van Hair Sensation die als 
woordvoerder voor de groep optreedt.



DEEN Uithoorn: Legmeerplein 18

Steeds meer winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op www.deen.nl

Poppy Nieuw-Zeelandse wijn
Sauvignon Blanc
2 fl essen à 75 cl.

Coppenrath & Wiese 
apple strudels
pak 2 stuks

DEEN vlaaipunt appel kruimel
doos 2 stuks
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Het Beste van Deen kiptaartje
per stuk

DEEN biefstukpuntjes stroganoff
400 gram

4.99
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Optima haardblokken
2 pakken à 1100 gram

Perfekt chocolademelk
diverse soorten
2 pakken à 1 liter

Palingfi let stukjes
bakje 140 gram

Unox erwtensoep*
blik 800 ml. of pak 1 liter
2 stuks

4.00

A
ct

ie
p

ri
js

 p
er

 k
ilo

 1
0.

00400 gram

Unox erwtensoep*
blik 800 ml. of pak 1 liter acties

weekend
acties

weekend
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Acties zijn geldig van donderdag 30 januari t/m zondag 2 februari.

2.00

H E T  B E S T E  VA N  D E E N

2gratis

2 voor
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* De prijzen kunnen verschillen. De kassa berekent 50% korting op het totaalbedrag van 2 stuks.



In mei 2009 zijn de oude kleedkamers, kleine sporthal en de kleine kantine ge-
sloopt, waarna eind mei reeds, met veel vuurwerk, de 1e paal werd geslagen 
door twee KDO leden, Gerard de Jong en Jan Noteboom. De bouw is supersnel 
gerealiseerd: met inzet van veel eigen vrijwilligers en hulp van veel Kwakelse 
bedrijven kan binnen een half jaar het splinternieuwe complex opgeleverd wor-
den. Met de sloop van de oude grote kantine in oktober en het straatwerk er 
omheen was het vlak voor de seizoensopening gereed. Op 20 november 2009 
werd het nieuwe complex geopend door alle K.D.O. leden van verdienste. Er 
zijn tegenwoordig 9 verschillende sportafdelingen binnen de vereniging, naam 
is nu dan ook veranderd in Sportvereniging K.D.O. Weer een voorbeeld van de 
Kwakelse aanpak waarop De Kwakel trots kan zijn. 

De Kwakel Toen & Nu…

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1957 Ringdijk …Toen

2014 Ringdijk … Nu                                                                                                                                               

Aflevering 26

In 1957 is het nieuwe sportpark aan de Ringdijk van de R.K. Voetbalvereniging 
K.D.O. (Kracht Door Oefening) geopend. Hiervoor lagen de K.D.O. voetbalvel-
den op de hoek van de Vuurlijn en Noorddammerweg. De heroprichting was na 
de oorlog op 1 september 1945. Het schuurtje van Hein Egberts aan de Vuur-
lijn diende als kantine, die Hein samen met zijn vrouw beheerde. Door de gro-
te groei van de club na de oorlog, werd er uitgekeken naar een grotere locatie. 
Hiervoor werd het terrein aan ‘het Hanepad’ gekozen, in de volksmond zo ge-
noemd omdat de familie van Cor den Haan daar woonde. Dat was ook altijd de 
hoofdingang van het sportpark.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen
VERSLAVING 

Ieder mens is in meer of mindere mate 
gevoelig voor een vorm van verslaving. 
De verslavingen die iedereen kent, zijn 
natuurlijk de middelenverslavingen zoals 
alcohol en drugs. En je hebt de gewoon-
teverslavingen zoals een gok of gamever-
slaving. Dit zijn maar een paar voorbeel-
den van de verslavingen die iedereen kent, maar er zijn er onein-
dig veel meer. 

Voorstadium
De laatste tijd begon ik mezelf af te vragen of ik niet enigszins ver-
slaafd was geworden aan de site Facebook. Dagelijks keek ik op de 
site naar alle updates van vrienden en kennissen en eigenlijk ook 
van een aantal vreemden. Nieuwsgierigheid is hier het sleutelwoord 
en het idee “stel je voor dat je nuttige of leuke informatie mist?” Het 
begon als een middel tot (internationaal) contact en binnen no time 
is het een dagelijkse bezigheid. Updates lezen, likes uitdelen, bepa-
len wat je zelf aan tekst of fotomateriaal op je pagina zet en zo kom 
je in een vicieuze cirkel terecht. Heb je eerst alleen nog Facebook 
op je computer, bij mij werd het pas erg toen ik ook toegang had 
tot Facebook op mijn smartphone. Wie kent niet de mensen die met 
elkaar in een ruimte meer bezig zijn met hun telefoon dan met el-
kaar? En als er zelfs al bordjes verschijnen bij horeca waarop staat 
“No Wi-Fi, talk to each other instead” dan weet je dat de samenle-
ving weer wat gekker is geworden. Allereerst heb je het voorstadium 
waarbij sprake is van ontkenning. Nee, ik ben toch zeker niet ver-
slaafd! Ik heb alles onder controle. Als ik wil stoppen kan ik dat zo. 
En ga zo maar door. In dit voorstadium heb ik enige tijd gehangen, 
ik was toch zeker niet verslaafd aan zo’n stomme site! Maar waarom 
dacht ik dan toch na over minderen?

Overwegen
Het tweede stadium van gedragsverandering is het overwegen. Je 
twijfelt, je bent ontevreden met de situatie en je weegt de voor en 
nadelen af. De twijfel waar ik in zat was vooral, maar het is zo’n leuk 
middel om makkelijk contact te hebben met heel veel mensen. Aan 
de andere kant is dat ook tegelijkertijd het nadeel, wil ik wel contact 
hebben met al die andere mensen? Wil ik niet liever echt contact, 
onder vier ogen een gesprek voeren in plaats van laten horen dat je 
dit of dat hebt gedaan? Daarnaast zal ik zeker niet de enige zijn die 
zich mateloos kan irriteren aan de reacties die soms gegeven wor-
den op de zeer diverse onderwerpen. Mensen denken niet meer na 
voordat ze iets plaatsen en hoe dit kan overkomen.

Beslissen
Dan komt het moment dat je een keuze moet maken, ga je door met 
hetzelfde gedrag of ga je een verandering aanbrengen? Wordt het 
stoppen of minderen? Al lange tijd had ik het idee om in ieder geval 
een tijdelijke stop in te voeren, kijken of ik zonder kon. Maar wan-
neer doe je dat dan? Hier had ik diverse excuses om dat moment uit 
te stellen, ik ga toch zeker niet voor mijn verjaardag al van Facebook 
af, dan mis ik al die leuke felicitaties en zo was er elke keer wel wat. 

Uitvoeren 
Tot afgelopen maandag, zomaar van de ene op de andere dag wist 
ik, nu moet het gebeuren. En met een paar simpele handelingen heb 
ik mijn account gedeactiveerd. Je wilt niet weten hoe ontzettend 
makkelijk het is om je profiel weer te activeren. Het wordt de ‘ver-
slaafde’ niet makkelijk gemaakt in deze, maar dat is het nooit. Maar 
voor nu ben ik bijna een week van Facebook af. En hoe stom ook, 
stiekem ben ik er wel trots op.

Volhouden
De vraag is natuurlijk, ga ik het volhouden? Ik denk van wel, want 
ik ben eigenwijs. En wat is de uitdaging nu eigenlijk? Mijn voorne-
men was en is een maand niet op Facebook. Van die maand heb ik 
al een week gehad dus het is te doen. Al moet ik wel eerlijk zeggen 
dat ik het deze week heb gemist. Mijn schermpje van mijn smart-
phone is een stuk leger en wordt ook een stuk minder gebruikt en 
ook op mijn computer scherm klopt het niet helemaal meer. De ge-
woonte facetoog was echt doorgedrongen in al mijn structuurtjes. 
In de ochtend was het altijd eerst even mijn horoscoop, Facebook 
en het nieuws lezen. Nu is dat niet meer en ik kan u vertellen dat ik 
echt wel wat tijd overhoudt nu en dat is precies waar het me om te 
doen was. Ik wil niet al mijn tijd verspillen online, ik wil van het ech-
te leven genieten.

Terugvallen
Als laatste stadia is opgenomen het terugvallen in oude gewoontes. 
Het is een illusie om te denken dat dit er niet bij hoort. Het gaat er 
natuurlijk om dat je het incalculeert en bedenkt hoe je met een te-
rugval om wilt gaan. De terugval heb ik vandaag al een beetje ge-
had. Ik was aan het hardlopen met een collega en ze vertelde me 
wat er zoal deze week op Facebook zich had afgespeeld. Ik vond 
het leuk om te horen, want er was directe interactie. De zwakheid 
van het moment zat er in toen ze de foto liet zien die bij het verhaal 
hoorde. Dus nee, ik ben niet met mijn eigen account online geweest, 
maar is dit nu een smoes van een verslaafde? Is dit het begin van 
een glijdende schaal zo terug in het warme marketing badje van de 
heer Zuckerberg (de oprichter van Facebook)?
Vooralsnog heb ik nog drie weken te gaan en als deze voorbij zijn, 
zal ik me beraden op mogelijke vervolgstappen. Tegen die tijd laat ik 
weer van me horen, online of niet.

Open dag bij de 
kunstgebit specialist
Regio - Veel Nederlanders hebben 
een slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Een bezoek aan 
een tandprotheticus kan dan de op-
lossing brengen. Een gebitsprothe-
se gaat gemiddeld tussen de vier tot 
acht jaar mee. Het is verstandig om 
de prothese eens in de twee jaar te 
laten controleren. Zo kunnen even-
tuele problemen verholpen worden 
door de prothese aan te passen of 
te vernieuwen, zodat het weer lek-
ker zit. Bij een prothese wordt goed 
gekeken naar de vorm en de kleur 
van de tanden en kiezen. Het moet 
goed passen bij het gezicht van de 
patiënt. Uiteindelijk bepaalt de pa-
tiënt zelf wat hij/zij het liefst wil. Er is 
nu ook de mogelijkheid om met be-
hulp van implantaten het kunstgebit 
goed vast te zetten, het zogenaam-
de “klikgebit”. De implantaten wor-

den in goede samenwerking met 
een implantoloog geplaatst,waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig heb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pakket 
opgenomen. Ook voor de prothese 
op implantaten is vergoeding vaak 
mogelijk. Als u meer wilt weten over 
een kunstgebit op implantaten kunt 
u een afspraak maken bij Tandpro-
thetische praktijk den Hartog in 
Aalsmeer voor vrijblijvende informa-
tie en gratis advies. U kunt natuur-
lijk ook terecht voor reparaties, aan-
passingen aan de prothese of ver-
vanging van uw bestaande prothe-
se Woensdag 5 februari houden zijn 
een inloopdag van 09.00 tot 14.00. 
U kunt dan gratis en vrijblijvend uw 
prothese laten controleren. 
Voor meer informatie zie advertentie 
elders in dit blad

 

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

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

Vermist:
- Uithoorn, Mol: Zwarte kater. Gechipt.

Gevonden:
- De Kwakel, Gerberalaan: Forse kater met rode rug, witte buik, dik-

ke wangen en tamelijk lang haar. Heeft korte poten en loopt laag 
bij de grond. Is heel schuw en niet te pakken.

- Vinkenveen, Voorbanken: Grote Rode kater met witte streep links 
van zijn neus. Witte bef doorlopend naar zijn rechter voor poot. Hij 
is niet gecastreerd.

- De Kwakel, Gerberalaan: Gecastreerde rood-witte kater. Witte 
punt op hoofd bij neus. Witte snoet, nek, buik en pootjes. 

- De Kwakel, Stelling: Bruin-wit konijn.

Agenda Vita welzijn en advies
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl

ZONDAGMIDDAGCAFE
U bent welkom op zondag 2 februari van 14.00-16.30 uur. Een gezelli-
ge middag voor ontmoeting, een spelletje, biljarten of klaverjassen. U 
betaalt 1 euro voor entree en uw eigen consumpties.

SPELMIDDAG
Iedere dinsdag, behalve de 2e, bent u welkom op de spelmiddag voor 
Canasta, klaverjassen of rummikuppen.

APETITO-EETCLUB
Iedere dinsdag van 11.45-13.00 uur kunt u aanschuiven voor een war-
me maaltijd. Er wordt vers gekookt door Annie en Joke. Graag van te 
voren even opgeven.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE ONTMOETINGSGROEP
Wellicht heeft u tijd over om de ontmoetingsgroep te ondersteunen op
Woensdag: 9.00-14.00 uur. Vrijdag: 13.30-15.30 uur. De taken hou-
den in o.a. het halen van boodschappen, verzorgen van de lunch, thee 
schenken en afwassen (er is een afwasmachine). Heeft u vragen of 
belangstelling neem dan contact op met Caroline Vrijbergen: 0297-
533540.

ONTMOETING EN THEE DRINKEN IN DE LEGMEER
Buurtsteunpunt Legmeerplein, Legmeerplein 26, 1422 RG Uithoorn. De 
volgende bijeenkomst is op: maandag 3 februari van 14.00-16.30 uur.

Speelgoedbeurs en open dag groot succes
De Kwakel - Op zaterdag 25 
januari was het dan zover. De 
speelgoedbeurs, die door de 
ouders De Kwakel - van Peu-
teropvang De Quakel werd 
georganiseerd, was een groot 
succes. In de weken voor de 
beurs werd speelgoed inge-
zameld. Er waren veel men-
sen die hun oude maar leu-
ke speelgoed kwamen bren-
gen. Op zaterdag 25 janua-
ri gingen de deuren van het 
Dorpshuis De Quakel om 
10.00 uur open. Het was ge-
zellig druk. Er werd veel 
speelgoed verkocht tegen 
kleine prijsjes en er waren 
leuke activiteiten voor kinde-
ren zoals schminken, haar in-
vlechten, glitter tattoos, cake-
jes versieren, sjoelen en er 
was een snoepkraam & grab-

belton. De opbrengst van de 
beurs wordt door de ouders 
geschonken aan Peuterop-
vang De Quakel. Peuterop-
vang De Quakel (Solidoe) or-
ganiseerde tegelijkertijd een 
open dag. Veel jonge ouders 
maakten kennis met de loca-
tie en de pedagogisch mede-
werksters. Naar verwachting 
komen hier nieuwe inschrij-
vingen uit voort. De organisa-
tie kijkt terug op een hele leu-
ke en geslaagde dag en be-
dankt iedereen die speelgoed 
heeft gebracht of op een an-
dere manier heeft geholpen. 
Onze speciale dank gaat uit 
naar: Piet Kas van Dorps-
huis De Quakel, E-Markt 
Schalkwijk, Albert Heijn Jos 
van den Berg, Burggraaf Zeil-
makerij en Solidoe.

Omgaan met lijden
Uithoorn - Op donderdag 6 febru-
ari wordt er een vrouwenochtend 
georganiseerd bij de ECG. Het pro-
gramma zal worden verzorgd door 
Annette Hartman. Zij heeft in Uit-
hoorn gewoond en is met haar ge-
zin verhuisd naar België.
Het thema van de ochtend is ‘om-
gaan met lijden’. Annette heeft per-
soonlijk veel meegemaakt. Op 37-ja-
rige leeftijd werd bij haar eierstok-
kanker geconstateerd. Over haar 
ervaringen heeft zij op een open en 
oprechte manier het boek ‘Een niet 
geplande reis’ geschreven. Tijdens 

de vrouwenochtend is het mogelijk 
haar boek te kopen. Er zullen ook 
andere kraampjes zijn waar leuke 
producten te koop zijn zoals siera-
den, bijbelhoezen en kaarten. Vrou-
wen van alle leeftijden zijn welkom 
op de vrouwenochtend. De toegang 
is gratis. De ochtend begint om 9.30 
uur en duurt tot 12.00 uur in de Her-
man Gorterhof 3. Aansluitend is er 
een eenvoudige lunch waar ieder-
een de mogelijkheid heeft om met 
Annette na te praten. Voor de lunch 
wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd.



tompoucefestival
Hulleman

gaat weer van start

www.hullemanbroodenbanket.nlbrood en banket

Het is weer tijd voor
het Hulleman tompouce festival. 

Zwitserse room en dubbeldekkers zijn 
t/m 22 februari elke dag 4+1 gratis!

Donderdag 30 januari t/m 
zaterdag 1 februari zijn ook de 
bosvruchten en slagroomtompoucen 
4+1 gratis

bos-
vruchten

slagroom

4 weken10 smaken
4+1 gratis

www.dorpshaven-zuid.nl

Unieke kans!
Koop nu een woning aan het water 

in Dorpshaven-Zuid 
en wij kopen uw huidige woning!

(Vraag de makelaars naar de voorwaarden)

OPEN HUIS
zaterdag
1 februari

11.00 - 13.00 
Op zaterdag 1 februari zijn alle 
nog beschikbare woningen in 
Dorpshaven-Zuid te bezichtigen 
tijdens de open dag. Wij ontvan-
gen u graag in de modelwoning 
aan de Touwslagerlaan 33 (te  
bereiken via de oprit aan de Lijn-
baan, eerste woning links).

Eveleens Makelaars O.Z.
Punterstraat 2, 1431 CT Aalsmeer

Telefoon 0297 - 344 444
e-mail info@eveleens.nl

EKZ | Makelaars O.G.
Hueseplein 12, 1185 HH Amstelveen

Telefoon 020 - 42 62 452
e-mail nieuwbouw@ekz.nl Wonen aan het water!

Er zijn nog verschillende woningen beschikbaar:
• Twee-onder-een kap villa vanaf € 439.750,-- von. 
• Geschakelde villa incl. uitbouw vanaf € 569.000,-- von. 
• Vrijstaande villa € 549.000,-- von.

w o n e n  a a n  h e t  w a t e r

Dorpshaven-Zuid
a a l s m e e r

Open dag
Tandprothetische praktijk den Hartog

Op woensdag 5 februari van 9.00 tot 14.00 uur.
Gespecialiseerd in implantaten.

