
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Keezen in 
Ponderosa

Uithoorn - Van af maandag 
middag 13.30 uur, bent u van 
harte welkom op de inloop 
middag bij Buurthuis Ponde-
rosa, om te klaverjassen of om 
te Keezen het ouderwetse N-H 
Bordspel waar iedereen aan 
deel kan nemen. Niet verplicht 
iedere week u komt wanneer u 
wilt. Kosten €2.50 incl. Koffi e of 
thee met koek. U vindt Ponde-
rosa aan de Plesmanlaan 27 in 
Uithoorn.
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Omg. Wederik, Wikke (370 kranten)

Omg. Melde, Madelief (275 kranten)

Omg. Burg. Kootlaan/Sportlaan (425 kranten)

Omg. Du Perronlaan/Europarij (260 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Omg. Wederik, Wikke (370 kranten)
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Regio - De luchthaven Schiphol 
is frequent in het nieuws, niet al-
leen door een gestage groei van 
het aantal reizigers, maar meer nog 
vanwege de uitbreidingsplannen 
die de luchthaven in de nabije toe-
komst koestert. 

Hetzelfde geldt voor Lelystad Air-
port, waar ook veel om te doen is ge-
let op wat wordt gezegd het ‘gesjoe-
mel’ met de waarden van de Milieu 
Effect Rapportage (MER). Die wordt 
ook daar als maatstaf voor verdere 
groei gezien. Zowel de waarden die 
Schiphol vorig jaar hanteerde als 
die van Lelystad Airport – dat nauw 
bij de plannen is betrokken omdat 
Schiphol ‘vol’ raakt - deden veel stof 
opwaaien omdat ze volgens inge-
wijden ‘niet zuiver op de graad’ zijn. 
De uitbreidingsplannen worden ge-
relateerd aan de uitkomsten van de 
MER waarin wel de juiste gegevens 
moeten zijn ingevoerd om een juist 
en bruikbaar beeld op te leveren. 
Er hangt namelijk heel veel van-
af, bijvoorbeeld of uitbreiding van 
de luchthaven mogelijk en toelaat-
baar is, de leefbaarheid in de regio 

geen geweld wordt aangedaan, tal-
rijke milieuaspecten die leven en de 
mate waarin door gemeenten op 
bepaalde locaties woningen mogen 
worden gebouwd. Om er maar en-
kele te noemen. Dit jaar moet een 
antwoord worden gegeven of en zo 
ja met name luchthaven Schiphol 
haar uitbreidingsplannen mag uit-
voeren. Maar of dat ook gebeurt is 
nog even onzeker. Het wachten is 
in elk geval op uitkomsten van een 
nieuw ingezette MER.

Vertrouwen of niet?
Een redactieteam van de NOS pak-
te begin januari jongstleden het on-
derwerp eens op met een rond-
vraag langs 31 gemeenten die rond 
Schiphol en in de huidige vliegrou-
tes liggen. Ze zijn met elkaar ver-
tegenwoordigd in de Omgevings-
raad Schiphol. Hen werd gevraagd 
wat zij nu wel van de uitbreidings-
plannen denken en verwachten. 
Veel gemeenten rond de luchthaven 
wordt naar hun gevoel een worst 
voorgehouden als zou het allemaal 
wel meevallen met de overlast aan 
geluidshinder en uitstoot van fi jn-

stof, maar een aantal gemeenten 
heeft daar geen vertrouwen (meer) 
in. Daaronder Uithoorn, Castricum, 
Stichtse Vecht, Nieuwkoop, Leiden, 
Noordwijk, Lisse en Uitgeest. De-
ze gemeenten stelden zich zeer kri-
tisch op waar het de geloofwaardig-
heid van de luchthaven, de gemaak-
te afspraken en de uitbreidings-
plannen betreft. Met name Uithoorn 
en Castricum behoren tot de meest 
kritische. Bij deze vragenronde ble-
ken twaalf gemeenten toch wel ver-
trouwen te hebben in de beloften 
van en de afspraken met de lucht-
haven – daaronder Aalsmeer en De 
Ronde Venen! Ongelofelijk maar 
waar! Vooral Aalsmeer zou net als 
Uithoorn toch heel veel overlast van 
het vliegverkeer hebben zou je den-
ken. Maar die houdt kennelijk haar 
belangrijke buur liever te vriend en 
neemt de overlast als zodanig op 
de koop toe... Bij De Ronde Venen 
gaat het om een stuk minder over-
last, maar toch. Elf gemeenten wil-
den/konden niet meewerken aan 
het onderzoek. 

Vervolg elders in deze krant.

De Aalsmeerbaan wordt vaker gebruikt dan ooit

Vertrouwen aantal gemeenten 
in Schiphol op een laag pitje

Uithoorn –Veertien Eritrese sta-
tushouders konden een driedaagse 
training afgesluiten met het onder-
tekenen van de participatieverkla-
ring. De training werd gegeven door 
VluchtelingenWerk West en Mid-
den-Nederland in opdracht van de 
gemeente Uithoorn. 
Wethouder Ria Zijlstra was aanwe-
zig bij de feestelijke afsluiting om 
de participatieverklaringen aan de 
deelnemers te overhandigen. Tij-
dens de uitreiking heette de wet-
houder de Eritrese statushouders 
welkom in Uithoorn. Ook de deel-
nemers zelf kwamen aan het woord. 
Zij gaven aan dankbaar te zijn voor 
hun nieuwe thuis in de gemeen-
te Uithoorn. Allen zijn druk bezig 
de Nederlandse taal te leren. Daar-
naast doen een aantal parttime vrij-
willigerswerk. De voorlichting die 
zij kregen tijdens de training werd 
zeer gewaardeerd. Het is goed om 

te weten wat belangrijk is in Neder-
land, en hoe we daar vorm aan ge-
ven. Eritreeërs zijn opgegroeid in 
een dictatuur waar zwijgen de bes-
te overlevingsstrategie is. Dat je 
hier vrij bent om je mening te ge-
ven, en op basis van gelijkwaardig-
heid met elkaar om te gaan wordt 
door de deelnemers op grote waar-
de geschat.

Participatieverklaring en 
voorlichting
Iedere statushouder die zich van-
af 1 januari 2016 gevestigd heeft in 
een Nederlandse gemeente dient 
de participatieverklaring te onder-
tekenen. Door middel van het on-
dertekenen van de verklaring geeft 
de vluchteling aan kennis te hebben 
genomen van de waarden en spel-
regels van de Nederlandse samen-
leving en deze te respecteren. Ver-
der verklaart de vluchteling actief 

een bijdrage te zullen leveren aan 
de Nederlandse samenleving.