Laat uw kunstgebit gratis 
en vrijblijvend controleren

Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

P. den Hartog  
tandprotheticus

Uiterweg 6 • Aalsmeer
Tel.: 0297-342699

F. Grashuis  
tandprotheticus
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VVD verkiezingscampagne vliegend van start bij 10 EM Uithoorn
Uithoorn - Met 10 VVD vrijwilli-
gers werden de ruim 1.150 hardlo-
pers van de 10 Engelse Mijlen van 
Uithoorn op weg geholpen. Als ver-
keersregelaars en assistenten hiel-
pen de VVD kandidaten voor de ge-
meenteraadsverkiezingen bij het 
uitdelen van sinaasappels en taar-
ten aan de hardlopers bij de finish. 
Voor de 30e keer vond dit door AKU 
georganiseerde sportevenement 
plaats, een jubileum dus! Dergelij-
ke evenementen zijn alleen mogelijk 
met de inzet van veel gemotiveerde 
vrijwilligers. Juist dit was een van de 
belangrijkste redenen voor de VVD 
om zich te melden om ook als vrij-
willigers te helpen. Als inwoners op 
deze manier bijdragen aan de ge-
meenschap is er veel mogelijk, zon-
der dat het veel geld hoeft te kosten. 
“Een levendige en betrokken ge-
meenschap ontstaat wanneer men-
sen ook actief meehelpen en bijdra-
gen. De gemeente is er om dit mo-
gelijk te maken via soepele regels”, 
stelt lijstrekker Nick Roosendaal.
Voor iedereen toegankelijke sport-
voorzieningen zijn een speerpunt in 
het verkiezingsprogramma van de 

VVD Uithoorn-De Kwakel. De ver-
enigingen in onze gemeente heb-
ben al flink bijgedragen bij de laat-
ste bezuinigingsronde. Sport draagt 
bij aan een betere gezondheid en 
sociale contacten, belangrijk om 
ons in te zetten om dat toegankelijk 
te houden voor iedereen. 
Het helpen als vrijwilliger is de VVD-
ers zo goed bevallen dat direct de 
afspraak is gemaakt om volgend 
jaar weer te helpen bij de 31e edi-
tie van de 10 Engelse Mijlen van 
Uithoorn. Vanwege een nieuwe rou-
te door De Kwakel en Uithoorn zijn 
er dan nog meer verkeersregelaars 
nodig dan de 46 vrijwilligers die het 
verkeer deze keer in goede banen 
hebben geleid. 
De kandidatenlijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen op 19 maart 
a.s. ziet er als volgt uit: Nick Roo-
sendaal (lijsttrekker), Rebecca Ster-
renberg, Jan Hazen, Daniël Wolffen-
sperger, Marvin Polak (wethouders-
kandidaat), Marcel van Haren, Katja 
Laugs, Frank van Kooten, Wike Lijs, 
Chantal van Schaik-Vleeschhou-
wer, Alexander Reuvekamp en Ge-
rard Troost.

COLOFON

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

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

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

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Inrichting Waterlijn tijdelijk 
op een zijspoor

Vervolg van de voorpagina.

Waternet had bijvoorbeeld al vóór 
het maken van de ontwerptekenin-
gen geraadpleegd kunnen worden 
of de uitvoering van het project op 
korte termijn haalbaar zou zijn. Het 
kan ook zijn dat Waternet er nu pas 
achter komt wat Uithoorn precies 
wil gaan doen... Hoe dan ook, de 
gemeente wordt ineens geconfron-
teerd met het feit dat het ontwerp 
in deze fase niet kan worden uitge-
voerd, terwijl in fraaie nieuwsbrie-
ven was aangekondigd dat het dit 
voorjaar zou gaan gebeuren. Daar 
komt nu dit kwartaal ook de sloop 
van het Resmipand op het Markt-
plein bij en daarna de nieuwbouw 
van het cultuurcluster op die loca-
tie. Dat is eveneens reden tot uitstel 
want daar kan je daar de herinrich-
ting nog niet uitvoeren. Ook dit is al 
lange tijd bekend dat de gemeen-
te zoiets wil realiseren. Regeren is 
vooruitzien, maar dat blijkt kennelijk 
moeilijk te combineren met het PR-
beleid om ‘Uithoorn aan de Amstel’ 
op het juiste moment met veel be-
loften op de kaart te zetten.

Ophogen en stabiliseren
Op de keper beschouwd is het voor-
nemen van de gemeente om van 
het Marktplein en de Wilhelmina-
kade een levendige en aantrekkelij-
ke (wandel)boulevard te maken met 
horeca en waterrecreatie een goe-

de zaak. Langs de waterkant ko-
men nieuwe steigers en er wordt 
een wandelpromenade aangelegd. 
Het gebied wordt t.z.t. autovrij, want 
aan die doelstelling houdt het colle-
ge sowieso vast en het wordt prach-
tig ingericht met een bijzondere ver-
blijfskwaliteit. Mooie artistieke im-
pressies zijn daarvan getoond en 
tijdens inloopavonden is er uitvoe-
rig informatie uitgewisseld met al-
le betrokken partijen, bewoners en 
ondernemers. Maar nu wordt de 
uitvoering voorlopig op een zijspoor 
gezet. Dat leidt tot sombere gezich-
ten.
In de brief wordt ook vermeld dat 
de voorbereidingen voor de werk-
zaamheden die het project Water-
lijn met zich meebrengen, zoals het 
maken van een bestek en een uit-
voeringsplan voor de aannemers, al 
in gang zijn gezet. Waternet, onder-
deel van het Hoogheemraadschap, 
heeft echter laten weten dat het 
dijklichaam waarop het Marktplein 
en de Wilhelminakade zijn aange-
legd, op de planning staat om over 
vijf jaar te worden opgehoogd ten-
einde Uithoorn beter tegen even-
tuele wateroverlast te beschermen. 
Dat bleek uit een inventarisatie wel-
ke dijken langs de Amstel versterkt 
en dus opgehoogd moeten worden. 
Het dijklichaam is namelijk de ech-
te waterkering, niet de stenen be-
schoeiing. Die dient slechts als be-
scherming van de dijk tegen golf-

slag en afkalving. Een en ander be-
tekent dat de hele kade opgehoogd 
moet worden. Het hoogheemraad-
schap is bereid gevonden hieraan 
vervroegd medewerking te verlenen 
en aldus tegemoet te komen aan de 
plannen die de gemeente met de 
Waterlijn heeft. Dat is op zich een 
goed bericht te noemen want zon-
der die medewerking zou over vijf 
jaar de Amsteloever weer moeten 
worden opgebroken en opnieuw in-
gericht. Dan zouden de kosten die 
nu gemaakt worden voor niets zijn 
geweest. De ophoging vereist ech-
ter nader onderzoek en bovendien 
moet het huidige ontwerp van de 
Waterlijn worden aangepast. Daar-
voor is tijd nodig. Die wordt gevon-
den door de planning van de uit te 
voeren werkzaamheden op te schui-
ven tot na het aanstaande vaarsei-
zoen, dus half oktober dit jaar.

Maar er is meer. Want als de kade 
wordt opgehoogd is het de vraag of 
de huidige stenen beschoeiing daar 
tegen bestand is en niet verschuift. 
Daarvoor moesten ook onderzoeken 
worden uitgevoerd. Hierbij is geble-
ken dat de beschoeiing wel dege-
lijk moet worden verstevigd door 
die te stabiliseren via steenstortin-
gen in het water langs de kademuur. 
De oude steigers moeten daarvoor 
eerst worden verwijderd. Pas daar-
na kunnen de nieuwe steigers voor 
de passantenhaven en de bood-

schappensteiger worden aange-
legd. Maar of dit nog allemaal voor 
de opening van het vaarseizoen in 
april mogelijk is waagt menigeen te 
betwijfelen. Misschien moeten wa-
tersporters het nog een keer met de 
oude steigers doen.

Wat dan nog wel?
Wordt er dit jaar dan helemaal niets 
van de plannen gerealiseerd? Als 
het even meezit wel. Zo wil de ge-
meente nog voor het komende vaar-
seizoen werkzaamheden verrich-
ten aan de riolering en de verlich-
ting. Verder wil men een begin ma-

ken met het stabiliseren van de ka-
demuur (beschoeiing). Als dat lukt 
is men voornemens alvast de nieu-
we passanten haven te laten aan-
leggen en de boodschappenstei-
ger te realiseren achter het Recht-
huis. Bij het verschijnen van deze 
editie van de krant zou daar defini-
tief uitsluitsel over worden gegeven. 
Een en ander is afhankelijk van het 
overleg met het Waterschap over de 
termijn van de (in fasen?) op te ho-
gen Amsteloever. Doel is nog voor 
de aanvang van het komende vaar-
seizoen een en ander gerealiseerd 
te hebben. Mocht dat niet lukken, 

dan gebeurt dit na het vaarsei-
zoen in oktober. Aldus de aankon-
diging in de brief. Verdere medede-
lingen en planningen zullen komen-
de maand in een door de gemeen-
te uitgebrachte nieuwsbrief worden 
samengevat die in het centrum van 
Uithoorn huis aan huis zal worden 
verspreid.
Goed nieuws is in elk geval dat de 
provincie Noord-Hollland het ini-
tiatief van de gemeente toejuicht 
en beloont met een subsidie van 
400.000 euro voor de nieuwe inrich-
ting van de Waterlijn. Dat komt goed 
van pas.

Bingo in 
Dorpshuis
De Quakel

De Kwakel - Vrijdag 7 febru-
ari 2014 is er weer een gezel-
lige bingo-avond in Dorpshuis 
‘De Quakel’, Kerklaan 16  te De 
Kwakel. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en we beginnen om 
20.00 uur. Tot dan.

De Kwikstaart in hogere sferen!
Uithoorn - 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 
3... 2... 1... We have a lift off! 

De afgelopen drie weken vertrok 
er iedere dag een raket vol met en-
thousiaste leerlingen en ouders van 
de Kwikstaart naar het ruimtehotel 
Delta. Iedere leerling is in een baan 

rond de aarde geweest (gelukkig 
ook weer veilig thuisgekomen) en 
heeft kennis gemaakt met het leven 
in de ruimte. Reikhalzend liepen de 
kinderen iedere dag langs het ruim-
tehotel, dat stond opgesteld in het 
Atrium van de Brede School de Leg-
meer. Vol ongeduld wachtten ze het 

moment af totdat ook hun klas aan 
de beurt zou zijn om eens te erva-
ren hoe het leven aan boord van een 
hotel in de ruimte eruit ziet. 

Kleding
Natuurlijk kun je niet zomaar in je 
alledaagse kloffie een ruimtereis 

gaan maken. De kinderen werden 
in stoere, blauwe ruimteoveralls ge-
hesen met mooie emblemen van 
de ESA, NSO en Nemo erop. Deze 
instanties hebben dit interactieve 
ruimtehotel mogelijk gemaakt. 
Daarna namen ze plaats voor een 
groot scherm en liet een film hen 
levensecht meemaken hoe het is 
om buiten de dampkring gebracht 
te worden. In het ruimtehotel Del-
ta aangekomen, gingen de kinde-
ren eerst hun bagage inchecken. 
Hun koffers zaten vol met eten, 
drinken en handige spulletjes voor 
in de ruimte, zoals een zaklamp (de 
ruimte is best donker) en een span-
nend leesboek zodat je je niet hoeft 
te vervelen. En hoe zwaar een kof-
fer hier op aarde ook mag zijn... in 
de ruimte weegt het helemaal niets 
meer! Vervolgens maakte de kinde-
ren hun eigen naambadges en gin-
gen ze op onderzoek uit. Het was 
wel even wennen aan de gewichts-
loosheid. Al zwevend je tanden 
poetsen en zorgen dat er tijdens 
de toiletgang niets gemorst wordt 
is zeker geen sinecure! In de keu-
ken konden de kinderen hun eigen 
ruimtemaaltijd samenstellen en ook 
was er een recreatieruimte waarbij 

de aardbol in een zwart gat gemikt 
moest worden. Gelukkig was dat 
maar een spelletje. De kinderen na-
men ook even de tijd om een vakan-
tiegroet naar huis te sturen. Al lig-
gend op speciale ruimteligstoelen, 
kregen ze door dat niet alle aard-
se spullen in de ruimte goed wer-
ken. Aan een gewone ballpen heb 
je niet veel; een potlood daarente-
gen doet het altijd, ook als je onder-
steboven hangt! 

Bezoek
Alsof dat nog niet genoeg was, 
mochten de kinderen ook nog een 
bezoek brengen aan een mobiel 
planetarium. In de speelzaal stond 
een grote, opblaasbare koepel. Bin-
nen konden de jonge astronau-
ten tegen de zachte wanden leu-
nen en genieten van de sterren en 
de planeten die op de wanden ge-
projecteerd werden. Met een duize-
lingwekkende vaart werden diverse 
planeten dichterbij gehaald en van 
alle kanten bekeken. Na een zach-
te landing op onze eigen, prachtige 
thuisplaneet kunnen we terugkijken 
op een enorm interessant project, 
voor jong en oud. 
Hopelijk bevinden zich onder on-
ze schooljeugd nu een paar geïnte-
resseerden die het ruimtestokje van 
Andre Kuipers in de toekomst over 
willen gaan nemen.

Breien voor: Zending zonder grenzen
Uithoorn - Op 20 januari was het 
weer zo ver, er weer weer een he-
le vracht breigoed opgehaald bij Vi-
ta Welzijn  in de Bilderdijkhof. Een 
groepje dames zit daar elke maan-
dag morgen en ook thuis te breien 
voor een goed doel. Resultaat van 
dit ijverige breien word opgehaald 

en naar Almere gebracht waar een 
verzamelpunt is van ‘Zending zon-
der grenzen’. Hier worden de goede-
ren die binnen komen met grote re-
gelmaat naar landen gebracht waar 
het nodig is. Er is nog hoge nood in 
vele landen. Een kindertehuis bij-
voorbeeld in Roemenie, waar de 

kinderen weinig of niets hebben. Ze 
zijn al dolblij met een warme muts of 
een gebreid popje . Ook de gebrei-
de of gehaakte dekens vinden gre-
tig aftrek. Nu kan u zeggen, ja maar 
ik kan niet zo goed breien, nu een 
vierkant lapje recht toe recht aan is 
mevr. Zeldenthuis uit de Kwakel al 

weer blij mee, want die zet alle lap-
jes aan elkaar en resultaat is een 
prachtig gekeurde deken. Er wor-
den ook de mooiste truien gebreid. 
In de breigroep op maandag zit een 
mevrouw die sjalen breid, een an-
der is met bijpassende muts bezig. 
Annie Elleswijk heeft knikkerzakken 
gehaakt er worden wat knikkers in-
gedaan, en men kan weer een kind 
blij maken voor weinig geld. Jans-
je heeft van allerlei restjes wol een 

warme cape gemaakt. Ook thuis zijn 
er ijverig dames bezig, en brengen 
dat op maandag dan naar de brei-
club. Nu is er voor deze activiteit na-
tuurlijk veel wol nodig. Onze vraag: 
Wie heeft er nog wat wol liggen dat 
voor dit doel gebruikt mag worden.

Ook nieuwe wol is heel erg welkom. 
Bij Vita aan de Bilderdijkstraat zien 
we u graag wat komen afgeven. U 
bent welkom! (Zelf breien mag ook!)



Heliomare Aalsmeer

Arbeidshandicap 
en weer werken?

Sommige gevolgen van hersenletsel, lichamelijke beperking of chronische 
ziekte zijn duidelijk: bijvoorbeeld niet meer kunnen lopen, niet meer goed 
kunnen praten. Andere gevolgen zijn minder zichtbaar; zoals geheugen- 
en concentratieverlies, sneller moe en prikkelbaar zijn, niet meer goed 
kunnen plannen en organiseren.

Als volledige terugkeer naar betaald werk niet meer mogelijk is door uw 
letsel biedt Heliomare mogelijk uitkomst.
Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en bemiddelen van mensen met 
een arbeidshandicap/beperking naar een passende arbeidsmatige werk-
omgeving. Uitgangspunt is wat u nog wel kunt, wat uw mogelijkheden zijn.

Iets voor u….? Neem dan contact met ons op.

h e l i o m a r e   o n d e r w i j s   r e v a l i d a t i e   w o n e n   a r b e i d s i n t e g ra t i e   d a g b e s t e d i n g   s p o r t

Heliomare Aalsmeer
Behandel-, Activerings- en afasiecentrum
Zwarteweg 98, 1431 VM Aalsmeer

 088 920 39 00
 ac.aalsmeer@heliomare.nl

www.heliomare.nl

Sommige gevolgen van hersenletsel, lichamelijke beperking of chronische 

M. Meijer

Werk op hoogte???
- Ramenbewassing
- Reinigen van damwand
- Reinigen van gevelbeplating
- Reinigen van reclameborden

Wij werken met eigen middelen en
gecertificeerd personeel en tegen
zeer scherpe prijzen!

Voor meer info of een offerte op maat:

Tel: 0297-328474 of 06-54388499
E-mail: mutsaars@wxs.nl 
www.mutsaars-smb.nl
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een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde
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VOORLICHTING  donderdag 14 februari 
TTO + GYMNASIUM 19.00 – 21.30 uur 
 graag opgave vooraf
Informatie?
• Bezoek onze website: www.hermannwesselinkcollege.nl
• Bel met onze TTO-contactouders via telefoonnr.:  020 6459751
• Vraag de ‘Schoolkrant’ aan met een speciaal TTO-katern

Zit je nu in groep 8 en wil je vol-
gend jaar beginnen met een
uitdagende VWO-opleiding en heel 
goed worden in Engels?
Dat kan in het tweetalig VWO op 
het Hermann Wesselink College.

YES!
IB-ENGLISH

CURIOUS?

tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t 

advertentie TTO.indd   1 28-12-2012   11:29:53

Voor al uw correspondentie
en reclame-uitingen
•	 Proeflezen
•	 Persbericht
•	 Nieuwsbrief
•	 Direct mail
•	 Folder
•	 Website
Ook voor vertalingen

vanuit en naar het Duits
www.taaladviesvoorend.nl

voor particulieren, zzp en mkb
Uithoorn, tel. 06 16275754

Te koop:
Ingeb. Panorama’s jaarg. 1965-
1959, p. half j.g.  €25,-.
Tel. 0297- 263017
Te koop:
Schaatsen Noren, mt. 40, 
geslepen en gerond, i.p.st.  
€15,-. Antiek dominospel  €10,-.
Tel. 06- 45008614
Te koop:
Nespresso magimix koffie-
zetapp. met capuccinopijp  
€75,-. Waterkoker Ph.  €15,-.
Tel. 0297- 281808
Te koop:
Kettler stratos hometrainer 
met magn. remsysteem, div. 
metingen  €100,-.
Tel. 0297- 281853
Te koop:
Pc athlon xp 1800+/1gb ram/80 
gb harddisk,  incl. xp, muis, toet-
senbord,17” monitor en spea-
kerset  €75,-.Printer HP deskjet 
930 c €25,-. Glazen tafel rond 
Ø 60 cm,  h. 60 cm,  tussenstuk 
chroom  €50,-.
Tel. 0297-288844
Te koop:
Diverse kralen en toebehoren 
om sieraden te maken. € 1,- per 
zakje. 
Tel. 06-11106400
Te koop:
Nordica skischoenen type n786, 
rood met wit. 1x mt 37 en 1x mt 
45. €40,- p. p. in  goede staat. 
Tel. 06-22545290
Te koop:
Bestron pizzaoven, 4 pers, met 
4 spatels en 1 mal voor deeg-
bodem. Nw. €30,-.
Tel. 06-44484340
Te koop:
Tv meubel en boekenkast; br. 
131 x h 53 x  79 d 45 cm. Gelakt 
blank eiken, onbeschadigd € 
50,-. 
Tel. 0297-321826
Te koop:
Pioneer home cinema set 5.1- 
450 watt z.g.a.n. geschikt voor 
cd en dvd. 
Tel. 0297-329004
Te koop:
Vintage reclame winkeldisplay 
marlboro roken is dodelijk 30 x 
40 cm. Foto kan gemaild worden  
€25,-.
Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
Zaterdag 29 mtr. prijsklaver-
jassen, zaal open 19 uur, aanv. 
20 uur, Inleg € 2,50. Buurt van 
Amstelhoek. 
Tel. 0297- 560676
Te koop:
Pottenbakkersoven, vol autom. 
met veiligh. klok, h. 70 cm. op 
220 volt, i.g.st. € 250,-. 4 Grote 
boerenbont borden, Ø 30 cm 
samen € 15,- i.g.st.
Tel. 0297- 880255
Te koop:
Nw. aanrechtblad 180 x 60 cm € 
75,-. 3 Zits bank € 35,-. 
 Wc pot voor plantjes € 15,-. Nw. 
scheer app. 3 jr. garantie€ 10,-. 
Tel. 0297- 778299
Te koop:
Krupps huishoud electrische 
snijmachine €10,-.Kinderstoel. 
Tuv gekeurd, ook te verkleinen 
€10,-.
Tel. 0297-593377
Te koop:
Gazelle damesfiets 8 versnel.
Autm. lamp,  rem rollenbrakes,  
verend zadel en voorpoten kl. 
grijs-groen €300,-.
Parrot normale uitv.1 j oud €25,-. 
Tel. 0297-285923/06-40294090
Aangeboden:
Waardebon voor €24,- om 
te fonduen in het Farregat in 
Aalsmeer,  vlees, vis, stokbrood, 
frietjes, sausjes,etc. 
Tel. 06-21702033
Gevraagd:
Wij zijn op zoek naar bambino-
stenen. Liefst gratis. DC Horten-
sialaan. 
Tel. 0297-232182
Te koop:
Witte eettafel,  uitschuifbaar,  
2000 x 800 + 4 witte stoelen, 
witte salon tafel. t.e.a.b. 
Tel. 06-11106400
Te koop:
Div.  kralen en toebehoren om 
sieraden te maken. Per zakje 
€1,-.
Tel. 06-11106400

Te koop:
Annie Sloan chalkpaint,  alle 
kleuren,  €29,50 p. ltr.
Tel. 06-50884988
Aangeboden:
Soeppan incl.  2 kommen, 
geheel nieuw.Voor een leuke 
bos bloemen. 
Tel. 06-11106400
Te koop:
Div. lieve glazen beeldjes. €5,-. 
p/st. 
Tel. 06-11106400

Te koop:
Tv-meubel en boekenkast, 
br.131 h 53 en 79 d 45 cm. Gelakt 
blank eiken, geen beschadi-
gingen, € 50,-. Tel. 0297-321826
Te koop:
Free to air sat. reciever degital 
ook geschikt voor camping 
30euro. Tel. 0297-880828
Te koop:
Hele doos vol comp. spelletjes 
€30,-. 
Tel. 0297-880828

Te koop:
Bb. motor 4 pk merk Tomos,  
start en loopt goed €95,-. 
Tel. 0297-880828
Gevraagd:
Leuke rommelmarktspullen en 
zegels vd Makro om sieraden 
te sparen. 
Tel. 0297-540317
Te koop:
Bosch koel/vriescombi + afm. 
176 x 60 x 65. 1 1/2 jr. €220,-. 
Tel. 06-19281910

 

 

 

 

 
 

www.studiosaalsmeer.nl

ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITEN

Frozen 3D NL 
Vr 31 januari 14.45
Wo 05 februari 12.45
Soof 
Vr 31 januari 16.45
Wo 05 februari 18.45
Mees Kees op Kamp 
Wo 05 februari 16.45
Wolf of Wall Street 
Vr 31 januari 21.00
Di 04 februari 20.45
Toscaanse Bruiloft 
Do 30 januari 20.30
Vr 31 januari 18.45
Di 04 februari 18.45
Het regent gehaktballen 2 3D 
Wo 05 februari 14.45
Het regent gehaktballen 1 
Za 01 februari 13.00
Zo 02 februari 13.00
Free Birds 
Za 01 februari 17.15
Midden in de Winternacht 
Za 01 februari 15.15
Plop wordt kabouterkoning 
Zo 02 februari 10.45
Verliefd op Ibiza 
Za 01 februari 20.00

Crown Cinema Aalsmeer

NIEUW!!

Wouter Hamel – Theater tournee
Za 1 februari 20.00 
Boogie Woogie, Blues & Swing
Zo 2 februari 15.00
Christian Farla – The White Magic Tour Show
Zo 9 februari 15.00
Sabrina Starke – Lean on me. The songs of Bill Withers
Za 15 februari 20.00
Arthur de Musical
Zo 23 februari 15.00

Crown Theater Aalsmeer
WoLVENArrANgEMENT

ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENBestaande uit
• 1 bioscoopkaartje
• 1 voorgerecht (carpaccio)
•  1 hoofdgerecht  

(spareribs of  
Big Studio Burger)

E 26,-



Afgelopen week lazen we in de 
Nieuwe Meerbode twee berichten 
over zwerfvuil. Eén daarvan be-
trof een twee-jarig meisje, dat een 
snijwond opliep door kapot glas bij 
een speeltuin bij Karveel. Het an-
dere bericht betrof straatfeestjes in 
het fi etstunneltje onder de Zijdel-
weg, met achtergelaten bierblikjes 
en alcoholfl essen als stille getui-
gen. Aanleiding voor Ons Uithoorn 
om op deze locaties schoonmaak-
acties uit te voeren. We beginnen 
bij Karveel. Er valt niet veel op te 
ruimen. Een buurtbewoner geeft 
een verklaring: “Direct na het be-
richt in de Nieuwe Meerbode heeft 
de gemeente de boel opgeruimd”. 
Dat is goed om te horen. Verderop 
zien we een plastic draagtas aan 
een regenpijp hangen, met daar-
bij een verzoek aan hangjonge-
ren om deze als afvalzak te gebrui-
ken. Bij dit soort situaties stellen 
inwoners vaak de vraag wie ver-
antwoordelijk is voor het schoon-
houden van de openbare ruim-
te? Sommigen wijzen naar de ge-
meente, want daarvoor betaal je 
toch belasting? Bij Ons Uithoorn 
vinden we dat de gemeente niet 
exclusief verantwoordelijk is, een 
bijdrage vanuit de buurt zelf is ook 
van belang. Het ophangen van de 
draagtas biedt een mooi voorbeeld 
van zo’n bijdrage. Net als de bij-
drage van die andere bewoner, 
die ons vertelt zelf regelmatig op 

te ruimen. Maar het begint natuur-
lijk bij de vervuiler zelf. Na Karveel 
gaan we naar de fi etstunnel onder 
de Zijdelweg. Ook hier was de rei-
nigingsdienst van de gemeente al 
geweest, maar toch liggen er al-
weer blikjes en fl essen. Ook ligt 
er een enorme hoeveelheid zwerf-
vuil in de sloot en het talud ach-
ter de school Thamen. We spre-
ken af maandag het gemeentehuis 
te bellen met het verzoek hier op 
te ruimen. Dit is voor ons niet te 
doen. Als gevolg van aanhouden-
de overlast door jongeren is in Uit-
hoorn sinds 1 januari een alcohol-
verbod van kracht. Het is verboden 
alcohol te nuttigen op alle school-
pleinen en openbare kinderspeel-
plaatsen (inclusief de directe om-
geving) en enkele andere gebie-
den, waaronder de fi etstunnel Zij-
delweg. We trekken de conclu-
sie dat hangjongeren dat verbod 
niet kennen. Of misschien ken-
nen ze het verbod wel, maar zijn ze 
niet onder de indruk. De handha-
ving werkt in ieder geval (nog) niet 
optimaal. We zullen dit binnen-
kort aankaarten bij de burgemees-
ter. Hiermee is een einde gekomen 
aan onze schoonmaakactie. Ben 
benieuwd waar we volgende week 
naar toe gaan en wat we dan weer 
meemaken.

Benno van Dam
(raadslid Ons Uithoorn)
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Instituut Périne bij RTL 
LifestyleXperience
Mijdrecht - Instituut Périne, Total 
Skin Improvement & Advice, win-
naar van de Beauty Award, bes-
te salon van Nederland, is door het 
RTL programma LifestyleXperien-
ce gevraagd om mee te werken aan 
hun uitzendingen over lifestyle. In-
middels zijn er al twee afl everin-
gen geweest en in de uitzending 
van komende zondag laat “Périne” 
aan presentatrice Iris zien, wat het 
nieuwste apparatuur is op het ge-
bied van huidverstrakking voor ge-
zicht en lichaam.

Huidvestrakking met 
radiofrequentie PascaudWave! 
Het gerenommeerde en innovatie-
ve cosmetica merk Pascaud staat 
voor anti-ageing, oftewel natuurlijke 
huidverjonging d.m.v. producten en 
behandelingen. De PascaudWave is 
één van de speciale apparaten die 
Pascaud in hun behandelingen ge-
bruikt. Als één van de 10 Pascaud 
Experience instituten van Neder-
land is ‘Périne’ aangewezen en ge-
traind om te werken met dit nieuw-
ste apparaat. De PasaudWave is een 
apparaat met Bi- en Mono polai-
re radiofrequentie technologie, om 
in het cosmetisch-medische bereik 
te werken. Nieuwe behandelingen 
met medische radiogolven noemen 
we radiofrequency of RF. In vergelij-
king met medische lichtstralen (zo-
als ablatieve lasers of IPL) die aan 
het oppervlak van de huid werken, 
hebben radiofrequentiestralen een 
dieper bereik. De ontwikkeling van 
de RF betekent een doorbraak in de 
behandeling van huidverslapping. 

Hoe werkt het?
Weefsels met een sterk watergehal-
te, zoals vetcellen, talgklieren en de 
diepere vochtrijke huidlagen nemen 
de energie op. Vervolgens zetten die 
weefsels de energie om in warmte 
waardoor de temperatuur stijgt. Als 

gevolg daarvan krimpt de huid en 
verminderen de talgklieren in om-
vang. Dit proces is klinisch bewezen 
en wordt in gang gezet doordat er 
Heat Shock proteins vrijkomen (HSP 
60 en 70) die uiteindelijk na diver-
se omzettingen de FGF1 (Fibroblast 
Growth Factor) en type 1 collageen 
vormen.

Wat zijn de resultaten?
De resultaten van de behandelingen 
zien niet direct zichtbaar. Meest-
al zie je wel dat de huid geacti-
veerd is, maar het echte resultaat is 
pas na een aantal weken (vaak ge-
combineerd met een aantal behan-
delingen). Dit heeft te maken, met 
het feit dat de huid tijd nodig heeft 
om collageen aan te maken en te 
reageren op het proces dat de RF 
tot stand brengt in de huid. De re-
sultaten die men kan verwachten 
is Strakkere huid (gezicht, hals, li-
chaam), Stevigere contouren, Fijne-
re huidstructuur en minder rimpels. 
Daarnaast werkt de RF effectief te-
gen acné. Het prettige van deze be-
handeltechniek is, dat er zowel een 
volledig gelaat behandeld kan wor-
den als een deel van het gelaat, bijv 
de oogcontouren. Een volledige be-
handeling duurt ongeveer 40 minu-
ten, een deel behandeling ongeveer 
20 min. Na een case study bij ver-
schillende modellen, zijn wij trots op 
de onderstaande resultaten! 

Wil je nog meer weten van 
de PascaudWave, kijk dan 
zondag 2 februari 2014 om 
14.20 uur op RTL 4. Datum 
herhaling: Zaterdag 8 febru-
ari 2014 om 15.10 uur op 
RTL 5 of neem dan contact 
op met Instituut Périne te 
Mijdrecht. Tel. 0297-273121 
of via www.perine.nl

PvdA PubQuiz
competitie 2014

Uithoorn-De Kwakel - Na het 
succes van onze eerste PubQuiz 
in oktober 2013 heeft de afde-
ling Uithoorn / De Kwakel van 
de PvdA besloten dit jaar 5 keer 
een PubQuiz. De laatste is de fi -
nale waarin de winnaars van de 
4 voorgaande rondes strijden om 
de titel Winnaar PvdA PubQuiz-
competitie 2014. Deelname staat 
open voor maximaal 10 teams van 
maximaal 5 personen, bestaande 
uit vrienden, buren, familieleden, 
politieke partijen, andere vereni-
gingen en iedereen die een team 
wil vormen. Een team betaalt een 
inschrijfgeld van 5,00 per ronde. 
Elk team mag zo vaak meedoen 
als het wil. De twee hoogst ein-
digende teams per ronde plaat-
sen zich voor de fi nale. Daarnaast 
verstrekt de organisatie 2 wild-
cards, zodat de fi nale gespeeld 
wordt door 10 teams. Per ronde is 
plaats voor 10 teams. De organi-
sator neemt alle kosten voor zijn 
rekening. Bezoekers en deelne-
mers betalen naast het inschrijf-
geld alleen hun eigen consump-
ties, waarbij deelnemers 2 con-
sumpties gratis krijgen. Voor de 
winnaars is er een wisselbokaal 

die de winnaar van de fi nale mag 
houden. De speeldata zijn: 5 fe-
bruari, 9 april, 4 juni en 10 sep-
tember 2014. Op 5 november 
2014 is de grote fi nale. Eetcafé 
De Herbergh van 1883 stelt be-
langeloos ruimte beschikbaar en 
is dan ook de plaats waar alles zal 
plaats vinden. IQuizzen uit Spijke-
nisse verzorgt de inhoud van de 
quizzen en treedt op als Quizmas-
ter.

PvdA Uithoorn / De Kwakel 
PubQuiz-competitie 2014
Op 5 februari, 9 april, 4 juni, 10 
september en 5 november 2014 
om 20.00 uur in Eetcafé De Her-
bergh van 1883, Schans 108, 
1423 CA Uithoorn. Kosten: 5 euro 
inschrijfgeld per team per ronde, 
verder alleen uw eigen consump-
ties. Inschrijven: PvdAPubQuizz@
gmail.com. N.B. Toelating tot 
deelnemen gebeurt op volgorde 
van inschrijving, waarbij de ont-
vangst op het email-adres bepa-
lend is. Maximaal 10 teams en vol 
= vol. Voor meer informatie: Gerrit 
Roseboom, 0297–522981 of ger-
ritroseboompvda@gmail.com of 
PvdAPubQuizz@gmail.com

Kinderkoor Xing bij 
danscentrum Colijn
Uithoorn - Op zondagochtend 
26 januari was de grote zaal van 
danscentrum Colijn prachtig inge-
richt voor het optreden van kinder-
koor Xing. Ouders, broertjes en zus-
jes, opa’s en oma’s en andere be-
langstellenden waren nieuwsgie-
rig naar de veertien liedjes van Xing 
met als thema “Emoties’. Dirigente 
Ireen van Bijnen had met de kinde-
ren extra gewerkt aan het uitbeel-
den van die emoties; gevoelens als 
niet durven, bang zijn, zenuwachtig 
zijn, verlegen zijn maar ook vrolijk 
zijn werden levensecht door de kin-
deren van het koor vertolkt. Het zin-

gen met het hele koor en het solo-
zingen werden met elkaar afgewis-
seld waardoor alle kinderen goed 
aan bod kwamen. Huiscomponisten 
Joost Tel en Henk van ’t Hoff waren 
ook present om te horen of de door 
hen speciaal voor Xing geschreven 
liedjes wel goed uitgevoerd werden. 
Ze waren beiden heel tevreden! Als 
intermezzo werd er een heel knappe 
jongleeract gedaan door Scott Bo-
velander van Jeugdcircus Acrobati-
co uit Badhoevedorp. Hij kon 5 ke-
gels tegelijk in de lucht houden en 
ook met de jongleerballen (6 tege-
lijk!) was hij zeer vaardig. 

Burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga leest in bibliotheek Uithoorn voor 
aan de peuters van de Vuurvliegjes.

Burgemeester leest voor
Uithoorn - Van woensdag 22 ja-
nuari tot en met zaterdag 1 febru-
ari vinden de Nationale Voorleesda-
gen plaats. In Bibliotheek Uithoorn 
verzorgde burgemeester Dagmar 
Oudshoorn-Tinga op 22 januari de 
aftrap, en gaf het goede voorbeeld 
door voor te lezen aan de peuters 
van Vuurvliegjes. 