Feestelijke afsluiting
Na afl oop van de training was er 
een heerlijk zelfgemaakte Eritre-
se maaltijd. Er was veel ruimte voor 
dialoog. De deelnemers hebben aan 
de wethouder verteld wat zij heb-
ben gedaan tijdens de training, en 
ook aangegeven wat zij nodig heb-
ben om volop mee te kunnen doen. 
Een grote wens van de Eritreeërs is 
om niet alleen de Nederlandse taal 
te leren, maar ook computervaar-
digheden te leren. Bent u geïnte-
resseerd om met regelmaat op te 
trekken met een van de nieuwe in-
woners van Uithoorn en hen weg-
wijs te maken in zowel de digitale 
wereld als de wereld daarbuiten? 
Neem dan contact op met Elke Op 
’t Root van VluchtelingenWerk: eop-
troot@vluchtelingenwerk.nl

Nieuwe inwoners van Uithoorn 
ondertekenen Participatieverklaring

Uithoorn - Op de bijzondere le-
denvergadering van Gemeentebe-
langen is de kandidatenlijst voor de 
komende gemeenteraadsverkiezin-
gen door de leden vastgesteld. De 
voorgestelde lijst van de kandida-
tencommissie werd met algemene 
stemmen aangenomen. Fractievoor-
zitter Herman Bezuijen is opnieuw 
benoemd als lijsttrekker, gevolgd 
door de huidige fractieleden Iris 
Theijssen (2), Ferry Hoekstra (3) en 
Sjaak Verhaar (4). Wethouder Hans 
Bouma (5) is voor de komende pe-
riode opnieuw beschikbaar als wet-
houderskandidaat. De top 10 van 
de lijst wordt verder gevormd door 
fractie-assistent Rolf Polak (6), Cor-
ry Feitsma-Zwaan (7), Piet ten Brink 
(8), Leonie de Boer-Bezuijen (9) en 
Wim Börger (10). Naast de kandi-

datenlijst is tevens het verkiezings-
programma voor de komende perio-
de besproken. De programmacom-
missie presenteerde het program-
ma met de titel “De samenleving is 
nooit af”, waarmee Gemeentebelan-
gen zich de komende jaren samen 
met de inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel wil inzetten voor behoud 
van een prettige woonomgeving en 
goede voorzieningen. 
Het campagneteam is inmiddels vol 
enthousiasme bezig met de voorbe-
reidingen voor de verkiezingscam-
pagne en krijgt daarbij ondersteu-
ning van zowel het bestuur als de 
leden van Gemeentebelangen. De 
aftrap van de campagne staat ge-
pland voor zaterdag 3 februari a.s. 
en iedereen is van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn!

Gemeentebelangen 
presenteert kandidaten

De Kwakel - Het nieuwjaarscon-
cert van Tavenu op zaterdag 6 janu-
ari was erg geslaagd. Het Dorpshuis 
De Quakel was gezellig vol met or-
kest, band en bezoekers.
Het publiek genoot van het luchtige 
Breakfast Melody en musical hits, 
zoals de tune uit The Phantom of the 
Opera, I don’t know how to love him 
uit Jesus Christ Superstar, melodie-
en uit The West Side Story en Do 
re mi uit The sound of Music. Ook 
liet het Orkest van De Kwakel een 
paar stukjes uit de muziek die op 
het concours gespeeld was, horen. 

Daarna werd geproost op het nieu-
we jaar en werd Happy New Year 
van ABBA gespeeld. Hierna nam 
de coverband New Old Stock het 
over en werd er gezellig nagepraat 
en gedanst. Het orkest gaat nu oe-
fenen voor het midzomeravondfes-
tival, dat dit jaar gehouden wordt op 
zaterdag 23 juni. Op dit midzomer-
avondfestival zal het orkest “only 
hits” ten gehore brengen. Mochten 
er mensen zijn die graag mee willen 
doen aan het midzomeravondfesti-
val van Tavenu, stuur dan een mail 
naar tavenudekwakel@gmail.com. 

Nieuwjaarsconcert Tavenu 
goed bezocht

Ondergronds 
gaslek

Uithoorn – Zaterdagmiddag is er 
een gaslucht geroken door een om-
stander op de Wiegerbruinlaan. Ter 
hoogte van Anton Philipsweg in Uit-
hoorn. Er is een gaslekkage onder-
gronds . De brandweer is ter plaat-
se en heeft de weg afgezet voor al 
het verkeer 

Davey Photography/ Davey Baas
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Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

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

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

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

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

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Inzageperiode 

van 30 november 2017 t/m 10 januari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en 
werken, A. Stevens (0297) 513 111.

- Vaststelling bestemmingsplan en Besluit hogere waarde geluid Legmeer-
West, fase 4, 5 en 6. Beroepperiode 29 december 2017 t/m 08 februari 2018. 
Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R.A. Noorhoff (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- De Kleine Weelde, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 20 wo-

ningen,. kavel A met 8 zorggerelateerde woningen en kavel B met 12 gezins-
woningen (ontvangen 22-12-2017);

- Hoofdweg 113, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
kwekerij (ontvangen 29-12-2017);

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeer-West A-C-F-G-I-J aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van 173 woningen (ontvangen 27-12-2017);
Dorpscentrum
- Schans 112, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een voor-

gevel (ontvangen 19-12-2017);
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een 

woning aan de voorzijde op de begane grond (ontvangen 18-12-2017);

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- 2017-069257 Tussen Vuurlijn en Iepenlaan, omgevingsvergunning voor het 

oprichten van 20 woningen, op kavel A 8 zorggerelateerde woningen en op 
kavel B 12 gezinswoningen (verzonden 28-12-2017).

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-

ploitant van de Thamerkerk t/m 31-12-2020 (verzonden 4-1-2018);
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks); 
- 2017-057973 Randhoorweg 100 Vergunning Uithoorns mooiste op 28 januari 

2018 verleend aan de AKU (verzonden 4-1-2018);
Dorpscentrum
- 2017-052851 het herstellen van de fundering, Amstelstraat 22 (verzonden 19-

12-2017);
- Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van 

Café De Gevel voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in het jaar 2018. 
(verzonden 22-12-2017);

 ALGEMENE VERORDENING ONDERGRONDSE 
 INFRASTRUCTUREN VASTGESTELD
De raad van Uithoorn heeft op 21 december 2017 de Algemene verordening on-
dergrondse infrastructuren Uithoorn (AVOI) vastgesteld. Met de vaststelling van 
de AVOI wordt de gewenste uniformiteit bereikt voor handhaving van alle tech-
nische, administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de 
aanleg, instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur mid-
dels een verordening die voldoet aan de wettelijke kaders. Ter uitwerking van de-
ze verordening heeft het college van burgemeester en wethouders vastgesteld: 
het handboek kabels en leidingen Uithoorn; de Schaderegeling ingravingen ka-
bels en leidingen Uithoorn; de Verlegregeling kabels en leidingen Uithoorn. De 
verordening en de uitwerkingsbesluiten zijn bekend gemaakt via Overheid.nl (Of-
fi ciële bekendmakingen).
 