De burgemeester las voor uit het tot 
voorleesboek van het jaar 2014 ver-
kozen boek KRRRR...okodil van au-
teur en illustrator Catherine Rayner. 
Met open mond luisterden de kin-
deren naar de burgemeester. Na het 
voorlezen zongen de peuters een 
liedje en gingen ze in de bibliotheek 

op zoek naar kleine vriendjes (vin-
gerpoppetjes) voor krokodil. Daar-
na maakten ze nog een kleurplaat 
en als afsluiting luisterden ze naar 
een verhaal van een ander ondeu-
gend dier, namelijk Dikkie Dik. Dag-
mar Oudshoorn vond het erg leuk 
om voor te lezen aan de peuters en 
onderschrijft het belang van voorle-
zen. Kinderen kunnen elke woens-
dagmiddag naar de bibliotheek ko-
men om voorgelezen te worden. Zo 
ontdekken ze langzaam maar zeker 
wat de bibliotheek allemaal te bie-
den heeft. Voor het geld hoeven ze 
het niet te laten: het jeugdabonne-
ment van de bibliotheek is tot 15 
jaar gratis.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, 
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Inkomsten en uitgaven 
moeten in balans zijn

Inkomsten en uitgaven moeten 
in balans zijn. Het is nog beter 
als we ook nog eens wat spa-
ren voor de toekomst. Voor als 
het wat tegenzit of als we weer 
een grote vervanging moeten 
doen van bij voorbeeld de was-
machine. Rood staan is niet iets 
wat we als ‘cool’ ervaren. Ten-
minste, zo sta ik erin en ik denk 
velen met mij. Zo kijk ik er ook 
naar het fi nanciële plaatje van 
de gemeente. Over het alge-
meen geeft de overheid veel te 
veel uit en er komt te weinig bin-
nen om deze uitgaven te dekken. 
Ook het rood staan van de ge-
meente is niet ‘cool’. En de mees-
te inwoners van Uithoorn wil-
len ook niet veel meer aan be-
lastingen betalen. Het liefst ei-
genlijk minder. Belasting beta-
len zullen we altijd wel moeten. 
En het is ook niet erg, als het 
geld maar goed beheerd en be-
steed wordt. En dit is nu precies 
het probleem. Er wordt geinves-
teerd in de verkeerde zaken , het 
ambtenaren apparaat kan ef-
fectiever en effi ciënter werken 
(door bijvoorbeeld beter samen 
te werken met andere gemeen-
ten) en het aantal subsidie pot-
jes kan ook wel een stuk min-
der. De gemeente moet weer te-
rug naar haar kerntaken. Kijk nu 
eens naar de discussie over ‘De 
Ooievaar’. De kinderboerderij 
moet haar deuren sluiten. De ge-
meente is gestopt met het ver-
trekken van subsidies. Ze kun-
nen het niet meer bolwerken en 
dus sluiten ze de deuren maar. 
Ik ben ook vader van twee kin-
deren en mijn kinderen heb-

ben er ook met veel plezier ge-
speeld. De droefheid sloeg ook 
bij mij ook toe. Niet alleen over 
de sluiting maar ook over het feit 
dat zo’n instelling niet de eigen 
broek kan ophouden. Ik ben ook 
bedroeft over het feit dat wij als 
inwoners van Uithoorn daar niet 
de verantwoordelijkheid in willen 
nemen. Tenminste niet de popu-
latie die gebruik maakt van zo’n 
kinderboerderij, de toekomsti-
ge gebruikers en degenen die 
er ooit gebruik van hebben ge-
maakt. En daarnaast, de ge-
meente kan ook toch wel een rol 
spelen in dit verhaal. Misschien 
niet als geldverstrekker maar wel 
door iets te faciliteren. Het facili-
teren van ‘Crowdfunding’, ‘Spon-
soring’, ‘Donaties’, er zijn legio 
manieren om geld binnen te ha-
len. Laat de gemeente dit hel-
pen opzetten. En laat een ieder 
die ‘verdrietig’ en ‘teleurgesteld’ 
is zijn of haar bijdrage doen. 
Niet eenmalig, maar op jaarijk-
se basis. Ik zie het zelfs zo voor 
me dat we voor elk doel waar-
bij we als gemeente inwoners 
(of een groot deel ervan) het nut 
van inzien, een pot creëren. De 
gemeente vraagt elk jaar aan in-
dividuele inwoner hoeveel men 
in deze pot zou willen doen. Als 
de doelen dan zo belangrijk zijn 
voor de inwoners van Uithoorn, 
zal men storten. Indien dit niet zo 
is weten we ook waar we toe aan 
zijn? Het simpelweg opendraai-
en van een subsidiekraan is ge-
woon niet meer iets wat we ons 
kunnen veroorloven.

Alexander Reuvekamp

Waar kiest Uithoorn voor?
Herinnert u zich deze slogans 
nog?: Uithoorn? Mooi wel! en Uit-
hoorn? Groen! Kijkt u wanneer u 
buiten bent ook geregeld om u 
heen? En zeg eens eerlijk: bent 
u dan op zoek naar een bevesti-
ging op het een en ander en vindt 
u die dan ook meestal? Of wordt 
u meer dan eens teleurgesteld? 

Mij overkomt helaas steeds va-
ker het laatste. In mijn woonom-
geving bij voorbeeld, lijkt steeds 
minder plaats ingeruimd voor 
datzelfde groen, waar Uithoorn 
zo mooi door zou moeten zijn. 
Deels is tekort schietend onder-
houd van het openbare groen de 

boosdoener, maar ook wijzelf als 
bewoners hebben een rol in deze 
terugloop, denk ik: Het lijkt wel of 
we het groen niet meer zo positief 
beleven of erger: een groen-aler-
gie hebben opgelopen. De langs 
de straat gelegen (achter)tuin zie 
ik steeds vaker bestraat. En langs 
de straat zelf moet dan kenne-
lijk al snel een schutting komen 
voor de privacy, zoals dat heet.... 
Mogen we niet (door onszelf, el-
kaar) gezien worden? Nou wordt 
er de laatste tijd – al of niet toe-
vallig – aandacht gevraagd voor 
het fenomeen participatiemaat-
schappij of -samenleving. Je kunt 
daar natuurlijk van denken wat je 

wilt, maar zou het hoe dan ook 
niet beter voor ons allen zijn in-
dien we de omslag van schut-
ting naar groen terug gaan ma-
ken? Dat hoeft niet van vandaag 
op morgen, maar kan bij gelegen-
heid, dus b.v. als uw schutting niet 
zo best meer is. Dat geeft meteen 
– eng? – de mogelijkheid onze 
naaste of zelfs overbuur wat va-
ker te zien? En hem of haar of de 
toevallige voorbijganger iets be-
ters te bieden dan het moeten 
aanzien van een gesloten dichte 
schutting? Ik geloof er echt in, dat 
dit over en weer waardering ople-
vert. Ook voor de kleinere mens-
jes gaat daarmee de kwaliteit van 

hun speelomgeving vooruit, denk 
ik. En bedenk: (laatst las ik deze 
uitspraak): “Alles wat er is heeft 
een reden, maar is daarom nog 
niet redelijk.” Met andere woor-
den: vraag u af of het redelijk is 
uw medebewoners van de wijk te 
confronteren met uw schutting, 
terwijl er ook betere – lees: groe-
ne – oplossingen bestaan? Kies 
bij voorbeeld voor een open ras-
ter met groene aanplant; dat ver-
andert ook uw persoonlijk uit-
zicht in positieve zin! Kijk eens om 
u heen! Uithoorn kan alsnog veel 
groen gebruiken! Mooi wel!

Wil Houtepen

Zwerfvuil te lijf met
Ons Uithoorn



•  Michelin 4 banden halen = 3 betalen
•  Novex elke 2de band halve prijs
•  Licht metalen velgen voor superscherpe prijzen

Snelservice:
•  APK klaar terwijl u wacht

Zomerbanden actie
13 inch vanaf € 45  p/st
14 inch vanaf € 55  p/st
15 inch vanaf € 65  p/st
16 inch vanaf € 75  p/st
17 inch vanaf € 85  p/st
18 inch vanaf € 95  p/st
Deze aanbieding is inclusief monteren, balanceren en BTW.

Quick Tyres autobanden altijd de goedkoopste!

Zomerbanden actie

WWW.QUICKTYRES.NL

Botsholsedwarsweg 4 • Waverveen • 0297 56 73 75 • 06 43 04 18 06
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• 13 inch vanaf E 49 p/st
• 14 inch vanaf E 59 p/st
• 15 inch vanaf E 69 p/st
• 16 inch vanaf E 79 p/st
• 17 inch vanaf E 89 p/st
• 18 inch vanaf E 99 p/st
• 19 inch vanaf E 199 p/st
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Winterbanden actie
•  Michelin 4 banden halen = 3 betalen
•  Novex elke 2de band halve prijs
•  Licht metalen velgen voor superscherpe prijzen

Snelservice:
•  APK klaar terwijl u wacht
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Deze aanbieding is inclusief monteren, balanceren en BTW.

Quick Tyres autobanden altijd de goedkoopste!
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Deze aanbieding is inclusief balanceren en monteren.
Wij hebben een groot assortiment bedrijfswagenbanden.
Tevens kunt u bij ons terecht voor velgen en APK klaar terwijl u wacht zonder afspraak.

Uw banden en velgen specialist

Gecoördineerd door Vita welzijn en advies 
in opdracht van Gemeente Uithoorn

Informatie en advies voor de inwoners van de Europarei

Inlooppunt Europarei

Voor de bewoners van de Europarei in Uithoorn is er een 
makkelijk te bereiken inlooppunt voor informatie en advies op 
het gebied van praktische vragen en administratieve zaken. 

U kunt hier terecht voor ondersteuning bij het bellen en/of 
voor bemiddeling met diverse instanties (bijvoorbeeld UWV, 
Belastingdienst, gemeente, SVB, energiemaatschappij). Ook voor 
ondersteuning bij het invullen van formulieren, het aanvragen 
van een uitkering voor kwijtschelding etc. Wij kunnen u ook de 
weg wijzen naar de juiste instantie(s).

Inlooppunt Europarei wordt gerund door een groep van 
enthousiaste vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de 
Europarei. Zij betekenen graag iets voor een ander met de 
bedoeling dat u hierdoor geholpen bent en zelfstandig verder 
kunt. Samen staan we sterk is het motto!

Het wekelijks spreekuur wordt gehouden in het Buurtnest te 
Uithoorn, Arthur van Schendellaan 59, 1422 LB Uithoorn, 
op de volgende dagen:

• maandag van 13.30 tot 15.30 uur
• donderdag van 18.00 tot 20.00 uur

Installatiebedrijf van Walraven b.v. is al meer dan 70 jaar een gerenommeerd  
installatiebedrijf in de regio Amstelland/De Ronde Venen en houdt zich bezig 
met de aanleg en onderhoud van gas-, water- en rioleringsleidingen, centrale 
verwarmingsinstallaties, badkamers, en dakwerk in woningbouw, utiliteits-
bouw, industriële en particuliere sector.

Voor uitvoering van onze werkzaamheden zoeken wij

Allround CV monteur/Loodgieter
Uw taakgebied
• Het aanleggen, monteren en onderhouden van centrale verwarming,
 riolering, gas, water en sanitairinstallaties, ventilatie, dak- en zinkwerk.

Uw profiel
• U heeft een relevante opleiding in de installatiebranche
• U heeft kennis van vele merken cv ketels
• U heeft ervaring in een soortgelijke functie
• U bent flexibel en kunt zelfstandig werken
• U bent in het bezit van rijbewijs B

Wij bieden
• Een zelfstandige en afwisselende baan met mogelijkheden voor 
 verdere ontwikkeling
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Mogelijkheid tot bijscholing

Heeft u interesse? 
Bel tijdens kantooruren 0297-561312 of stuur uw cv naar: 
Installatiebedrijf van Walraven b.v., Postbus 230, 1420 AE Uithoorn
t.a.v. dhr. G.A. van Walraven  E-mail g.vanwalraven@walravenbv.nl  

                van Walraven b.v.                                                 
   

                                                           verwarming   -   ventilatie   -   sanitair   -   water 
                                           riolering   -   gas   -   dakbedekking   -   zinkwerk                            
                    Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl  
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Al meer dan 70 jaar uw installateur
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Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn Avia Zijdelwaard - Heijermanslaan
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM 

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Recreanten kickboksen voor volwassenen en jeugd
Krav Maga, realistische no nonsens zelfverdediging

THAI KICKBOKSEN KRAV MAGA

Jerry Morris   Amstelhof sport & health club
06 47 950 498   Noorddammerweg 30
ringfi ghter@yahoo.com 1424 NX Uithoorn

ALTIJD 
1 GRATIS 

PROEFLES

Tegen inlevering
van deze

advertentie

GEEN
INSCHRIJF-

GELD

RINGFIGHTER GYM

HENDRIKX & THOMAS ADVOCATEN
0297  - 25 00 18

U kunt bij ons onder meer terecht voor bijstand
of advies op het terrein van:

Arbeid • Huur • Echtscheiding • omgang • Alimentatie
Uitkeringen • Geschillen met de overheid • Strafrecht

Intakegesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend

 06-190 61 190
E-mail: linda4hair@live.nl LindaforHair

KNIPPEN 15 euro

☎

VOOR AANHANGWAGENS
KOPEN
HUREN
REPAREREN +
ONDERDELEN
kunt u bij ons terecht

BEL JOHAN:
0297-324486

Aalsmeerderweg 230 | 0297-324486 | www.jovar.nl 

0297-324486

Aalsmeerderweg 230 | 0297-324486 | www.jovar.nl 

Tevens
winterbanden
voor uw auto

Vrijmetselarij

En wat doe je aan je
geestelijke ontwikkeling?

Aanmelden bij voorlichter@logemozaiek.nl

Bezoek de informatieavond 
donderdag 13 februari om 20.00 uur.

Amsterdamseweg 168, 1182 HK Amstelveen

Vlooien
markten

Zon 16 feb. amstelveen-
de emergohal,

langs de akker 3.
Zon 23 feb. 

Uithoorn-de Scheg.
arthur van Schendellaan 

100a van 9.00 - 16.30
ook een kraam huren?
www.donevents.nl
tel. 0294-237320

Te koop:
Carve ski’s L. 1.70 mtr. incl. 
stokken €40,-.  Ski-jack Falcon, 
groen/grijs XL €20,-. Skihelm 
zw. 55-58 cm €15,-. Skibril gr. 
Tel. 06- 12281152
Te koop:
Stoelen type Thonet met hoge 
rug en armleuning, gevlochten 
pitrieten rug en zitting, t.e.a.b.
Tel. 0297- 567890
Te koop:
Platte lcd tv merk time,  model 
la1900,  scherm 49 cm,  totale 
breedte 60 cm. €50,-.
Tel. 06-13136045
Te koop:
2 Kg volle zak hondenvoer. Hill’s 
scienceplan. Nieuwprijs €54,-. 
Nu voor €25,- af te halen. 
Tel. 06-13202152
Te koop:
Slaapbank l. grijs i.z.g.st. m.  
wasbare rode hoes. moderne 
stalen poten br.1.40/2.00 lang 
€75,-. 
Tel. 06-29976533
Te koop:
Siemens inbouw koel-
vriescombinatie, inclu-
sief ombouwkast, €75,-.
Magnetron,Vendomatic md 
420. Wegens aanschaf inbouw-
apparaat. i.p.st. vr. pr. €25,-.
Tel. 06-33671293
Te koop:
Vitrinekast,  achterwand 
spiegel,  l4 glazen platen 
180-40-40 €25,-.
Tel. 0297-564363
Te koop:
Tv-meubel en boekenkast; br. 
131; h53 en 79; d 45cm. Gelakt 
bl.  eiken, onbeschadigd; € 50,-. 
Tel. 0297-321826
Gevraagd:
Ik verzamel bijzondere, houten,  
schaatsen en schaatsmedailles 
met evt. stempelkaarten. 
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Goed werkende,  nette Senseo 
koffiemachine kleur, rood, 
zwart,of “zilver”. 
Tel. 0297-561787
Te koop:
1 Paar hoge,  dameslaarzen kleur 
grijs, z.g.a.n.Mt. 38 adv.Markt-
plaats nr 771446659 €10,-. 
Tel. 0297-562366
Te koop:
Jongens Bjorn Borg jas/dik vest 
mt. 164 kleur blauw i.pr.st. €15,-. 
Tel. 0297-562366
Te koop:
Pioneer home cinema set 5.1 
450 watt z.g.a.n. €75,- speelt 
zowel cd als dvd. 
Tel. 0297-329004
Verloren:
Sleutelbos met foto’s bel svp.
Tel. 06- 17481274
Te koop:
Tafel en stoeltje, ook als kinder-
stoel te maken. Licht eiken 
€25,-. Tel. 0297- 568209

Gevraagd:
Geheel met spoed: voor 
basisdrager aan Smart, kabels 
naar rek en de bouten voor 
ophangen in sleepogen. 
Tel. 06-22349283
Te koop:
Winterbanden op stalen velg, 
195-65-R15 €265,-.
Tel. 06- 20481297
Te koop:
Slaapbank, licht grijs m. wasb. 
rode hoes, twijfelaar, prijs 
n.o.t.k. 
Tel. 06- 29976533
Te koop:
Goede herenfiets weinig gebr. 
€50,-. 2 Doosjes nostalgische 
spullen €20,-. 2 Tuinstoelen 
z.g.a.n. €5,-. 1 Parasol in hoes 
€5,-. 
Tel. 0297- 531697
Te koop:
Total gym 1000, fitnessapp. 
z.g.a.n. vr. pr. €75,-.
Tel. 06- 24711626
Te koop:
Droogtrommel z.g.a.n. €60,-. 
Onderkant boxspring €20,-. 
Oude stereo install. + pickup 
€35,-. Tel. 06- 52053623
Te koop:
Crosstrainer Bremchey orbit-fit, 
40 kg. vliegwiel €175,-.
Tel. 0297- 786324
Te koop:
Spinder hawk fietsdrager €75,-. 
2 Bamboe spiegels €20,-.
Tel. 0297- 565338
Te koop:
Babybed, eikenh. + matras + 
deken + dekbedovertrek +  
kussen + sloop €5,-. Bl. kinder-
wagen met kiddyboard €,-. 
Tel. 0297- 533947
Gevonden:
Rugtas met inhoud op 31-12, 
Winkelcentrum Zijdelwaard. 
Tel. 0297- 521451
Te koop:
Magnetron, veel mogelijk-
heden, Galanz €5,-. Centrifuge 
€20,-.Tel. 0297- 563139
Te koop:
Kinderbedje + matras  nw. voor 
2-4jr. t.e.a.b. Tel.0297-567080
Te koop:
Rode snackoven Tomado €5,-. 
Koffiezetter rood €15,-. 
Tel. 0297- 563637

Aangeboden:
Gratis boekje: ‘alleen de bijbel?’. 
Tel. 0297-341032
Te koop:
B&O beogram platenspeler 
€75,-. Aldo 20” meisjes omafiets 
€50,-. Electrolux k.kastje €40,-. 
Tel. 0297-786546

Te koop:
5000 Douwe Egberts punten  €25,-. 
Tel. 0297- 282894
Te koop:
Mooi ledikant met elektr. 
bodem 120 cm br x 200 l. i.z.g.st. 
€350,-.
Tel. 0297- 563846

Te koop:
Video recorder Sony silver € 
15,-. Siemens citruspers € 20,-. 
Tel. 06- 40475211
Te koop:
Oude Peugeot brommer, heeft 
jaren stil gestaan. Vr. pr. € 60,-. 
Tel. 0297- 582251
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Bridgeclub De Legmeer
Team Visser 

onverslaanbaar 
in viertallen

Uithoorn - Met angst en beven 
zetten in de B- lijn de tegenstan-
ders van de Vissers zich aan tafel 
bij het viertallen bridge. Slechts 
af en toe moeten die immers de 
winst delen, meestal worden de 
anderen op grote afstand gezet. 
Nu was de beurt aan het twee-
de team op de ranglijst, toch een 
respectabele positie die je niet zo 
maar cadeau krijgt. Het resultaat 
was desastreus, geen enkel punt 
werd binnen gehaald en de Vis-
sers scoorden weer een twintiger, 
om moedeloos van te worden! Ze 
staan nu op een totaal van 112 
en zijn natuurlijk niet meer te 
achterhalen. Team Selman deed 
daardoor goede zaken en zijn 
met hun tweede plek en 18 pun-
ten nu op 1 punt van de nummer 
twee gekomen, 74 om 73. Team 
Voogel spint garen bij de transfer 
van Jan Bronkhorst en sleepte er 
een derde plaats uit met 16 pun-
ten wat ze op een totaal van 69 
bracht. Vervolgens volgde er een 
miraculeuze weder opstanding 
van team Breggeman. Keken ze 
na de eerste tafel van 12 spellen 
nog tegen een gapend gat van 15 
tegen 40 punten aan, de twee-
de tafel explodeerden ze en na 
het optrekken van de kruitdamp 

was de eindstand omgebogen in 
73 tegen 56 en dus 14 punten in 
de tas! In de A- lijn kreeg Ben ten 
Brink zijn ploeg na de wisselende 
contacten weer in het gareel. Ze 
werden eerste met 16 punten en 
dat tilde hen naar nummer twee 
in de rangorde met een totaal van 
92. De verrassing was team van 
Praag dat eindelijk weer eens van 
zich liet spreken en knap twee-
de werd met 15 punten. Het helpt 
niet zo erg veel meer, maar de eer 
is tenminste gered. Team Egbers 
is aan het consolideren en be-
hield z’n voorsprong door nu 14 
punten te scoren en op 101 pun-
ten totaal te komen. Cobie Brui-
ne de Bruin en haar maten haal-
den 11 punten op en werden daar 
vierde mee. Door de slechte re-
sultaten van de teams de Vroom 
en Timmer zijn die met totalen 
van 85 en 78 verder achterop ge-
raakt. 
Volgende keer is het paren weer 
aan de orde en heeft u daar be-
langstelling voor, neem dan con-
tact op met het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl 
telefoon 0297 567458. Bridgeclub 
De Legmeer speelt elke woens-
dagavond in de barzaal van sport-
hal De Scheg vanaf 19.45 uur.

BVK bridger goed op koers
De Kwakel - Nelly Vork en And-
re Verhoef, vorige week een zeld-
zame laatste plaats in de A lijn met 
krap 40%, deze week een fantasti-
sche uithaal met maar liefst 74,41%!! 
Daar word je als tegenstander wel 
eventjes stil van. Het bracht hen te-
rug in de top 4 van de totaalstand, 
een totaalstand die nog altijd wordt 
aangevoerd door Tiny en Adriaan 
Kooyman die ook deze avond pri-
ma presteerden met hun 2e plaats 
met 62,4%. Rees en Gerard van 
der Post trokken hun wat mindere 
scores van de voorgaande weken 
enigszins recht door nu 3e te wor-
den met  58,44%, waardoor zij weer 
een behoorlijke afstand hebben ge-
nomen van de gevreesde degra-
datiezone. Waar aan de boven-
kant van de ranglijst een superho-
ge score wordt genoteerd ligt het 
voor de hand dat aan de onderkant 
een superlage score wordt behaald. 
Susanne Ambagtsheer en Riet Wes-
seling lieten ons wat dat betreft niet 
in de steek en dat is zo sportief van 
ze dat ik de score maar achterwege 
laat. In de B lijn trad Janny Streng 
weer eens op als invalster, deze keer 
voor Piet-Hein Backers, zodat zij 
een gelegenheidspaar vormde met 
Huub Kamp. Dat bleek een gouden 
combinatie, want zij werden 1e met 

59,23%. Eefke Backers en Marianne 
Kamp volgden hen op de voet met 
58,33%  en de 3e plaats met 56,85% 
was voor Riet Doeswijk en Joop den 
Blanken. De totaalranglijst wordt 
hier aangevoerd door Gerda Bos-
boom en Rina van Vliet en de da-
mes- en herenparen Backers-Kamp 
volgen op de 2e en 3e plaats. Tiny 
en Han Mann waren deze avond 
wat minder op dreef en zij moesten 
genoegen nemen met de ondank-
bare 17e en dus laatste plaats. 
In de C lijn waren de spreekwoor-
delijke bloemen en het applaus van-
uit de zaal  voor Wim Maarschalk en 
Henk Poll die 58,70% bijeen kaart-
ten. Ook Tonny Godefroy en Harry 
Rubens waren op dreef en zij lieten 
56,88% optekenen, goed voor de 2e 
plaats. Mayke Dekker speelde de-
ze week niet met Corrie maar met 
Ruud v.d. Peet. Zij liet zich daardoor 
niet van de wijs brengen en kon met 
een 3e plaats met 55,36% tevre-
den huiwaarts keren. Geen van de-
ze 3 paren kon echter al doordrin-
gen tot de promotieplaatsen. De to-
taalranglijst wordt aangevoerd door 
Janny Snabel en Vrony van Veen die 
zo snel mogelijk terug lijken te wil-
len keren naar de B lijn. Halverwe-
ge deze cyclus liggen zij dus aardig 
op koers.

Veel Veenlopers lopen in Uithoorn
Regio - Afgelopen zondag waren de 
weergoden de 10 Engelse Mijl van 
Uithoorn een keer goed gezind. Viel 
op zaterdagnacht en zondagavond 
de regen met bakken uit de hemel, 
tijdens de wedstrijd was het droog 
en goed loopweer. Veel Veenlopers 
staken daarom de Prinses Irenebrug 
over (nu het nog kan…) en liepen 
de 5 of 10 km of de 10 Engelse mijl 
(16,09 km). Frans Woerden was de 
snelste Veenloper op de langste af-
stand. Redelijk hersteld van z’n kuit-
blessure kwam hij tot een tijd van 
1.07.56. Johan Baas presteerde uit-

stekend in Uithoorn. Hij volbracht de 
ronde over het veilingterrein en het 
kassengebied in een mooie 1.08.46, 
waarmee hij heel tevreden was. Ook 
Frans van ‘t Schip en Gert van der 
Geest deden het uitstekend. Frans 
kwam tot een tijd van 1.12.31 en 
Gert volgde hem op 2 seconden. Jos 
Bunschoten daarentegen had het 
moeilijk in Uithoorn. Misschien was 
het de wind die op de terugweg toch 
wel hard in het gezicht blies. Hij liep 
een tijd van 1.16.53. Frans Bosman 
– sportvrijwilliger van De Ronde Ve-
nen – liet zien niet alleen organisa-

torisch vlak goed voor de dag te ko-
men, maar ook bij het hardlopen zelf. 
Frans finishte vlak achter Jos in een 
tijd van 1.17.07. Ook Leo van Diemen 
deed het prima op het parkoers dat 
voor het laatste jaar gelopen wordt, 
waarna de lopers volgend jaar De 
Kwakel aan doen. Hij had 1.18.46 
nodig. Zijn broer Bert moest helaas 
uitstappen met hamstringklachten. 
Na zijn succesvolle rentree in Lei-
muiden vorige week bleek Michael 
Woerden toch nog niet helemaal de 
oude te zijn. Hij liep naar een tijd van 
36.08 op de 10 km en werd daar-

Zesde ronde bij 
bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 23 januari was 
er weer een bridgeochtend, de zes-
de ronde van de tweede competitie-
cyclus. Als er zes van de acht ron-
des gespeeld zijn denk je dat er al 
een al een aftekening plaats vind in 
de competitiestanden. Maar het is 
nog allerminst een gelopen race, er 
zijn weer wat verrassende uitslagen 
gemaakt, waardoor de competitie er 
alleen maar spannender op wordt.
De laatste twee rondes moet de be-
slissing brengen. Er werd aan 14 ta-
fels gebridged. 7 in de A-lijn en 7 in 
de B-lijn, helaas een stilzittersronde 
in de B-lijn, maar toch een bijna een 
volledige bezetting. 

A-lijn: In de A-lijn was het paar 
Greet de jong en Roel Knaap eer-
ste met een score van maar liefst 
62,85%, je zag het al bij binnen-
komst, Roel groette iedereen zeer 
uitbundig, die had er zin in. Twee-
de is het echtpaar Ria en Joop Smit 
met 58,33%, vorige week vermelde 
ik dat het echtpaar v.d.Schot zich na 
een paar mindere resultaten aan het 
herstellen zijn , dit geld nu zeker ook 
voor Ria en Joop. Derde is het paar 
Coby Olijhoek en Ria Wezenberg 
met 57,64%, hier is het net anders-
om, na een aantal zeer goede resul-
taten nu een wat mindere.
B-lijn: Hier is het paar Joke 
v.d.Dungen en Gerard Prager eer-
ste geworden met maar liefst 
69,40%, waar halen zij het van-
daan, zeker bijles gehad. Tweede 
is het paar Thea Kruyk en Bep Sop-
pe met 65,05%, jullie zijn het niet al-

tijd met elkaar eens, maar het re-
sultaat staat. Als je deze twee uit-
slagen zo bekijkt moeten deze twee 
paren wel heel makkelijke tafels ge-
had hebben. Derde is geworden het 
paar Lyda Zondag en Jan Visser met 
59,50%, Jan heeft zich bewust niet 
met de wedstrijdbegeleiding bezig 
gehouden, dus daar kan de hoge 
score niet aan liggen.

Competitiestand 
A-lijn: Hier staan nog steeds fier 
bovenaan het paar Cory Olijhoek 
en Ria Wezenberg met een gemid-
delde score van 57,97 %, wel iets 
minder als vorige week, maar bo-
venaan komen is makkelijker dan 
je daar te handhaven. Op de twee-
de staat het paar Greet de Jong en 
Roel Knaap met een gemiddelde 
score van 56,52%, goed hun tweede 
plaats verdedigd. Derde is de kam-
pioen van de eerst competitieronde, 
het echtpaar Ria en Joop Smit met 
54,29 %, dit paar is met een inhaal-
race bezig.
B-lijn: Hier is het stuivertje wisse-
len Leny van Noort en Phini Sutter 
hebben hun eerste plaats af moe-
ten staan aan Thea en Bep en staan 
nu derde met precies 50 %. Eerste 
staan hier het paar Thea Kruyk en 
Bep Soppe met 56,11%, terwijl we 
het paar Nelly de Ruiter en Arnold 
van Dijk tweede staan met een ge-
middelde score van 54,96%, met 
nog twee rondes te gaan is er nie-
mand kansloos. Volgende week 
spelen wij de zevende ronde, met 
weer nieuwe kansen voor iedereen. 

Nieuwe sponsor voor handbaldames 
Legmeervogels

Uithoorn - Het handbalteam Da-
mes 3 van de Legmeervogels heeft 
een nieuwe sponsor ‘met een groot 
bereik’. Phone House Uithoorn zal 
de dames vanaf nu tot zeker 2016 
gaan voorzien van de benodigde 
outfits om het spel sportief en op-
vallend te spelen. Niet alleen op de 
shirts en tassen maar ook op de 
dugout komt PhoneHouse te staan. 
Ria de Jong van PhoneHouse Uit-
hoorn, Mijdrecht, Aalsmeer en Cu-
lemborg vertelt: “deze vereniging 
heeft enthousiaste leden en spelers 
en ik vind dat ik vanuit mijn winkels 
ook een steentje bij kan dragen om 
het voor de club en het team mak-
kelijker te maken en natuurlijk ho-
pen we op een wisselwerking. Meer 
klanten zie ik graag tegemoet in een 
van mijn winkels! Maar ook het so-
ciale aspect achter deze sponsoring 
doet mij deugd. Ik draag de hand-
bal een warm hart toe en hoop dat 
de vereniging er wel bij vaart met 
onze sponsoring’’. U bent van harte 
welkom op het terrein van de Leg-
meervogels om kennis te maken 
met handbal of andere sporten. Het 
adres is: Randhoornweg 100 in Uit-
hoorn.

Blessureleed na goede voornemens?
De Kwakel - In de media werd vo-
rige week nogal wat aandacht be-
steed aan het feit dat er in deze pe-
riode meer mensen geblesseerd ra-
ken bij het sporten.  De artsen en fy-
siotherapeuten konden dit verklaren 
doordat sommige mensen na een 
periode van weinig beweging ineens 
fanatiek en veel gaan sporten. 
Regelmatig gaan mensen beginnen 
in een van de vele nieuwe sport-

scholen die stunten met lage prijzen. 
Het probleem hier is dat er onvol-
doende begeleiding aanwezig is en 
dat de groepslessen veelal niet meer 
door een gediplomeerde docent 
worden gegeven, maar met behulp 
van een videofilm. Hierdoor wordt 
er te weinig op houdingen etc. ge-
let. De kans op blessures is dan ve-
le malen groter.Bij KDO-DAG zijn er 
weinig blessures. Onze professione-

le leiding geeft nieuwe leden wat ex-
tra aandacht. Zij adviseren om rustig 
te beginnen en geven extra advie-
zen over houdingen e.d. Op flitsen-
de pakjes en superslanke figuurtjes 
wordt niet gelet. Goede schoenen en 
plezier vinden we wel belangrijk. Ie-
dereen sport op zijn eigen niveau en 
er is voor elk wat wils. Kun je om ge-
zondheidsredenen tijdelijk een be-
paalde les niet volgen, dan is er een 

Legmeervogels zondag 
klaren de klus snel

Uithoorn - Legmeervogels hebben 
slechts 20 minuten nodig gehad om 
blauw wit over de knie te leggen. 
Via treffers van Mels Bos, Joey Sack 
en Laurens v.d.Greft kijkt Blauw Wit 
Amsterdam al binnen de 20 minu-
ten tegen een onoverkomelijke 3-0 
achterstand aan. De snelle voor-
sprong van Legmeervogels komt 
het spel van de Vogels niet ten goe-
de. Het tempo verdwijnt uit de wed-
strijd. Legmeervogels past zich zon-
der moeite aan, aan het lage tem-
po van Blauw Wit. Het gevolg is dan 

ook dat Blauw Wit een klein over-
wicht weet op te bouwen wat in de 
27ste minuut resulteert in een tref-
fer voor de gasten 3-1. Verder laat 
Legmeervogels het niet komen. De 
rust wordt dan ook gehaald met de 
3-1 voorsprong.

De tweede helft moet maar snel ver-
geten worden; beide ploegen bak-
ken er weinig van. Via een tweede 
treffer van Mels Bos en een treffer 
van Jordy de Groot loopt Legmeer-
vogels uit naar een 5-1 voorsprong. 

Prohand winnaar van 4e voorronde 
Quakeltoernooi na spannend slot
De Kwakel - Tijdens de vierde voor-
ronde avond van het 28ste Quakel-
toernooi streden de volgende teams 
voor een finaleplaats: Hilverda de 
Boer, FC Wilnis, Hartog timmerwer-
ken, C1000, Prohand en FC Geen-
deukineenpakjeboter. De 1e wed-
strijd tussen Hilverda en Wilnis ein-
digt in 6-0 voor Hilverda, een een-
voudige zege voor het team van Hil-
verda waar een aantal selectiespe-
lers van KDO in terug te vinden zijn.  
Na deze wedstrijd is het de C1000 
die gemakkelijk met 4-0 wint van 
Hartog. C1000 doet dit jaar voor het 
eerst mee en heeft een aantal leu-
ke zaalvoetballers uit Uithoorn in het 
team. Prohand en Geendeukineen-
pakjeboter delen in de 3e wedstrijd 
de punten, het wordt 1-1. Prohand, 
een vriendenteam dat al jaren mee-
doet, bestaat voornamelijk uit selec-
tiespelers van KDO veld en zaalvoet-
bal. FC Geendeukineenpakjeboter 
doet ook al een paar jaar mee aan 
het Quakeltoernooi, dit familieteam 
komt uit Nieuwveen en schrijft zich 

ieder jaar onder een andere naam in.

Gelijk
De 2e speelronde begint met Hil-
verda tegen Hartog. Met 1-1 op het 
scorebord dreigt het een gelijkspel 
te worden, maar Hilverda weet vlak 
voor tijd de 3 punten naar zich toe te 
trekken door de 2-1 te scoren. C1000 
– Prohand is op papier een aantrek-
kelijke wedstrijd, de teams zijn be-
hoorlijk aan elkaar gewaagt. C1000 
is technischer, maar prohand speelt 
het spel slimmer en efficiënter. Het 
blijft lange tijd 1-1 maar 15 sec. voor 
tijd is het Prohand die de 2-1 maakt 
uit een scherpe counter. Geendeu-
kineenpakjeboter wint daarna met 
3-1 van Wilnis zodat na 2 speelron-
den alleen Hilverda 6 punten heeft.