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513111. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft 
gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het oprichten en in wer-
king hebben van een aan de Bedrijvenweg 4 te De Kwakel gelegen inrichting, zij-
nde het Regionaal Sorteer Centrum Schiphol (RSC Schiphol). De inrichting is be-
stemd voor het sorteren en demonteren van afgedankte apparatuur als bedoeld 
in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur, afkomstig van ge-
meentelijke milieustraten, de Retail en elektronicawinkels.
Aanvrager: De Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 5412023
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekend-
makingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking 
naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Geef 
duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een 
schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam. Heeft u vragen over deze proce-
dure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik ma-
ken het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgeno-
men. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als 
een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

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

Scholenmarkt Uithoorn
Zit je in groep 8 en wil je weten naar 
welke scholen je straks allemaal 
kunt gaan? Kom dan met je ouders/
verzorgers naar de Scholenmarkt in 
Uithoorn!
Op woensdag 17 januari 2018 hou-
den meerdere scholen voor voort-
gezet onderwijs uit de omgeving 
(Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen 
en De Ronde Venen) een Scholen-
markt. Deze scholenmarkt wordt in 

2018 gehouden in het RK scholen-
gemeenschap Thamen. 
Op deze informatiemarkt kun je met 
docenten en enkele leerlingen van 
verschillende scholen praten. Zo 
krijg je een goed beeld van de moge-
lijkheden. Tijdens de Scholenmarkt 
maken de scholen ook bekend wan-
neer hun open dagen zijn. Kijk voor 
actuele informatie en de schoolkeu-
zegids op www.uithoorn.nl

Uithoorn - Maandagmiddag  om-
streeks 13.10 uur heeft er op de 
Amsteldijk Zuid tussen Uithoorn 
en Amstelveen een ongeval plaats-
gevonden. Een auto is hierbij op 
zijn kant beland. Twee andere au-

to’s raakten ook beschadigd. Nie-
mand raakte gewond. Hoe het on-
geval heeft kunnen gebeuren is on-
bekend. De politie doet onderzoek 
naar de oorzaak. 
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Auto op zijn kop

Vertrouwen aantal gemeenten in 
Schiphol op een laag pitje
Vervolg van de voorpagina.

Uitbreiden? Nu even niet!
De luchthaven mag tot het jaar 2020 
zo’n 500.000 vluchtbewegingen uit-
voeren. Maar dat quotum is nu al 
bijna bereikt. Om dat aantal te ver-
hogen moet onder meer een MER 
daartoe de mogelijkheid bieden bij 
gunstige waarden. Dinsdag 2 janu-
ari bracht de NOS het onderwerp in 
het nieuwsjournaal en een dag la-
ter volgde RTL4. In de reportage 
werden onder meer de wethouders 
Marcel Steeman van Castricum en 
Hans Bouma van Uithoorn geïnter-
viewd. Omdat de vliegtuigen stil-
ler worden mag Schiphol uitbrei-
den? Even niet. “Ze worden wel stil-
ler maar het worden er ook steeds 
meer die overvliegen. Er starten en 
landen steeds meer vliegtuigen van-
af en op de Aalsmeerbaan waardoor 
ze over Uithoorn komen. Dat vol-
doet niet aan de verwachting die in 
2008 voorspeld is. Daar hebben veel 
mensen in Uithoorn geen ja tegen 
gezegd. Wij zeggen: eerst geluids-
beperkende maatregelen voor Uit-
hoorn en dan willen we verder pra-
ten. Aan de andere kant zijn wij niet 
tegen Schiphol, laat ik daar duidelijk 
over zijn. Maar wat ons betreft nog 

geen uitbreiding,” aldus wethou-
der Bouma op de man afgevraagd 
tijdens de NOS-nieuwsuitzending. 
Wethouder Steeman van Castricum 
stelde dat alle nachtvluchten over 
Castricum heen komen wat een tij-
delijke maatregel zou zijn, maar nu 
twee jaar verder is het nog precies 
zo. Hem werd gevraagd wat een uit-
breiding dan voor de toekomst zou 
betekenen. “Daar kan je kritisch 
over zijn en bovendien is Schiphol 
nu niet een orgaan waar je gemak-
kelijk afspraken mee kunt maken. 
Die uitbreidingsplannen zullen we 
zeker niet op voorhand goedkeu-
ren,” liet Steeman zich ontvallen.

Kleine speler
Volgens wethouder Hans Bouw-
ma is het aantal vluchten vanaf 
de Aalsmeerbaan sinds 2008 met 
ruim een derde toegenomen, ter-
wijl de Polderbaan en de Kaagbaan 
als preferente banen meer zouden 
worden gebruikt omdat die voor de 
minste geluidsoverlast zorgen. Ge-
meld wordt dat er in 2017 per dag(!) 
gemiddeld 191 vliegtuigen op cir-
ca 500 meter hoogte over Uithoorn 
vlogen. Wie in De Kwakel woont of 
in de Uithoornse Legmeer, zal be-
amen dat horen en zien je soms 

vergaat, nog even afgezien van de 
uitstoot van fijnstof wat van invloed 
is op de gezondheid van de inwo-
ners. Daarnaast blijkt het ook voor 
vervuiling te zorgen op kozijnen, 
terrassen en balkons. Aan de orde 
kwam tevens het functioneren van 
de Omgevingsraad Schiphol waar-
over een groot aantal gemeenten 
niet te spreken is. In de Omgevings-
raad zitten behalve vertegenwoordi-
gers van de 31 gemeenten ook die 
van Schiphol zelf, de provincies, de 
luchtvaart en omwonenden. Juist 
die laatste groep heeft uit ervaring 
maar weinig in de melk te brokke-
len. De gemeente Uithoorn is vol-
gens wethouder Bouma een te klei-
ne speler om enige invloed te heb-
ben in de planvorming van Schip-
hol, een orgaan dat zich vele malen 
meer doet gelden. De Omgevings-
raad heeft een beslissende stem 
in wat voor de nabije toekomst de 
maximale groei van Schiphol mag 
zijn. De luchthaven geeft in een re-
actie toe dat de Aalsmeerbaan veel 
meer in gebruik is en zegt zich zelfs 
te herkennen in de (lokale) klachten 
en zorgen van vooral de gemeenten 
Uithoorn en Castricum. De lucht-
haven geeft aan nieuwe afspraken 
te willen maken met alle betrokken 

partijen. ‘Daarbij moeten hinderbe-
perking van vluchten, mainportont-
wikkeling van de luchthaven en de 
leefomgeving voor de omwonenden 
met elkaar in balans zijn,’ zo wordt 
in de berichtgeving gesteld. Maar of 
dit zal leiden tot bevredigende op-
lossingen voor alle partijen en niet 
in de laatste plaats voor de lucht-
haven zelf moet nog worden afge-
wacht.