Kraker
De 3e speelronde begint met de kra-
ker Hilverda tegen C1000. Een erg 
leuke wedstrijd op het scherpst van 
de snede. C1000 neemt met 2 uit-
gespeelde mogelijkheden een 2-0 

voorsprong, maar Hilverda komt te-
rug tot 2-1 en krijgt in de laatste mi-
nuut een penalty en een vrije trap 
die er beide niet ingaan. Prohand 
wint daarna met 3-0 van Wilnis en 
Geendeukineenpakjeboter wint met 
2-0 van Hartog. Hierdoor gaat Pro-
hand nu met 7 punten aan de lei-
ding. Hilverda – Prohand is een he-
le spannende open wedstrijd. Na de 
snelle 1-0 voor Hilverda probeert 
Prohand de gelijkmaker te forceren. 
De 1-1 die volgt is terecht te noe-
men. In de hectische slotfase weet 
Hilverda in de slotseconden nog te 
scoren. C1000 wint hierna met 4-1 
van Geendeukineenpakjeboterg en 
Hartog wint met 2-1 van Wilnis.
Met voor alle teams nog 1 wed-
strijd zijn er nog 4 teams die kun-
nen winnen: Prohand, Geendeukin-
eenpakjeboter, Hilverda en C1000. 
Eerst speelt Hilverda tegen Geen-
deukineenpakjeboter. Een gelijk op-
gaande wedstrijd die door Geen-
deukineenpakjeboter uiteindelijk 
wordt gewonnen met 3-2. Hierdoor 

komt Geendeukineenpakjeboter op 
10 punten. Hartog tegen Prohand 
wordt een eenvoudige 6-1 zege voor 
Prohand. Prohand komt daardoor 
ook op 10 punten maar heeft een 
beter doelsaldo dan Geendeukin-
eenpakjeboter. De laatste wedstrijd 
tussen C1000 en Wilnis moet de be-
slissing brengen, bij winst is C1000 
winnaar. Wilnis heeft in de 5 voor-
gaande wedstrijden nog geen pun-
ten verzameld en begint als under-
dog. Verrassend genoeg gaat het 
duel gelijk op, Na 1-0 voor C1000 
wordt het al snel 1-1. Wilnis speelt 
hun beste wedstrijd en combineren 
en lustig op los. De eindstand wordt 
2-2 waardoor ook C1000 op 10 pun-
ten eindigt. Doordat het onderling 
resultaat doorslaggevend is en Pro-
hand hun wedstrijd tegen C1000 
wonnen, zijn zij door naar de finale!
A.s. zaterdag 1 februari de laatste 
voorronde, de volgende teams tre-
den dan aan: Jong KDO, Klaas Kleijn 
Administratiekantoor, Familie Ho-
gerwerf, Begonia’s, Intro personeel 
en Dynojet van der Meer.  Het com-
plete speelschema van deze avond 
is te vinden op www.quakeltoernooi.
nl De 1e wedstrijd begint om 18.00 
uur in de sporthal op het sportcom-
plex van KDO.

Hierna doen zich nog een aantal 
kansen voor om de voorsprong uit 
te breiden. Legmeervogels gingen 
wat te gemakkelijk met deze kansen 
om waardoor deze niet werden be-
nut. Aan de ander kant wordt Joey 
v.d.Wal even uit zijn slaap gehaald 
en weet met een paar goede acties 
te voorkomen dat de gasten we-
ten te score. Na precies 90 minuten 
maakt scheidsrechter S.van Eijk een 
eind aan het duel. Toeschouwers en 
spelers kunnen zich gaan warmen 
in de kantine. Want van het ver-

toonde spel is het talrijke aanwezig 
publiek niet warm geworden. Wil je 
een rol van betekenis blijven spelen 
in de poule dan moet je ook van te-
genstanders winnen welke lager op 
de ranglijst staan en dat heeft Leg-
meervogels in dit geval zeker ge-
daan. Door deze overwinning blijft 
Legmeervogels op de 1ste plaats 
staan in de strijd om de 2e perio-
de titel. Naast Legmeervogels ma-
ken ook nog Hoofddorp en de FC 
Weesp aanspraak op deze titel. 
Aanstaande zondag moet Legmeer-
vogels op bezoek bij de SO Soest. 
Dit is zeker geen tegenstander die 
zich zo makkelijk op achterstand 
laat zetten als Blauw Wit Amster-
dam. Wil je daar zondag met opge-
heven hoofd en als overwinnaar van 
het veld willen stappen dan zal er 
zeer zeker uit een ander vaatje moe-
ten worden getapt als deze zondag.

mee 9e, iets langzamer dan gepland. 
Henny Kooijman was uitermate te-
vreden met zijn 46.38. Nieuwe Veen-
loper Koen Burger liep een mooie 
tijd van 47.47. Richard Zeldenthuis 
bleef netjes onder z’n streeftijd van 
50 minuten: 48.51. Willem van Leeu-
wen haasde als trainer daarvan een 
lopersgroep van Amstelhof naar een 
tijd onder de 50 minuten. Giovan-
na van Hasselt bleef ruim onder het 
uur: 57.57 en Monique Werkhoven er 
maar net boven 1.00.52. Ook op de 5 
km stonden Veenlopers aan de start. 
Nol Kuijlenburg was heel tevreden 
met een tijd van 22.54. Nieuw lid 
Jeanet Baas naderde de grens van 
30 minuten: 31.33.

mogelijkheid om tijdelijk een ande-
re les te volgen die dan wel passend 
is (bijv. Yoga of Pilates). Bij KDO-
DAG kun je verantwoord sporten 
tegen een zeer aantrekkelijk tarief. 
De instructrices worden marktcon-
form betaald. De vereniging heeft 
geen winstoogmerk en het bestuur 
bestaat uit vrijwilligers. Hierdoor 
kan de contributie laag blijven. Kijk 
voor nadere informatie over de les-
sen op www.kdo.nl   bij Dance Aero-
bics Gymnastiek. Je bent altijd wel-
kom voor een gratis proefles.



Op zoek naar werk?personeelgevraagdm/v

Wij zijn op zoek naar een:

Werkplaats
medeWerker 

 als werkplaatsmedewerker bij Verboom’s   
 draadwarenbedrijf B.V. moet je kunnen:

•	 Puntlassen
•		 Tig-lassen
•		 Werken	met		kantbank,	draadbuig-,	en	profielwalsmachine
•		 Het	assembleren	van	RVS	gaas-	en	draadmanden
•		 Alle	verdere	voorkomende	werkzaamheden

 Wij vragen het volgende van de werkplaatsmedewerker:

•		 Goed	technisch	inzicht	en	je	beschikt	over	2	rechterhanden
•		 Je	hebt	affiniteit	en	ervaring	met	metaalbewerking
•		 Je	hebt	goed	technisch	inzicht
•		 Je	bent	een	echte	doener	met	doorzettingsvermogen
•		 Geen	9	tot	5	mentaliteit

U	kunt	uw	sollicitatie	(inclusief	cv	met	informatie	over	onder	
meer	uw	opleiding	en	ervaring)	verzenden	per	e-mail
(info@verboomsdraadwaren.nl),	maar	ook	per	post.

Verboom’s draadwarenbedrijf B.V.
T.a.v.	Directie
Rendementsweg	16
3641	SL	Mijdrecht

Ter versterking van ons team in Mijdrecht zoeken wij een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V 
OP OPROEPBASIS

Een parttime functie voor maximaal 20 uur per week tijdens de drukke 
perioden en vakanties, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

De functie:
Je assisteert de collega’s van de administratie tijdens de drukke perioden 
en vakanties. Het zwaartepunt zal hierbij liggen in de periode september 
2014 t/m februari 2015.

Functie-eisen:
•  MBO werk- en denkniveau;
•  Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als  
 geschrift (Franse taal is een pre);
•  Kennis en ervaring met diverse automatiseringssystemen 
 w.o. MS Office;
•  Ervaring in een soortgelijke functie;
•  Je hebt een enthousiaste, collegiale instelling en een sterk
 verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden:
• Een leuke baan in een gezellig, gezond en sterk groeiend bedrijf;
• Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie;
• Secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao van de banden-
 en wielenbranche (VACO).

Geïnteresseerd?
Stuur je schriftelijke sollicitatie voorzien van CV 
vóór 21 februari 2014 naar:
Alcar Benelux BV, t.a.v. de heer F. de Kruif
Communicatieweg 29, 3641 SG  Mijdrecht
of per e-mail naar frans@alcar.nl

www.alcar.nl

ALCAR Benelux BV is onderdeel van de AlCAr Holding, Europees
marktleider op het gebied van lichtmetalen wielen in de aftermarket.
In totaal werken 800 medewerkers binnen de groep, waarvan het
hoofdkantoor in Oostenrijk is gevestigd. Vanuit Mijdrecht bewerken
wij met 15 medewerkers de Benelux markt. Het assortiment bestaat 
uit de gerenommeerde kwaliteitsmerken AEZ, DOtz, DEzENt en ENzO. 
Naast deze merken lichtmetalen wielen leveren wij ook stalen wielen 
van het merk KFz. ALCAR heeft zowel een rijke historie als uitstekende 
toekomstperspectieven.

Wij zoeken een enthousiast persoon die ervaring heeft met inkopen op klok 
8-9-10 in Aalsmeer. Je bent werkzaam in ons bedrijf op een KOA-werkplek 
samen met andere inkopers. 

Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal goed. Je hebt ervaring met 
moderne automatisering, beantwoordt vragen van de verkopers, daarnaast 
assisteer je na de inkoop op de werkvloer bij het verzendklaar maken van de 
producten. We verwachten geen 9-5 mentaliteit.

Heb je interesse in bovenstaande vacature stuur dan een reactie naar: 
angeliquevisser@dvisser.nl of bel met Angelique Visser: 06-20145181

D.Visser & Zonen BV
D. Visser & Zonen BV

In ons 
bedrijf is een 

functie vrij 
voor:

Wij zijn een 
bloemen en 
plantexportbedrijf 
gevestigd in 
Aalsmeer op 
Flora-Holland (Zuid)

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld

INKOPER SNIJBLOEMEN

www.dvisser.nl

ENGEL FOREIGN FOOD B.V. 
Ondernemingsweg 264-270  Uithoorn

Groothandel, importeur en exporteur van
 buitenlandse levensmiddelen voor de foodretail. 

www.engelforeignfood.com

Voor ons nieuwe magazijn in Uithoorn 
(start bouw januari 2014) zijn wij

op zoek naar een

MAGAZIJNCHEF/
MEEWERKEND

VOORMAN
Hoofdtaken en werkzaamheden:
In deze functie ben je, samen met een 
team van 10 medewerkers, verantwoorde-
lijk voor alle werkzaamheden in ons ultra 
moderne magazijn. Het magazijn is een
essentieel onderdeel van het bedrijfspro-
ces. Dagelijks worden de bestellingen van 
onze klanten zorgvuldig verwerkt en
klaargemaakt voor transport.
Vanuit ruim 50 landen ontvangen we ook 
wekelijks nieuwe voorraad producten.
In deze functie werk je veel samen met de 
afdeling inkoop en kwaliteit. 

Wij vragen:
•	 Opleiding MBO of door werkervaring op 

dit niveau werkzaam
•	 Vasthoudende	en	pro-actieve	houding
•	 Overtuigingskracht	en	leiderschap
•	 Goede	organisatorische	kwaliteiten
•	 Goede	communicatieve	en	schriftelijke	

vaardigheden
•	 Logistieke	ervaring	is	een	pre
•	 Goede	computerervaring	
•	 Bij	voorkeur	woonachtig	in	de	regio

Wij bieden geschikte kandidaten een
zelfstandige functie met ruimte voor
zelfontplooiing, een prettige werksfeer,
een prima salaris en arbeidsvoorwaarden.
Uw sollicitatie kunt u per e-mail binnen 
10 dagen richten aan: Engel Foreign 
Food B.V., t.a.v. de heer W.A. Westerveld, 
w.westerveld@effbv.nl.

Voor informatie betreffende de functie 
kunt u contact opnemen met de heer
W.A. Westerveld op telnr. 0297 533 833.

Foreign and Special Foods!

Personeel 
gevraagd
tot 25 jaar met rijbewijs
opleiding tot asbestverwijderaar

Werkzaamheden:
slopen, grondwerk, standbouw, 
schoeiingwerk, kassensloop, straatwerk

Gebr van Zanten 
AsbestverWijdering bv
Contact: Rik van Zanten
06-25025610

zoekt
drie of vier eigentijdse

(ambulant) jongerenwerkers
(± 22-32 uur)

Stichting Tympaan-De Baat is een jonge en frisse welzijns-
organisatie werkzaam in de gemeente De Ronde Venen 
en met ingang van 1 januari 2014 ook in Uithoorn. Het 
uitvoeren van het jongerenwerk is een van de kerntaken 
van de organisatie. Wegens uitbreiding van het werk-
gebied en het vertrek van een medewerker zijn wij per 
1 februari 2014 op zoek naar een enthousiaste, ervaren en 
ondernemende (ambulant) jongerenwerkers (m/v), met 
voldoende lef om jongeren te benaderen, contacten te 
leggen en deze te vertalen naar een planmatige aanpak.

de functie:
In deze functie leg je dagelijks contacten met jongeren 
op straat, bij de door jou georganiseerde activiteiten en 
op andere vindplaatsen. Je inventariseert wensen en be-
hoeften van jongeren en weet jongeren te enthousiasme-
ren tot het nemen van initiatieven en het organiseren van 
activiteiten. Je vindt het belangrijk om samen met je  
ollega’s, stagiaires en veel vrijwilligers te bouwen aan nieu-
we dingen, bent initiatiefrijk, creatief en organisatorisch 
goed onderlegd. Je geeft vorm aan intensieve samenwer-
king met verschillende partners in beide gemeenten met 
als doel het realiseren van begeleiding, doorverwijzing, 
activiteiten en ondersteuning voor en door jongeren. 
Voor een belangrijk deel ben je het gezicht van het jonge-
renwerk in de gemeentes Uithoorn en De Ronde Venen.

Het profiel
•	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	relevant	HBO-diploma.
•	 	 Je	bent	in	staat	signalen	te	vertalen	in	vragen,	wensen,	

knelpunten en oplossingen.
•	 	 Je	werkt	samen	met	collega’s,	al	dan	niet	in	wijkteams
•			 Je	werkt	samen	met	de	andere	partners,	met	name	de	

politie, het voortgezet onderwijs, instellingen voor hulp-
verlening en uiteraard de gemeente, met als doel het 
verder vormgeven van participatie en preventie.

•	 		Je	bent	daadkrachtig,	resultaatgericht,	hebt	communi-
catieve vaardigheden, gevoel voor maatschappelijke 
verhoudingen en bovenal gevoel voor humor.

•	 	 Je	kunt	procesmatig	denken	en	werken.
•	 		Je	schriftelijke	vaardigheden	zijn	goed.
•	 	 Je	bent	een	aansprekende	persoonlijkheid	voor	jonge-

ren, maar ook voor het professionele werkveld.
•	 	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	rijbewijs.
•	 	 Je	hebt	geen	9-5	mentaliteit.
•	 	 Stressbestendigheid	en	flexibiliteit	zijn	bij	jou	vanzelf-

sprekend.
•	 		Jouw	 visie	 op	 jongerenwerk	 sluit	 aan	 bij	 die	 van	 de 

organisatie.

wij bieden
Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst van 1 jaar, 
natuurlijk met intentie tot verlenging. Inschaling en 
arbeidsvoorwaarden	 conform	 de	 CAO	 Welzijn,	 afhan-
kelijk van opleiding en ervaring. Voor nadere informatie 
over de functies kun je bellen met Thijmen Klinkhamer,  
06-47492834,	jongerenwerker.

Je sollicitatie kun je per mail vóór 1 februari 2014 richten 
aan Mieke Telder, directeur, m.telder@stdb.nl, Tympaan-
De	 Baat,	 Kerkvaart	 2,	 3641	 EP	 Mijdrecht	 o.v.v.	 vacature	
jongerenwerk. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in 
week 6.

* Aangeboden:
Sierbestrating.  Vakkundig 
tegen scherpe prijs.  
Bel vrijblijvend: 
Tel. 06-53332372
* Ook op zoek naar oud-klas-
genoten: www.schoolbank.nl
*Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer. 
Tel: 0297-320058
* Aangeboden:
Stucadoor nodig?  
Voor vrijblijvende prijsopgave: 
Tel 06-53332372
*Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood, 
draagbare kleding, schoenen, 
dekens enz. Inleveradressen: 
ma. t/m za. tussen 08.00-20.00 
uur. Mijdrechtse Dwarsweg 
20 in Wilnis en Herenweg 36 in 
Vinkeveen. Beide adressen op 
zondag gesloten. 
Tel. 0297-778103
* Aangeboden
Ervaren rijksgediplomeerde 
horlogemaker. Reparatieplaatst 
voor mechanische uurwerken.  
Tel. 0297-564845
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of 
inboedels. Stuur uw foto’s en uw 
prijs naar info@burbriantiek.nl 
dan mailen wij u terug of het 
wat voor ons kan zijn. Bij inte-
resse komen we het  betalen en 
ophalen. 
Tel: 0297-320058
*Te koop:
Grote of kleine partijen oude 
schoolstoelen of stapelstoelen 
kantine, kantoor of kerkstoelen, 
we komen de spullen zelf bij u 
ophalen dus twijfel niet en waag 
er een belletje aan. Wij betalen 
u contant. 
Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. 
Auto’s, schepen, treinen en 
motorrijders e.a. oud mecha-
nisch speelgoed. Defect geen 
bezwaar. 
Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
45 Toeren grammofoonpl. van 
pop, beat muziek uit de jaren 50 
en 60 voor onze jukebox. 
 Tel: 06-12946730
*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder. 
Tel: 0297-778469
*Te koop:
12 Grote schijnwerpers, 4 kleine 
schijnwerpers. 17 Beklede 
stoelen en 4 ronde tafels met 1 
poot in midden ø 1.20 mtr. 
Tel. 06-51094994
*Aangeboden:
Rijksgedipl. horloge en 
klokkenmaker  Uithoorn. 
Tel. 0297-564845
*Te koop:
Leuke  Carsspullen voor de 
kinderkamer, klok (band model)  
pl. lamp, k. slaapzakje, + leuk 
kinderbedje, blauw, kunststof, 
automodel, i.g.st. , m.  matras.  
mt. 70 x 130,  Little Tikes nu 
samen €65,-. 
Tel. 06-15390436
Te koop:
Heren berg/wandelschoen, 
geh. nw. mt. 45, t.e.a.b.
Tel. 06-15390436

Gevraagd:
C1000 centerparcs zegels. Doet 
u er niks mee? U zou ons er erg 
blij mee maken.  
Tel. 06-15390436
Gevraagd:
Wie heeft er nog DE punten 
over. Kom ze graag halen !
Tel. 06-13835452
Te koop:
Sonny Boy, film versie, vijftig 
tinten grijs, biede boeken als 
nw. p. st.  €5,-. 
Tel. 0297- 530718
Te koop:
Timberland veterlaarsjes, beige, 
mt. 36, 1x gedragen €125,-. 
Tel. 06- 42826506
Te koop:
4 Winterbanden incl. velgen, 
bijv. v. Ford Focus €50,-. 
Tel. 0297- 568918

*Gevraagd:
Oude veilingkarren, houten blad. 
Tel. 0297-326413/06-53881076
Te koop:
Glazen wekpot 1.5 ltr. €2,-.  2 Ltr. 
€2,50. Egypt schilderij €25,-.  
Cognac glazen €10,-.  Kath., 
beeldje €25,-.  Set blik €5,-.  
Retro lepelrek €15,-. Saus kom 
€10,-. Gebaks schotel €15,-. 
Serveerschaal €15,-. Glazen 
snoeppot €5,-.  Eierenschaal 
€10,-.   Tel. 0297- 563894
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Legmeervogels E3 winnen 
van Monnickendam!
Uithoorn - Op de vroege zondag-
ochtend begon de E3 aan de wed-
strijd tegen Monnickendam.
Al snel zaten ze goed in de wed-
strijd. De verdediging zat pot dicht 
waardoor Monnickendam geen 
kans had. Al snel werd het 1-0 voor 
de Legmeervogels. Dat deed de Uit-

hoornrse meiden goed want ja zo-
maar voorstaan dat gebeurt hen 
nog niet vaak. Ze speelden goed 
over en keken goed naar elkaar. In 
de rust stonden ze dan ook 3-0 voor. 
Na de rust ging Uithoorn gewoon 
verder en de wedstrijd eindigde in 
5-1 voor de Legmeervogels. 

Laatste competitie-
wedstrijd Space Shuttle
Uithoorn - Afgelopen zondag 
speelde badmintonvereniging 
Space Shuttle haar laatste compe-
titiewedstrijd in de Amstelveense 
sporthal De Meent. 

Het herenteam was er deze dag niet 
bij, door de geringe grootte van de 
poule hadden zij hun competitie 
al eerder afgerond. En een zesde 
plaats in een poule van zes behoeft 
geen verdere uitleg. Het mixteam 
was wel aanwezig en voltallig in de 
hoedanigheid van Vincent van der 
Sluis, Juna Somers, Susan Blaauw, 
Simone Rossing en teamcaptain 
Edwin Schootemeijer. Edwin en Vin-
cent wonnen de eerste set van hun 
dubbel maar verloren de tweede en 
ondanks een tactische racketwissel 
van Vincent verloren zij ook de laat-
ste set. Juna en Susan stonden in de 
eerste set nog eventjes achter maar 
dat weerhield hen er niet van de 
partij in twee sets binnen te slepen.
Simone en Susan wonnen hun en-
kelpartijen keurig in twee sets, 
Edwin had daar drie sets voor no-
dig. Vincent had dapper gestreden 
maar wist zijn enkelpartij helaas niet 
te winnen. Vincent en Simone had-
den zich met wat extra training goed 
voorbereidt op hun mixpartij, waar-
door zij de eerste set wonnen. De-
ze vorm wisten zij helaas niet vast te 
houden waardoor de tweede en der-
de set verloren gingen. De ononder-
broken reeks van gewonnen mix-
partijen van Edwin en Juna kwam in 
gevaar toen zij hun eerste set verlo-
ren. Gelukkig wonnen zij de tweede 
en moest de uitkomst van de wed-
strijd bepaald worden in een razend 
spannende derde set waarin zij voor 

het overgrote deel flink op achter-
stand stonden. Op wonderbaarlij-
ke wijze wisten zij hem toch nog te 
winnen en haalden daarmee een 5-3 
overwinning binnen. Het nieuw ge-
vormde jeugdteam van Space Shut-
tle dat uitkomt in de opstapcompeti-
tie moest op deze laatste wedstrijd-
dag aantreden tegen BV Florian-
de uit Hoofddorp. Het team bestaat 
uit Emma Weijers, Lucy Barten, Lars 
Feddema en Lasse van Iterson. Lars 
en Lasse openden met hun dubbel 
maar hadden weinig in te brengen 
tegen hun meer ervaren tegenstan-
ders. Emma en Lucy kwamen in de 
eerste set nog heel dicht bij hun te-
genstander maar verloren helaas in 
twee sets. Lasse begon zijn enkel-
partij met een voorsprong maar wist 
de partij niet te winnen en ook Lars 
verloor in twee sets. Lucy deed erg 
goed haar best maar kwam nog wat 
ervaring te kort om het haar tegen-
standster echt moeilijk te maken. 
Ook Emma onderging hetzelfde lot, 
al wist ze door haar enorme inzet de 
eerste set nog bijna naar zich toe te 
trekken.

Mix
Bij de mixpartij van Lasse en Lu-
cy en ook bij die van Lars en Em-
ma bleek dat de jeugdleden on-
danks hun aanstekelijke enthousi-
asme nog de ervaring missen om 
te winnen van kinderen die al wat 
langer met de sport bezig zijn, maar 
als ze de recent opgaande lijn kun-
nen vasthouden zullen zij in de na-
bije toekomst zeker nog heel wat te-
genstand kunnen bieden. Voor deze 
dag zullen ze nog genoegen moeten 
nemen met een 0-8 verlies.

Tafeltennis voor
vijftig plussers

Uithoorn - Bewegen en u reactie 
snelheid verbeteren in een sportieve 
omgeving dan bent u welkom bij de 
tafeltennis vereniging de Meppers.
Tafeltennis is een sport die zich uit-
stekend leent voor het verbeteren 
van u conditie en reactie snelheid.
Tafeltennis vereniging de Meppers 
nodigt u uit om in februari en maart 
gratis kennis te maken met het seni-
oren tafeltennis. Onze doelgroep is 
gericht op 50 plussers zowel dames 
en heren Wij spelen op elke dinsdag 
middag van 15.30 uur tot 17.30 uur 
met een korte koffie stop. De lessen 
worden gegeven in de Gymzaal van 

scholen gemeenschap aan de Een-
dracht 4 te Uithoorn. De Meppers is 
een tafeltennisclub met een staat 
van dienst van ruim 30 jaar. Met een 
leden bestand van 16 actieve spe-
lers variërende in de leeftijd van af 
50 jaar. Ons doel is sportief gezellig 
geen wedstrijden of toernooien. Wij 
spelen meestal dubbel, gemengd 
dames en of heren. Wedstrijd er-
varing is mooi mee genomen maar 
geen must Een klein beetje ervaring 
op gedaan op camping of school is 
al voldoende Heeft u interesse kom 
even buurten of bel voor nadere in-
formatie 0297-567873 na 16.00 uur

Nieuw fit en slank programma
in Uithoorn:

Enjoy Deli Fit
Uithoorn - Deli Line en Enjoy-
Fit hebben de handen ineen ge-
slagen om met een effectief pro-
gramma te komen op het gebied 
van voeding en bewegen. Een 
programma waardoor u zich in 
10 weken tijd veel beter zult voe-
len. Uzelf en uw omgeving zullen 
merken dat u fitter en energie-
ker bent en dat u er slanker, ge-
zonder en aantrekkelijker uitziet. 
Deelnemers gaan samen met ons 
op een actieve en verantwoorde 
manier met voeding en beweging 
aan de slag. Afvallen gaat niet 
zo zeer om het volgen van een 
voorgeschreven dieet, maar om 
het aanpassen van uw leefstijl. 
Dat lijkt het een hele stap maar 
wij helpen u met gezond en lek-
ker eten, bewegen op een manier 
die u het beste ligt, en ontspan-
ning en plezier hebben in de da-
gelijkse dingen. Dit programma is 
speciaal opgezet voor mensen die 
blijvend hun gewicht willen aan-
pakken. Het bestaat uit 10 weken 

intensieve begeleiding, persoon-
lijke adviezen en oefeningen, e-
mail support, recepten, tips, infor-
matiebijeenkomsten/workshops. 
Deze cursus is zeer effectief van-
wege de gecombineerde aan-
pak. Naast de begeleiding door 
een coach/voedingsdeskundige 
zijn er ook bewegingslessen bij 
EnjoyFit en is er de mogelijkheid 
tot onbeperkt fitnessen geduren-
de de cursusperiode. Natuurlijk is 
ieder persoon uniek en daar zal 
ook het programma op aange-
past worden. 
De informatieavond hierover 
is op dinsdag 18 februari om 
19.30 uur bij EnjoyFit. De eigen-
lijke start van het programma 
is in de eerste week van maart. 
Voor meer informatie en tarie-
ven, kunt u contact opnemen 
met Deli Line T. 0297-522824 of 
EnjoyFit. T. 0297-269838. Of kijk 
op de website www.deli-line.nl. 
Veelal wordt dieetadvisering ver-
goed door uw zorgverzekeraar.

Sponsorloop CliniClowns 
groot succes
Uithoorn - Op woensdag middag 
22 januari heeft er een geslaagde 
sponsorloop voor de CliniClowns 
plaats gevonden rondom de basis-
scholen “De Kajuit” en “De Spring-
schans”. Deze sponsorloop werd ge-
organiseerd door Lars Hogeveen en 
Flip van Walraven, twee oud-leer-
lingen van deze scholen. Het orga-
niseren van de sponsorloop is een 
onderdeel geworden van het en-
treprenasium project “Jij de baas” 
van het Veenlanden College uit 

Mijdrecht, waar ze nu in de brug-
klas zitten. De deelnemende kinde-
ren hadden goed hun best gedaan 
om sponsors te vinden. Per gerend 
rondje om de scholen, werd er geld 
ingezameld voor het goede doel. Uit 
bijna elke groep van de scholen wa-
ren er kinderen vertegenwoordigt, 
en zo werd er toch snel rond de 
100 euro bij elkaar gerend. Voor al-
le sportieve kinderen was er na af-
loop ook nog een beker limonade 
met een koekje.

Paul en Nick winnen Springbok 
koppeldriebanden toernooi
De Hoef – Afgelopen week werd in 
de Hoef om het 24 koppeltoernooi 
gespeeld om de titel koppeldrie-
banden. Onder de ogen van het ve-
le publiek werden er hoogstaan-
de partijen afgewerkt. De eerste 
twaalf koppels: in poel 1 behaalde 
J.v. Doorn/R.v. Zanten met 4 punten 
de kwart finale en lieten de kampi-
oen driebander 2014 De Hoef Hero 
Janzing/N. v. Soeren.en de top favo-
rieten van koppelkampioen 2013 P. 
Schuurman/J. Vrielink achter zich. 
Poel 2 J. Lugtigheid/J.v. Veen met 
4 punten en 97% carb. won van 
W. Holla/P. Langelaan met 4 pun-
ten en 84%. Poel 3 Jh.v. Dam/Do.v. 
Doorn wisten drie partijen te win-
nen 6 punten 100% dus kwart fi-
nale. In deel twee van het toernooi 
speelde ook twaalf koppels, in poel 
1 waar A.v. Kessel/K.v/d. Meer met 
5 punten 100% haalde en W. Koele-
man/Pl. Voorn met 4 punten en 
100% carb. eruit wimpte. Poel 2 T. 
Valentijn/H. Doornekamp behaalde 
ook 5 punten en B. de Bruyn/T. Bar-
tels met 4 punten hadden het nakij-
ken. Poel 3 behaalde P. Huzemeier/
N.v/d. Veerdonk (De Vrijheid/Biljart-
makers) de volle 6 punten dus 100%
Planning 15.30 uur kwartfinale is 
geslaagd: 6 koppels na loting tegen 
elkaar waarvan drie winnaars en de 

beste verliezer mocht mee naar hal-
ve finale. Tafel 3 De Kwakelaar’s v. 
Dam/v. Doorn trokken aan het lang-
ste eind, tegen het team van ‘t Fort 
v. Kessel/v/d. Meer. Tafel 2 was ook 
een onderonsje van Springbok 3 
bandenspelers waar Lugtigheid/v. 
Veen het onderspit moest delven te-
gen Huzemeier/v/d Veerdonk. Ta-
fel 1 v. Doorn/v. Zanten die ook de 
winst naar zich toe trokken tegen 
Vanlentijn/Doornekamp, maar zij 
behaalde het hoogste % carambo-
le’s verliezer. Halve finale 16.00 uur 
loting Valentijn/Doornekamp die het 
af moesten leggen tegen een ontke-
tende v. Dam/v. Doorn 17 carambo-
le’s in 17beurten en een sery van 6.  
De andere tafel maakte Huzemeier/
v/d Veerdonk korte metten tegen v 
Doorn/v Zanten die 7 carb te kort 
kwamen. Finale; ’t Fort werd in het 
hard getroffen toen ook Huzemeier/
v/d Veerdonk van de Springbok 
driebanders geen spaan heel lie-
ten van het koningskoppel 2009 v. 
Dam/v. Doorn die eervol twee wer-
den. Gedeelde derde voor Jan v. 
Doorn/Rik v. Zanten en Theo Va-
lentijn/Henk Doornekamp. Twee-
de werd Jhon. v. Dam/Henny(Do). v. 
Doorn. En kampioen Konings kop-
pel 2014 Paul Huzemeier/Nick. v/d. 
Veerdonk.

Leer, ga en kom bridgen 
in Uithoorn
Uithoorn - U kunt nog slim star-
ten in 2014 want deze week wordt 
live tv-les 8 uitgezonden. Maar door 
de moderne technieken kan u zelfs 
nu nog starten vanaf het allereer-
ste begin via uitzending gemist! 
www.bridge.nl/mic”Www.bridge.nl/
mic  Natuurlijk de tv-lessen zijn kort 
maar door dit online oefenen kunt 
u zich voorbereiden om samen met 
anderen een super uitdagend kaart-
spel te gaan spelen. Nieuw is dit jaar 
dat de theorie via zelfstudie en mo-
derne middelen kan starten. Bent 
u eenmaal gegrepen door dit leu-
ke en spannende gezelschapsspel 
dan kunt u naar hartelust een club 
en tijdstip zoeken bij u in de buurt 
om samen te gaan bridgen. Natuur-
lijk is er na de theorie nog veel te le-
ren in de praktijk en ja het is leuk 
om dat samen te gaan doen in een 
ontspannen omgeving. Kom oefe-
nen in Uithoorn op de vrijdagmid-
dag tussen 13:00 en 15:30 uur. Waar 
we gaan oefenen is afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen. Zelf heb 
ik al een groep van 7 cursisten die 
al een beetje verslaafd raken aan 
het wekelijks samen bridgen. Wilt 

u met hun meedoen dan kan dat, 
door u op te geven per e-mail bij  
hans.selman@planet.nl. Zoals u op 
het plaatje kunt zien zijn er ook jon-
ge bridgers in Nederland maar ik 
moet er wel bijvertellen dat bridgen 
veel tijd in beslag gaat nemen. En 
tijd is voor de jeugd schaars door 
de vele uitdagingen waar ze tegen-
woordig voor staan. En ja de mees-
te bridgeclubs hebben een hoog 
“MAX” gehalte. En daar is ook niets 
mis mee want ook ouderen doen 
graag samen aan (denk)sport. Als u 
van sudoko’s houdt dan zult u mer-
ken dat elk bridge spel ook een leu-
ke puzzel is die in zo’n 7 minuten 
wordt opgelost en dat je vaak na 
afloop pas gaat nadenken hoe de 
puzzel beter opgelost had kunnen 
worden. Natuurlijk wereldkampioen 
worden is niet voor iedereen weg-
gelegd. Maar er zijn in het land mo-
gelijkheden voor een ieder om op 
niveau te gaan “sporten”. Start 2014 
slim en ga de uitdaging aan. Kom 
samen Bridgen Oefenen Onder Be-
geleiding in Uithoorn op de vrijdag-
middag. Meer info bij Hans Selman 
tel. 06-5321 1411