Wethouder Hans Bouwma

EHBO cursus
Uithoorn - Een pleister plakken 
kan iedereen. Als er echter ernsti-
gere zaken aan de hand zijn kan het 
van levensbelang zijn als je goede 
EHBO kunt bieden. EHBO vereni-
ging Camillus organiseert eind ja-
nuari een cursus basis-EHBO inclu-

sief reanimatie, AED-bediening en 
kinder-EHBO. Je kunt je al inschrij-
ven vanaf 16 jaar. De cursus bestaat 
uit 12 lessen op de maandagavond 
in wijkcentrum Het Buurtnest.  Be-
denk je geen moment en schrijf je 
in! Bel voor informatie naar Chris 
(06-11155899) of Aernoud (06-
44712585). Website: http://ehbo-
camillus.nl
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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 Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

INFORMATIEF

Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

131e jaargang

OPLAGE: 15.100

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888
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Eerste Wereldkeuken 2018 
wordt Italiaanse avond 
Uithoorn - Ook in 2018 zullen we 
weer maandelijks - met uitzonde-
ring van de zomer - een Wereldkeu-
ken organiseren. De eerste keer zal 
plaats vinden op woensdag 17 janu-
ari, zoals altijd in 't Buurtnest aan 
de Arthur van Schendellaan. Deu-
ren open 18.00 uur, buffet wordt om 
18.30 uur geopend. Deze keer zul-
len er Italiaanse gerechten geser-
veerd worden. Toegang, inclusief 

eten, is vijf euro. Drankjes zijn voor 
eigen rekening. Dus, heb je zin om 
ook in 2018 langs te komen en lek-
ker mee te eten, of ben je nog nooit 
geweest maar wil je graag een keer 
komen: geef je snel op! 
Dit kan, tot en met 15/01 of zo lang 
er plek is. via de mail (wereldkeuke-
neuroparei@gmail.com) of onze Fa-
cebook-pagina (Wereldkeuken Eu-
roparei).

Trainingen Mindfulness en 
LevensKunst in TCO
Regio - Wil jij het nieuwe jaar goed 
beginnen en met jezelf aan het werk 
gaan dan is een training Mindful-
ness of LevensKunst misschien het-
geen waar je nu naar op zoek bent. 
Om dit te onderzoeken nodigen wij 
je uit voor een gratis kennisma-
kings- en intakegesprek in het TCO. 
De training Mindfulness start v.a. 18 
januari 2018. De training Levens-
Kunst start v.a. 2 februari 2018. De 
trainers: “in een persoonlijk gesprek 
kunnen we meer aandacht besteden 
aan persoonlijke vragen en beter in-
schatten of een training op dit mo-
ment iets voor jou kan betekenen. 

Training Mindfulness
Wetenschappelijk onderzoek heeft 
inmiddels uitgewezen dat Mindful-
ness krachtige tools kan aanreiken 
om overmatige stress beter te kun-
nen hanteren. Later onderzoek heeft 
uitgewezen dat mensen met terug-
kerende depressie ook minder vaak 
een terugval krijgen door beoefe-
ning van Mindfulness. Echter de 
training heeft zeker ook veel te bie-
den aan mensen die niet echt klach-
ten ervaren, en wel graag bewus-
ter in het leven willen staan en hun 
inzicht in hun lichamelijk en gees-
telijk functioneren willen vergro-
ten. Je hoeft dus niet persé iets te 
‘mankeren’ om baat te hebben bij 
een training Mindfulness. Woorden 
die bij Mindfulness passen zijn: zelf-

bewustwording, zelfinzicht en mil-
de aandacht voor onszelf (zelfcom-
passie), zonder oordeel aandacht le-
ren geven aan wat zich NU afspeelt. 
Van moeten naar ont-moeten gaan. 
Zoveel mogelijk leven in het NU 
schenkt een vorm van vrijheid en 
rust, hetgeen een verrijking van je 
leven zal zijn. Een training Mindful-
ness bestaat uit 8 trainingsavonden 
of ochtenden en een stilteochtend.

Training LevensKunst
We hebben allemaal onze levensvra-
gen en thema’s waar we tegenaan 
lopen of erger, waar we soms zelfs 
op stuk lopen. In wie je nu bent en 
wat je doet, is je geschiedenis en fa-
milie van herkomst van grote invloed 
geweest. In onze jeugd ontwikkelen 
we patronen die ooit helpend waren, 
maar je nu kunnen afhouden van je 
eigen levenspad. De intensieve vita-
liteitstraining ‘LevensKunst’ geeft je 
mogelijkheden om je daar van los 
te maken en van je struikelblokken 
stapstenen te maken. We gebruiken 
daarbij de ‘familieopstelling’ als in-
zichtgevend en helend instrument. 
De training helpt je om je weer in 
contact te brengen met je eigen 
wijsheid en kracht en laat jouw le-
vensenergie weer stromen. De trai-
ning is gebaseerd op NLP en Syste-
misch Werk en bestaat uit 4 dagen 
en 1 avond. Meer info: zie adverten-
tie elders in dit blad.

Nostalgische filmavond 
Thamerkerk
De Kwakel/Uithoorn - Op maan-
dagavond 22 januari organiseert 
Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel 
een nostalgische filmavond in de 
Thamerkerk te Uithoorn. Van 20.00 
tot plm. 22.30 uur kan men genie-
ten van films uit de oude doos. Ze 
komen uit de collectie van M.L. de 
Boer, dokter Jansen, de NWM en 
Evert de Pee en beslaan een tijdvak 
van 1936 t/m 1965. Kortom, smul-
len van de vele mensen die langs 
komen en (verdwenen) dorpsge-

zichten. Op deze avond zijn enke-
le DVD’s en specials van De Lange 
Brug tegen opruimprijzen te koop. 
De toegangsprijs bedraagt 2,- eu-
ro en dat is inclusief één kopje kof-
fie of thee voorafgaand aan de voor-
stelling. 
De opbrengst komt ten goede aan 
het beheer van de Thamerkerk. Men 
kan niet reserveren of kaarten ko-
pen. Er kunnen 80 gasten ontvan-
gen worden; vol is vol, dus komt al-
len op tijd.

Reunie voormalig Open 
Jongeren Centrum Shiva
Uithoorn – Het voormalige Open 
Jongeren Centrum Shiva in Uit-
hoorn organiseert op zaterdag 27 
januari 2018 een reünieavond voor 
oud bezoekers en oud medewer-
kers. De uit Leiden afkomstige band 
The Grave Dohls Foo Fighters Tri-
buteband zal een spetterend optre-
den geven met zoals te begrijpen is 
met nummers van The Foo Fighters. 
De band is opgericht in juni 2012 
en timmert dus al ruim 5 jaar aan 
de weg. Met nummers zoals on-
der andere “This is a call”, “Ever-
long”, “Best of you” en “Walk” kan 
je heel wat verwachten!!! Ook zal 
Leen van Steen voordragen uit het 
boek “Heethoofd”. In dat boek is een 
hoofdstuk gewijd aan OJC Shiva 
toen de Punkband daar een roem-
ruchtig optreden gaf. Voor en na de 
voordracht is er gelegenheid om het 
boek van Leen van Steen te kopen 
en zal Leen het boek signeren.

Gedanst
Na het optreden van The Grave 
Dohls Foo Fighters Tributeband zal 
ouderwets weer gedanst kunnen 
worden op je favoriete muziek. Van 
Siouxsie & The Banshees tot Mad-
ness. Van The Cure tot Linkin Park. 
Van U2 tot The Sisters of Mercy en 

meer en meer Dance The Night 
Away! Van de midden jaren 70 tot 
midden jaren 90 was OJC Shiva een 
ontmoetingsplaats voor vele jonge-
ren uit Uithoorn en dorpen uit de 
omtrek zoals onder meer Mijdrecht, 
Vinkeveen, Wilnis, Aalsmeer, Ku-
delstaart en Nieuwkoop. In de ruim 
20 jaar van het bestaan hebben ve-
le bezoekers geweldige avonden 
beleefd tijdens optredens van al-
lerlei soorten bands (hippie/ska/
punk/hardrock/rock ’n roll/reggae 
en meer). Ook werden er thema-, 
dans- en film avonden georgani-
seerd. Er zijn al tientallen aanmel-
dingen voor de reünieavond, dus als 
je er zeker van wilt zijn dat je toe-
gang hebt dan kun je je aanmelden 
op mailadres: first_last_always@
hotmail.com. Graag aangeven bij 
je aanmelding wanneer je bezoe-
ker/medeweker was en met hoeveel 
mensen je wilt komen. 

Er is per 1 januari 2018 ook een 
website waar je oude foto’s, posters 
en verhalen kunt vinden: www.oj-
cshiva.nl Ook staat hier het laatste 
nieuws op omtrent de reünie. De re-
unieavond wordt gehouden in The 
Shack, Schipholdijk 253B, 1438 AC 
Oude Meer.

Nieuwjaarsbal Colijn 
weer heerlijk feestje
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
werd het nieuwe jaar met bubbels 
ingeleid bij Danscentrum Colijn tij-
dens het jaarlijkse Nieuwjaarsbal. 
Traditioneel met live muziek; dit jaar 
zou de avond worden opgeluisterd 
door het Duo Corinne Rijnders en 
Judith Beuse met Solid. Helaas was 
Judith door de griep geveld maar 
dit werd op fantastische wijze op-
gevangen door, ook een Uithoorn-
se, zangeres Michèle Karamat Ali! 
De dames waren lekker op dreef en 
de leerlingen van Danscentrum Co-
lijn waren dan ook veelvuldig op de 
dansvloer te vinden. Aan het eind 
nog even knallen tijdens de after-
party! Een goed begin van het nieu-
we jaar!

2018
Axel en Heleen krijgen het weer 
druk; het Danscentrum is inmid-
dels uitgegroeid tot een allround 
bedrijf met een aantal verschillen-
de onderdelen; voor ieder wat wils. 

De stijldanslessen worden nog al-
tijd gegeven door Axel en Heleen 
zelf en vanaf deze maand star-
ten er ook Salsalessen. Deze les-
sen worden gegeven door Salsain-
structeur van Salsa Sirena, Wil Strik. 
Daarnaast zijn er diverse balletles-
sen zoals hiphop, popshow, moder-
ne dans en kleuterballet. Deze wor-
den verzorgd door de docenten van 
Dance Centre Uithoorn. Voor de 
liefhebbers van musical en theater 
heeft de Jeugd TheaterSchool Uit-
hoorn ook onderdak gevonden in 
dit mooie pand. Sabrine Hallewas, 
Mascha Bakker en Caroline Smeets 
verzorgen zeer professionele les-
sen waarbij de kinderen onderricht 
krijgen in alle onderdelen van het 
mooie theatervak. Op zondag 21 ja-
nuari staat er weer een Masterclass 
op stapel voor deze leerlingen. Dit 
keer komt Mark van Haasteren, 
theaterregisseur en castingdirector, 
de leerlingen de fijne kneepjes van 
het vak bijbrengen.

Lesprogramma SeniorWeb 
DRV
Regio - In de bieb te Mijdrecht: 
Windows 10: acht maandagochten-
den te beginnen 22 januari. Win-
dows 10: acht woensdagochten-
den te beginnen 14 februari. Win-
dows 10: verkenner (bestandsbe-
heer), vier donderdagochtenden te 
beginnen 15 februari. Google Foto’s: 
vier donderdagochtenden te begin-
nen 15 maart. Veilig internet: twee 
maandagochtenden te beginnen op 

19 maart. In het Buurtnest te Uit-
hoorn: Windows 10: acht maandag-
middagen te beginnen 19 februari.   
Voor informatie en aanmelden 0297-
282938 of 06 5345 4196 of een mail-
tje naar seniorwebdrv@gmail.com. 
Kijk ook eens op www.seniorweb-
derondevenen.nl. Zo niet dan zien 
we u graag tijdens de inloopmid-
dagen. Elke maandag en woensdag 
van twee tot drie.

Zondag 14 januari spirituele 
beurs te Uithoorn
Regio - Zondag 14 januari is er voor 
de tweede keer de gezellige spiritu-
ele beurs in restaurant “Geniet aan 
de Amstel”. Terwijl je uitkijkt over het 
water kan je vragen stellen aan de 
deelnemers, vragen op velerlei ge-
bied, zoals bewustzijn, hoe verder te 
gaan op je pad, over de liefde, werk, 
over overledene, en andere zaken 
die je bezig houden. Deze beurs 
is kleinschalig en mede daardoor 
zeer uitnodigend. Daarbij zijn er de-
ze dag zeer kundige mensen aan-
wezig die al jaren werkzaam zijn op 
spiritueel vlak. Zo komen de beken-

de mediums Eva Slootemaker, Joke 
van Houten en de handlezeres Lin-
da Eweg. Ria schreuder is ook zo'n 
medium die al jaren werkzaam is en 
vele mensen geholpen heeft. Maar 
ook mediums als o.a. Ingrid Mac 
Gillavrij, Mary Willemsen, Chiqui-
ta Stolting, Brenda-Barbara, San-
dra de Ruiter hebben al vele men-
sen inzichten gegeven waar het hun 
even aan ontbrak. Entree 4,- euro. 
Openingstijden 11.00 t/m 17.00 uur.
Adres: Restaurant "Geniet aan de 
Amstel", Marktplein 2, 1421 AC Uit-
hoorn.