10 Engelse mijlen van 
Uithoorn een groot succes
Uithoorn - Voor de 30e keer orga-
niseerde Atletiekvereniging AKU uit 
Uithoorn de wedstrijd over 10 En-
gelse Mijlen (16,1 km). Alhoewel de 
kortere afstanden (5 km en 10 km) 
inmiddels meer deelnemers kennen, 
draagt de wedstrijd nog steeds met 
trots de naam van de langste af-
stand. 
Door sneeuwval was de loop van vo-
rig jaar verplaatst naar het voorjaar, 
maar de weergoden waren AKU dit 
jaar aanmerkelijk beter gezind. De 
zware windstoten en hevige regen-
val van zaterdagavond hadden zon-
dagochtend 26 januari jl. plaats ge-
maakt voor een vriendelijk maar 
waterig zonnetje en bijna windstille 
omstandigheden. De ruim 150 vrij-
willigers stonden klaar om de lopers 
te ontvangen. Totaal zijn er 1145 lo-
pers ingeschreven. Samen met de 
bijna 100 kinderen was het bijna 
een record aantal deelnemers. AKU 
was in haar thuiswedstrijd natuur-
lijk het best vertegenwoordigd met 
60 lopers. Uit de gemeente Uithoorn 
haalde 162 lopers het hoogste aan-
tal, De Ronde Venen “stuurde” 57 
lopers en de gemeente Aalsmeer 
was met 48 lopers ook goed ver-
tegenwoordigd. De overige lopers 
kwamen vooral uit de steden/dor-
pen waar het Zorg en Zekerheids-
Circuit haar lopen organiseert. 
Ruim 450 lopers liepen de 10 kilo-
meter wedstrijd. Met bijna 350 lo-
pers op de 5,3 km en 16,1 km was 
het startveld mooi verdeeld. Bij de 
dames op de 10 kilometer was de 
winnaar zoals verwacht de bekende 
Keniaanse loopster Masila Ndunge. 
Bij de heren was de winnaar Sa-
id Kanfaoui. Bij de 10 Engelse Mij-
len was het lang spannend, maar 
uiteindelijk won Said Hayek afge-
tekend. Bij de dames was het ook 
spannend, maar hier ging Ahina 
Mhih uiteindelijk met de eerste prijs 
weg. Bij de (ruim) 5 kilometer was 
het pas echt spannend. Bij de he-
ren was het verschil tussen num-
mer 1 Jaron Toonen en nummer 4 
(onze eigen) Sjoerd Heemskerk 
“slechts” 35 seconden. Bij de dames 
was het verschil toch iets groter. Sil-
ke Schmidt (loopt in categorie 45-54 
jaar) was afgetekend eerste met een 

voorsprong van bijna 1 ½ minuut. 
Bij de lopers van AKU viel vooral de 
prestatie van Wouter Heinrich op. 
De van oorsprong sprinter liep de 
10 Engelse Mijlen. Zijn 7de plaats 
met een tijd van 58.16 viel hem ei-
gen nog een beetje tegen. Met een 
gemiddeld tempo van 16,5 kilome-
ter per uur zou een recreatieve fiet-
ser nog moeite hebben om hem bij 
te houden. AKU topper John van 
Dijk moest helaas geblesseerd uit-
vallen. Jolanda ten Brinke werd met 
een keurige 39,41 4e bij de dames. 
Het is nog te vroeg op een uitspraak 
te doen over het eindklassement 
van het Zorg en Zekerheidscircuit, 
maar er bij de lopers die tot nu toe 
alle 4 de wedstrijden gelopen heb-
ben maken Sjoerd en Thijs Heems-
kerk, Loek Janmaat en bij de dames 
Kirsten Heemskerk een grote kans. 
Bij de 10 kilometer staan Jolanda 
ten Brinke en Fred van den Boog-
aard er goed voor. Maar het klas-
sement wordt pas opgemaakt na 8 
wedstrijden en er moeten minimaal 
6 wedstrijden meegedaan worden. 
Namens de organisatie wil ik alle 
sponsors bedanken voor hun bijdra-
ge. Zonder de geldelijke steun is de 
organisatie van een dergelijke wed-
strijd niet mogelijk. Ook de ruim150 
vrijwilligers danken wij voor hun bij-
drage. Zij zijn in beeld en buiten 
beeld essentieel voor de organisa-
tie. Volgend jaar hoopt AKU de loop 
te organiseren op een nieuw leuk 
parcours aan de andere kant van 
de oude N201. Geheel op Uithoorns 
grondgebied. Het nieuwe parcours 
ligt al klaar. Als je er bij wilt zijn, dan 
kan je nu ook alvast bij ons komen 
trainen. 
Bij AKU zijn alle lopers van alle ni-
veau welkom om te komen lopen. 
Wil je georganiseerd lopen en ge-
nieten van de uitstekende trainers 
van AKU, maar ook om in een soci-
aal vriendelijke omgeving je sport te 
beoefenen, kom dan eens een keer 
gratis meetrainen. Kijk voor het trai-
ningsaanbod op: 
www.aku-uithoorn.com/
clubinformatie/aanbod. Wij nodigen 
je uit op onze eigen atletiekbaan. 
Hardlopen in clubverband is gezel-
lig en het maakt je beter. 



Dit weekend bij 
dansschool Colijn
Uithoorn - Aankomend weekend 
heeft Dans en Partycentrum Colijn 
weer leuke uitjes op het program-
ma staan voor jong en oud(er). Op 
zaterdag vindt de eerste Col’inKidz 
Kinderdisco plaats in het Dans en 
Partycentrum. Deze disco’s ko-
men in de plaats van de Kids in The 
Mix disco’s en Axel en Heleen heb-
ben besloten ook met dezelfde DJ, 
Edwin Konijn, in zee te gaan. Het 
belooft een geweldig leuk avond te 
worden met toffe muziek, een paar 
wedstrijdjes en tot slot ontvangen 
alle kinderen een leuk presentje 
mee naar huis. Axel en Heleen: “wij 
hopen dat de ouders van de kinde-
ren dit initiatief ondersteunen zo-
dat wij deze disco’s maandelijks 
kunnen gaan aanbieden. De dis-
co is bedoeld voor kinderen tussen 
de 8 en 12 jaar en begint om 19.00 
uur. Kaarten zijn in de voorverkoop 
te koop aan het Dans en Partycen-
trum en bij kantoorboekhandel Ten 
Hoope op het Zijdelwaard. 

Colijn’s Afternoon Live
Op zondagmiddag tussen 15.00 en 
18.00 uur is er weer een Colijn’s Af-
ternoon Live. Deze keer met Judith 
Beuse en Corinne Rijnders van So-
lid! Zij zullen uptempo nummers 
spelen maar ook prachtige ballads. 
Een lekker middagje swingen, bor-
relen en babbelen. Axel en Heleen 
hebben deze middagen in het leven 
geroepen om naast de leerlingen 
van de dansschool ook een gezelli-
ge middag te bieden voor alle ande-
re live-muziekminnende mensen uit 
Uithoorn en omstreken. Geen stijl-
dansen deze middag maar gewoon 
lekker swingen. 

De entree is gratis en de prijzen aan 
de bar zijn redelijk te noemen. Bui-
ten is het nat en koud, bij Colijn is 
het warm en gezellig. Open haard is 
aan, bar is open en heerlijke muziek 
erbij. Wat wil een mens nog meer? 
Meer info: www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl

Italiaans bij Eetkamer
Uithoorn - De organisatie van Eet-
kamer Goede Genade nodigt ieder-
een uit om te komen eten op don-
derdag 30 januari. Deze maand 
staan er Italiaanse gerechten op 
het menu zoals Lasagne en Tirami-
su. De maaltijden worden door vrij-
willigers thuis gekookt en op een 
buffet geplaatst. Voor de koks is 
het prettig om van tevoren te we-

ten hoeveel mensen er komen. U 
kunt zich opgeven via tel. 523272 of  
www.eetkamergoedegenade.nl. Alle 
mensen zijn van harte welkom om 
aan te schuiven voor een goed ge-
recht en een goed gesprek. Deelna-
me is gratis of tegen een vrijblijven-
de, vrijwillige bijdrage. De Eetkamer 
begint om zes uur en duurt tot half 
negen in de Herman Gorterhof 3.

Mutsaars Schoonmaakbedrijf behaalt OSB-keurmerk
Aalsmeer - Maandag 27 janua-
ri kregen Mathy en Sandra Mut-
saars, beide eigenaar van Mutsaars 
Schoonmaakbedrijf VOF uit Rijsen-
hout, officieel het OSB-keurmerk 
uitgereikt uit handen van OSB di-
recteur Rob Bongenaar. OSB staat 
voor Ondernemersorganisatie 
Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. 
Het OSB-keurmerk werd op 1 janu-
ari 2013 geïntroduceerd en brengt 
de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
schoonmaak- en glazenwassers-
bedrijven in beeld. Het OSB-keur-
merk moet zorgen voor meer trans-
parantie in de markt en moet lei-
den tot verdere professionalisering 
en duurzaamheid van de branche. 
Met het behalen van het OSB-keur-
merk toont schoonmaakbedrijf Mut-
saars aan te voldoen aan de strenge 
administratieve en kwalitatieve ei-
sen van de OSB. Bij OSB-keurmerk 
bedrijven zijn opdrachtgevers ervan 
verzekerd dat deze bedrijven brede 
vakkennis hebben, de administratie 

op orde hebben, belasting en pre-
mies betalen, de cao naleven, over 
de juiste verzekeringen beschikken 
en eerlijk zaken doen. Deze bedrij-
ven staan vermeld in het OSB-keur-
merkregister. Het keurmerk is een 
voorwaarde voor het OSB lidmaat-
schap. Het OSB keurmerk voor de 
schoonmaak- en glazenwassersbe-
drijven bestaat uit drie onderdelen: 
de NEN 4400-1 norm, de Code Ver-
antwoordelijk Marktgedrag en en-
kele specifieke schoonmaak eisen. 
Deze onderdelen worden jaarlijks 
door een onafhankelijke inspectie 
instelling getoetst. Schoonmaakbe-
drijf Mutsaars is er trots op dat zij 
het OSB-keurmerk hebben behaald. 
Het bedrijf bestaat nu 22 jaar waar-
van al 15 jaar OSB lid. Sandra re-
gelt de schoonmaak en doet de ad-
ministratie en Mathy regelt de ove-
rige zaken. Sinds 2008 is schoon-
maakbedrijf Mutsaars in het bezit 
van hoogwerkers en hebben zij zich 
gespecialiseerd in werk op hoogte.

Voorronden N.K. Schoolbowlen
Regio - De hele maand janua-
ri worden er in heel Nederland 
voorronden gehouden voor het 
N.K.Schoolbowlen. Van de Pijl-
staartschool uit Vinkeveen hebben 
de groepen 7 en 8 meegedaan. In 
totaal 70 leerlingen. De Regenboog-
school uit Uithoorn , 7 en 8, heeft 
meegedaan met 36 leerlingen. De 
Oosteinderschool, uit Aalsmeer 
heeft met 3 leerlingen meegespeeld.

Voor leerlingen die niet bowlen, werd 
er toch goed gegooid. Verschillende 
teams zullen we nog terug zien in 
de finale.Het team T.V.Boys, Vincen-
zo, Terence en Ilias gooide 601. Dol-
le Honden, Altin, Mitchell en Ken-
neth haalde 554. Team, Strike, Jai-
den, Cooper en Noa, van groep 7 
gooide 563. 8 maart wordt de halve 
finale en finale gespeeld. De plaats 
is nog niet bekend.

Clubkampioenschappen 
De Amstel
Regio - Jaarlijks worden bij Zwem- 
en polovereniging De Amstel in no-
vember de clubkampioenschappen 
georganiseerd. Ook dit jaar was dit 
weer het geval. In januari worden 
dan de uitslagen en dus de club-
kampioen bekend gemaakt. Ook 
deze keer vond dit weer plaats in 
clubhuis Bubbels onder het genot 
van een hapje en drankje. 

Voor de puntentelling om mee te 
dingen naar de titel ‘Clubkampioen’ 
dienen de rug-, vrij-, school- en 
wisselslag gezwommen te worden. 
Daarnaast zijn er de 25 m. sprint, 
de 400 m. vrije slag en de familie- 
en surprise-estafette. Bij de familie-
estafette eindigden de families Rick 
c.s., Peters en Sijmons in de top. Bij 
de surprise-estafette werden de 

taarten voor de top drie binnenge-
haald door de teams Mark-Niké-Lo-
is, AFCA en De Badeendjes. In de 
25 m. sprint eindigden Max de Jong, 
Mark Visser en Nick Sijmons als 1e, 
2e en 3e. Deze plaatsen werden bij 
de 400 m. vrij verdeeld door resp. 
Nick Sijmons, Bart van der Zwaan 
en Nick Drenth. Maar het draai-
de natuurlijk toch allemaal om de 
plaats waarop iedereen geëindigd 
was in het klassement. Met 243,22 
punten eindige Nick Sijmons op de 
derde plaats, op de tweede plaats 
komt Mark Visser met 240,53 en als 
Clubkampioene 2013 eindigde Iris 
van der Moolen met 234,67 pun-
ten. Zij zwom de 50 m. rug in 34,62 
- de 50 m. school in 40,78 - de 100 
m vrij in 1:05,63 en de 100 m. wis-
sel in 1:16,91.

Overwinning Legmeervogels 
B1 zaterdag 4-1
Uithoorn - Puike overwinning van 
de zat B1 van Legmeervogels. Het 
op de laatste plaats staande B1 
heeft een verdiende een mooie 
overwinning behaald op het ook in 
de onderste regionen bivakkeren-
de Kolping Boys uit Alkmaar. Af-
gelopen zaterdag kwam de club uit 
Alkmaar op bezoek. Legmeervo-
gels  speelden goed samen, alhoe-
wel ze slordig waren in de passing, 
maar Kolping Boys was de onderlig-
gende partij. Door steeds goed druk 
te zetten, kwam Kolping Boys totaal 
niet in het spel. Na ongeveer 25 mi-
nuten omspeelde Chris een paar 
man en gaf een voorzet op Daan, 
die resoluut inschoot, dus 1-0, niet 
lang daarna kwamen ze op 2-0 door 
een fraai doelpunt van Steijn, dit 
door goed doorzetten van Jasper. 
De koek was blijkbaar nog niet op in 

de eerste helft, want Marko maak-
te er 3-0 van. Dit doelpunt kwam tot 
stand door het tijdig druk zetten van 
het hele elftal. Na de rust kwam Kol-
ping Boys beter uit de kleedkamer, 
dan Legmeervogels, onderschat-
ting!! Dit leidde tot een doelpunt 
van hun na ongeveer 10 minuten 
spelen. Maar de Uithoornse verde-
diging stond goed en bleef gecon-
centreerd spelen, waardoor de Uit-
hoornse aanval toch de betere kan-
sen kregen en zeker nog een paar 
doelpunten hadden moeten maken, 
waardoor ze het zichzelf makkelij-
ker had kunnen maken. Vijf minuten 
voor tijd kwam Zakaria nog in het 
veld voor Marko, deze scoorde nog 
de 4-1, hierdoor was de tweede dik 
verdiende winst een feit. Door de-
ze overwinning hebben ze de laat-
ste plaats overgedaan aan WSV’30.

Michiel de Ruyter A wint 
indoortoernooi in Duitsland
Uithoorn - Het eerste kanopolote-
am van Michiel de Ruyter heeft het 
eerste toernooi van 2014 direct ge-
wonnen. In het Duitse Mülheim won 
de ploeg in indoortoernooi na een 
spannende finale. Omdat 25 meter-
banen iets kleiner zijn dan een offi-
cieel kanopoloveld, wordt er bij in-
doortoernooien met een veldspe-
ler minder gespeeld. Verder worden 
dezelfde regels gehanteerd. Ook de 
tegenstanders zijn bekenden. De 
topteams bij ‘gewone’ toernooien, 
trekken ook in de wintertoernooien 
vaak aan de touwtjes. Op zaterdag 
speelde MdR drie poulewedstrijden. 
Die werden allemaal redelijk een-
voudig gewonnen. De laatste poule-
wedstrijd tegen Liblar (ex-kampioen 
van Duitsland) was een zeer span-
nende partij. Een halve minuut voor 
tijd maakte ‘oude vos’ Maurice Bos 
op slinkse wijze de 6-6 maar het ge-
lijkspel kon niet over de streep wor-

den getrokken. Op werkelijk Duit-
se wijze, wist de ploeg uit Keulen in 
de slotseconden nog de winnende 
treffer te maken. In de halve finale 
troffen de Uithoornaars de poule-
winnaar van de andere poule, Wan-
derfalke Essen. Dit team bestaan-
de uit grote krachtpatsers won het 
indoortoernooi vorig jaar nog. De 
partij voltrok zich gedurende lan-
ge tijd in het voordeel van MdR, tot 
de ervaren Maurice Bos een tijdstraf 
kreeg. Een 5-2 voorsprong werd te-
rug gebracht tot 5-4. En in de laat-
ste minuut wisten de Duitsers de 
gelijkmaker nog te scoren. Geluk-
kig kreeg ook Wanderfalke een tijd-
straf, waarna MdR de man meer-si-
tuatie benutte door in de verlenging 
de golden goal te scoren. In de fi-
nale kreeg Michiel de Ruyter een 
kans op wraak geboden: weder-
om was Liblar de tegenstander. Die 
ploeg kwam ook op een 1-0 voor-

sprong, waarna MdR drie keer op rij 
wist te scoren. In de laatste secon-
den voor rust scoorde Liblar vervol-
gens weer de aansluitingstreffer. In 
de tweede helft scoorde MdR mak-
kelijk maar vielen er ook gaten in 
de verdediging. Al met al een op en 
neer gaande wedstrijd. Anderhalve 
minuut voor het eind van de wed-
strijd maakte MdR de 6-5. Maar wie 
dit artikel met enige aandacht heeft 
gelezen, zal begrijpen dat het thema 
van het weekend kennelijk ‘Duitsers 

in de slotfase laten terugkomen in 
de wedstrijd’ was. Een halve minuut 
voor het einde trok Liblar de stand 
weer gelijk. In verlenging schoot Li-
blar drie keer op doel maar werden 
alle doelpogingen gekeerd. Zelden 
vertoond, zo goed was de doelman 
aan het keepen. Na de laatste red-
ding counterde MdR met drie te-
gen één weg en scoorde Martijn 
de Vries de golden goal. De eerste 
toernooizege van het jaar is alweer 
een feit.

De Kajuit pakt weer prijzen
Uithoorn - 18 januari is een leuke 
maar spannende dag voor de teams 
die door zijn naar de finales van het 
tafeltennistoernooi 2013, 2014. Er 
waren ook teams die niet door zijn 
gegaan.
De kinderen hadden heel veel lol. 
Niet alleen tijdens het tafeltennis-
sen maar ook als scheidsrechter of 

rondom de hekken. Er waren geen 
ongelukken gebeurd. En gelukkig 
was iedereen eerlijk. Er waren veel 
leuke wedstrijden en de kinderen 
mochten zelf scheidsrechter zijn. 
Er was een meisjes poule en een 
jongens poule. De derde plek van 
de meisjes was : het meisjes kajuit 
team van: Lily, Kiki en Fleur

tweede was: de Zon 10 en 1e de 
Zon 2. Bij de jongens was De kajuit 
11 derde geworden met: Derk, Tho-
mas en Hero.
Tweede was de Zon 5 en eerste: de 
kajuit 2 met : Jayden, Vincent en 
Boris. Het was een goed georgani-
seerd toernooi. we hopen het vol-
gend jaar weer te doen.
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