Leer vogels kennen met 
IVN
Regio - Kijkt u wel eens naar vogels 
in de tuin? Vraagt u zich wel eens af 
welke vogel u zo prachtig hoort zin-
gen? Wilt u meer weten over wei-
de-, water en tuinvogels? Ook dit 
jaar organiseert IVN een cursus die 
u vertrouwd maakt met de meest 
voorkomende vogels in onze om-
geving. De cursus "Vogels in de kij-
ker" is geschikt voor iedereen met 
belangstelling voor vogels. Na af-
loop bent u in staat veel algemene 
vogels te herkennen op grond van 
uiterlijk, geluid en gedrag. Over vo-
gels is veel te vertellen. De volgen-
de onderwerpen komen aan bod: 
determinatie van algemene vogels 
uit onze omgeving; gedrag, geluid, 
trek en rui. Uiteraard besteden we 
ook aandacht aan de beginselen 
van het vogelkijken. De cursus be-
staat uit vier maandagavonden (5, 
12, 19 en 26 maart) en twee excur-

sies (17 en 24 maart) De avonden 
beginnen om 20.00 uur en eindigen 
om 22.00 uur. Locatie: NME cen-
trum 'De Woudreus', Pieter Joosten-
laan 28a in Wilnis. De excursies zijn 
op zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Voor de cursus, inclusief koffie, thee 
en de zakgids "Vogels van Neder-
land en België", wordt een bijdrage 
gevraagd van 40,- euro. Voor nadere 
informatie kunt u bellen met Gerda 
Veth: 0297-263656 of 06-13205061. 
U kunt zich opgeven voor de cur-
sus via het daarvoor bestemde aan-
meldingsformulier. Ga naar: https://
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-ve-
nen-uithoorn en klik boven in de 
menuregel op NIEUWS, daar vind 
u verdere informatie en het aanmel-
dingsformulier " Vogels in de Kij-
ker". Na aanmelding volgt een ont-
vangstbevestiging en een uitgebrei-
de cursusbrief. 
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Hertha JO11-1 jaar af met 
winst in bekerthriller
Regio - Hertha JO11-1 speelde in 
december de laatste wedstrijd van 
het kalenderjaar 2017 thuis tegen 
MSV ’19 JO11-1. Na een  bloedstol-
lende wedstrijd trokken de jonge ta-
lenten uit Vinkeveen, met sterk ver-
dedigende Loek en Thiago, uitein-
delijk aan het kortste einde en slo-
ten zo een leerzaam en mooi jaar af 
met een overwinning. Met een klei-
ne vertraging, i.v.m. uitloop van de 
wedstrijd ervoor, floot scheidsrech-
ter Ricardo Mills voor het begin van 
de wedstrijd. Al snel bleek dat de 
jonge Vinkeveners op serieuze te-
genstand konden rekenen van de 
ploeg uit Montfoort.
Een gelijk opgaand begin resulteer-
den in een kleine kans voor de be-
zoekers, waarna Hertha onder lei-
ding van aanvoerder Mats en Kick 
voor wat gevaar konden zorgen aan 
de andere kant. De schoten waren 
een prooi voor de keeper van de be-
zoekers.
Gaandeweg bleek dat de Herthanen 
door de sneeuwomstandigheden de 
week ervoor wat ritme misten en 
kreeg de tegenstander wat meer 
gelegenheid hun kunsten te ver-
tonen. Dit resulteerde in een kans 
voor de spits, maar keeper Mike had 
een prachtige redding in petto.
 
Golfde
Het spel golfde op en neer en was 
voor de neutrale toeschouwer ze-
ker het aankijken meer dan waard. 
Een paar minuten voor rust, speel-
de MSV een prima aanval en ineens 
stond de spits vrij voor keeper Mike. 
Met een uitstekende sliding bracht 
Thiago op het allerlaatste moment 
redding, zodat de tegenstander niet 
tot scoren kon komen. De rust werd 
bereikt met de niet alledaagse sco-
re van 0-0.
In de rust kregen de mannen te ho-
ren dat ze vooral goed moesten blij-
ven knokken voor een goed resul-
taat en dat het zeker niet gespeeld 
was. Hertha kreeg de 2e helft meer 
de overhand, maar was vaak slordig 
in de passing om tot serieuze kan-
sen te komen. Na 8 minuten was 
het dan toch raak. Via een mooie in-
terceptie op het middenveld, kreeg 
Julian de bal met een steekpass bij 

Raslèn die van afstand met een dro-
ge schuiver de keeper kansloos liet 
,1-0.
Hertha ging door en kreeg gaande-
weg meerder kansen en mogelijk-
heden op meer, maar de keeper van 
MSV hield zijn doel verder schoon 
op schoten van Bram, Kick en een 
kansje voor Mats.
 
Spannend
Door het kleine verschil bleef het 
enorm spannend en geloofde MSV 
nog in haar kansen. Echter hield de 
Hertha verdediging met Loek, Sam, 
Thiago en Julian de boel goed dicht.
Zoals zo vaak zit het venijn in de 
staart. Hertha gaf onnodig een cor-
ner weg in de 25e min en vergat 
vervolgens scherp te zijn bij een re-
bound na een goede redding van 
Mike. MSV kwam met nog 20 se-
conden te gaan langszij 1-1.
Wat een domper voor de Hertha 
mannen, want meteen blies de goed 
leidende scheidsrechter voor het 
einde van de wedstrijd. 
Een bekerwedstrijd dient een win-
naar te krijgen dus moesten penal-
ty’s genomen worden om de win-
naar te bepalen. Coach Toine wees 
Raslèn, Kick en aanvoerder Mats 
aan als de nemers aan Hertha zijde.
De eerste was voor Raslèn die de 
bal secuur in de rechter beneden 
hoek speelde 1-0. Vervolgens een 
speler van MSV die de bal ook in 
de hoek probeer te schieten, maar 
Mike was er als de kippen bij om 
de bal uit zijn doel te ranselen. De 
2e man aan Hertha zijde was Kick, 
die met een hard en strak schot, a 
la Johan Neeskens, de keeper kans-
loos liet 2-0. Een redding van Mike 
zou de beslissing brengen, maar de 
spits van MSV bleef koel en bracht 
de spanning terug 2-1. Aan de jari-
ge aanvoerder Mats te taak de be-
slissing te brengen. Met een hard 
en geplaatst schot in de linker be-
neden hoek scoorde Mats de 3-1 
en schoot daarmee Hertha JO11-1 
naar de volgende bekerronde. De 
vreugde en opluchting was groot bij 
de Hertha boys. Een al met al moei-
zame maar verdiende overwinning 
op basis van goede teamgeest en 
werklust.

Golfers en Golfsters van 
het Jaar 2017
Regio - Tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie op 7 januari zijn bij Golfclub 
Veldzijde de Golfers en Golfsters van 
het jaar 2017 bekend gemaakt. De 
titel wordt bereikt voor het hoog-
ste totaal aantal behaalde stablef-
ordpunten over de beste wedstrij-
den van het golfseizoen 2017. Om-
dat Golfclub Veldzijde wedstrijden 
organiseert op zowel de 9 holes Par 
3 baan als op de 18 holes baan bij 
haar homecourse Golfpark Wilnis, 
worden in principe vier spelers ti-
teldragers. Het werden er voor 2017 
vijf. 
Winnaars voor de Par 3 baan zijn 
Shemay Leeuwenburgh uit Mont-
fort en Marcel Buyink uit Mijdrecht. 
Zowel bij de dames als bij de heren 
was de afstand tussen de koplopers 
en de tweede plaats spelers groot. 
Marcel won met 535 punten en 
nummer twee Peter Leeuwenburgh 
had 523 punten. Bij de dames won 
Shemay Leeuwenburgh uit Montfort 
(inderdaad, haar partner Peter ein-

digde als tweede bij de heren) met 
529 punten en was daarmee 9 pun-
ten beter dan nummer twee Marlies 
Klarenbeek. 

18 holes
De golfster van het jaar van de 18 
holes baan heeft twee winnares-
sen opgeleverd omdat Joke Delfos 
én Joke Schiphorst (beiden uit 
Mijdrecht) eindigden met 352 pun-
ten. Joke Schiphorst had in 2016 
ook de titel gewonnen. Bij de heren 
werd Chiel Aufenacker uit Mijdrecht 
met 1 punt voorsprong de Golfer 
van het jaar 2017. Bestuurslid Mar-
jolijn Stassen heeft de winnaars ge-
noemd en naar voren geroepen voor 
hun welverdiende prijzen. 
De namen van de vijf golfers van 
het jaar 2017 prijken vanaf nu op 
vier houten borden waar een golf-
club op is bevestigd en in het club-
huis aan de Bovendijk in Wilnis te 
bewonderen zijn. De bloemen gin-
gen mee naar huis.

Leuke en nuttige Familiezwemdag
Regio - In de Kerstvakantie heb-
ben vijftien mensen een beperking 
met negen zwemgenoten deelge-
nomen aan de Familiezwedag in 

Mijdrecht. Zwembad Optisport De 
Ronde Venen en Team Sportservice 
De Ronde Venen organiseerden de-
ze dag in opdracht van de gemeen-

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - De derde ronde van de 
nieuwe wintercompetitie is ge-
speeld op 4 januari 2018. De spel-
len bevatten nog enige nabran-
ders van het vuurwerk in het oude 
jaar. Explosieve verdelingen die voor 
de behoedzaam opererende brid-
gers leidden tot fraaie oplossingen 
en scores. Voor de gelukszoekers 
– manches waar mogelijk – waren 
er af en toe teleurstellingen te ver-
werken door de onmogelijke verde-
lingen. De uitslagen zijn daar een 
mooie weergave van.
A-lijn: 1. Huub & Hennie van der 
Reep 58,75%, 2. Kiki Lutz & Cees 
Houmes 57,08% en 3. Richard van 

Heese & Hans Leeuwerik 56,67%.
B-Lijn: 1. Tiny Tijssen & Bea van den 
Heuvel 66,15%, 2. Lineke van Oeve-
len & Corrie de Jong 61,35% en 3. 
Geri Stappers & Annemarie Pierrot 
56,25%.
C-lijn: 1. Gerda & Jan Elenbaas 
70,83%, 2. Gedeeld Jannie Koppen 
& Bart Groenevelt 59,90% en Simon 
Rijser & Marian Verdegaal 59,90%.
BVM wenst u en haar leden een 
voorspoedig 2018 met veel bridge-
plezier.
Mocht u geïnteresseerd in een ge-
zellige bridgemiddag neem dan 
contact op met het secretariaat, 
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

te.  De deelnemers konden in het 
Veenweidebad meedoen aan di-
verse activiteiten, zoals aquarobics, 
en vrij zwemmen. Ook kon informa-

tie worden ingewonnen bij zwem-
vereniging De Ronde Venen. Hoofd 
zwemzaken Co Compier van het 
zwembad onderzoekt naar aanlei-
ding van deze dag of het mogelijk is 
een structurele activiteit aan te bie-
den aan deze doelgroep.

Zwemdag
“De deelnemers reageerden en-
thousiast op deze dag, maar ga-
ven tevens aan wat er beter kan in 
het bad voor mensen met een be-
perking. Wat dat betreft was dit 
ook een nuttige dag”, vertelt Elze-
mieke van Empel van Sportservice 
De Ronde Venen. “Het zwembad 
gaat daarmee aan de slag. Zij vin-
den het, net als wij, belangrijk dat 
deze doelgroep zoveel mogelijk be-
weegt. En dat er in Mijdrecht ook de 
kans is om dat in het zwembadwa-
ter te doen.”

Meer informatie
Voor meer informatie over deze 
of andere activiteiten voor men-
sen met een beperking kan contact 
worden opgenomen met Elzemieke 
van Empel via telefoonnummer 030 
209 99 98 of e-mailadres elzemie-
ke.van.empel@sportserviceprovin-
cieutrecht.nl.

BVM maandagclub
Regio - De eerste ronde van het 
tweede deel van de wintercompeti-
tie ging op 8 januari 2018 van start 
na een wat langere winterstop dan 
gepland. De breinbrekers werden 
weer met enthousiasme gekraakt. 
De diverse teams moesten wel weer 
wennen na alle festiviteiten waar-
door de uitslagen hier en daar tot 
verrassingen leidden.

De uitslag van deze avond:
A-lijn:
1. Chris van der Wilt & Carla Steen-
huis Geertsema 564,58%, 2. Marja 

Hartmann & Joop Koeman 58,75% 
en 3. Paul & Delia Kenter 57,92%.
B-Lijn:
1. Ben Ockhuizen & Jaap Schutte 
57,08% , Richard Morssink & Ad in ’t 
Veld 54,58% en 3. Jan Bunnik & Ine-
ke van Diemen 54,58%.
C-lijn:
1. Ans de Ruiter & Rietje Tijssen 
61,25% 2. Ina & Bram van Rossum 
60,42%. en 3. Nienke Hesselink & 
Trudy Morssink 54,58%.
Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact op met het secretariaat 
email: secretariaat.bvm@gmail.com. 

Goede start Bridge-
vereniging Uithoorn
Uithoorn - Maandagavond 8 Ja-
nuari werd met 26 paren de 3” ron-
de van de 3” zitting  van de paren 
competitie vanBridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) gespeeld in de bar-
zaal van sporthal De Scheg. .In de-
ze 3”ronde hebben in de A lijn  Cees  
Harte & Jos v Leeuwen hun goe-
de vorm mee naar het nieuwe jaar 
genomen en pakte een gedeelde 
1”plaats met Lia Guyt & Ans Bregge-
man met 64,13%  op de 2”plaats het 
gelegenheids koppel Hans Wagen-
voort & Marcel Dekker met 58,44%  
en de 3’plaats Greet & Henk Stolwijk 
met 55.63%   In de B lijn pakte Ben 
& Marjan v/d Broek de 1”plaats met 
67,17% op de 2”plaats  Riki Spook 
& Hans Geels met 66,77 %  en op 

de 3”plaats het gelegenheids kop-
pel  Dieny Verhoeff & Harry Ru-
bens met 63,75%   Het is de BVU 
er veel aan gelegen om zoveel mo 
gelijk instroom te krijgen van nieu-
we bridgers. Zo geven we regelma-
tig bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar 
(of thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
geheel vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen op de maandagavond 
en de sfeer te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u contact 
opnemen met Hans Wagenvoort tel. 
06 53 368 948 of via de mail: wa-
genvoorthans@gmail.com.

Uithoorn - Op zondag 7 januari om 
kwart over zeven in de avond kregen 
de alarmdiensten een paniekmel-
ding. In de Gaspariflat had een on-
geval plaatsgevonden met een acht 
maanden oude baby. Het kind was 
van de commode gevallen. De poli-

tie en de ambulancedienst zijn direct 
ter plaatse gegaan. De medewerkers 
van de ambulance hebben het kind 
uitgebreid onderzocht. Ondanks dat 
de baby alweer lachte, is besloten 
voor de zekerheid een extra controle 
te doen in het ziekenhuis.

Uithoorn - Tussen dinsdag 2 en zon-
dag 7 januari is ingebroken in een 
woning aan de Noorddammerweg. 
Via de achterzijde hebben de dieven 
zich toegang verschaft. Uit een deur 
is het slot getrokken (kerntrekken). 
Het gehele huis is doorzocht. Ont-
vreemd is een iPad. Vrijdag 5 janua-
ri is nog een woning aan de Noord-
dammerweg door dieven bezocht. Via 

een raam van de garage zijn de in-
brekers het huis ingegaan. De woon-
kamer is geheel doorzocht. De die-
ven zijn er vandoor gegaan met een 
laptop en de reservesleutel van een 
auto. Deze inbraak heeft tussen acht 
uur en half twaalf in de avond plaats-
gevonden. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Inbraken in woningen

Poging inbraak tabakswinkel
Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 3 op donderdag 4 januari is ge-
probeerd in te breken in de tabaks-
winkel op het Zijdelwaardplein. De 
eigenaar heeft op de toegangsdeur 
diverse braaksporen aangetrof-

fen. Het is de dieven niet gelukt het 
pand te betreden. De inbraakpoging 
heeft tussen negen uur ‚s avonds en 
tien uur in de ochtend plaatsgevon-
den. Iets gezien of gehoord? De po-
litie hoort het graag via 0900-8844.

Botbreuk na aanrijding
Uithoorn - Op dinsdag 9 januari rond 
half negen in de ochtend heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op de Ma-
rijnenlaan. Een 17-jarige bromfietsster 
uit Uithoorn reed richting het busstati-
on. Hier werd de bestuurster over het 

hoofd gezien door een 55-jarige auto-
mobilist uit De Kwakel. De politie en 
de ambulancedienst zijn ter plaatse 
gegaan. De bromfietsster is naar het 
ziekenhuis vervoerd en heeft een bot-
breuk aan het ongeval overgehouden. 

Voetgangster gewond
Uithoorn - Op donderdag 4 janua-
ri rond kwart over acht in de avond 
heeft een ongeval plaatsgevon-
den op de Koningin Maximalaan. 
Een 36-jarige vrouw wonend in Uit-
hoorn stak de weg over. Op dat mo-

ment kwam een auto aanrijden. De 
60-jarige bestuurder uit Amstelveen 
heeft geprobeerd de vrouw te ont-
wijken, maar ze werd toch geschept. 
De vrouw is met meerdere fracturen 
opgenomen in het ziekenhuis. 

Paniek na val van commode

Was een hartinfarct bij vrouwen 
altijd maar zo duidelijk te herkennen

Een betrouwbare test kan vrouwenharten 
redden. 
Geef nu via hartstichting.nl/vrouwenhart
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Voorbereidingen Uithoorns 
Mooiste-de loop in volle gang
Regio - Naast de wedstrijdcommis-
sie van AKU die bezig is met de laat-
ste voorbereidingen van Uithoorns 
Mooiste-de loop, is er ook een grote 
groep lopers die hard en enthousi-
ast op de baan van AKU bezig is om 
goed voorbereid aan de start te ver-
schijnen op 28 januari.

Clinic
Begin november meldden zich meer 
dan 30 enthousiaste lopers om deel 
te nemen aan de clinic als voorbe-
reiding op een van de 3 afstanden 
tijdens Uithoorns Mooiste. Op dins-
dagavond en zaterdagmorgen staan 
trainers van AKU klaar om deze at-
leten klaar te stomen. De groep 
is heel gemeleerd samengesteld. 
Naast beginnende lopers die het lo-
pen van de 5 kilometer als doel heb-
ben gesteld, zijn er ook lopers met 
meer trainingservaring die voor een 
van de langere afstanden gaan. Een 
klein aantal van hen is om die reden 
al doorgeschoven naar een van de 
al bestaande trainingsgroepen op 
dinsdag en donderdag.

Organisatie
De leden van de wedstrijdcommis-
sie werken er hard aan om de orga-
nisatie voor alle lopers zo goed mo-
gelijk te organiseren. Naast het uit-
zetten van een aantrekkelijk en vei-
lig parcours
voor de vele lopers, worden ook 
omwonenden geinformeerd over de 
overlast die de loop voor een aan-
tal van hen onherroepelijk oplevert. 
Daarmee hopen we dat er begrip is 

voor het feit dat ze korte tijd van be-
paaalde wegen geen gebruik kun-
nen maken.
Afgelopen en komende weken wor-
den meer dan 65 verkeersregelaars 
gecertificeerd zodat alle lopers en 
andere verkeersdeelnemers geen 
hinder van elkaar ondervinden.

Afstandsponsors
De organisatie heeft een aantal 
sponsors gevonden die hun naam 
hebben verbonden aan een van de 
te lopen afstanden. Takii Europe is 
afstandsponsor van de 10 kilome-
ter en een enthousiaste groep me-
dewerkers van het bedrijf doen ook 
mee aan de businessloop.
Vakantie Makelaar is weer terug als 
medesponsor van Uithoorns Mooi-
ste. Na een aantal jaar als hoofd-
sponsor te zijn opgetreden, is het 
bedrijf nu sponsor van de 10 Engel-
se Mijl. Medewerkers van het bedrijf 
zijn ook actieve deelnemers aan de 
clinic en 2 teams doen mee aan de 
businessloop.

Programma
10.15 uur: 1 kilometer G-run
10.30 uur: AH Jos van den Berg 1 ki-
lometer GeZZinsloop
11.00 uur: van Schie 5 kilometer
11.08 uur: Takii 10 kilometer loop
11.08 uur: Vakantiemakelaar 10 En-
gelse Mijlen

Informatie is te vinden op www.uit-
hoornsmooiste.nl
Voorinschrijven kan op www.in-
schrijven.nl

Lastige biedingen bij 
bridgeclub ABC
Regio - Donderdagmorgen 4 ja-
nuari werd door de bridgers van 
de Amstelbridgeclub, nadat we el-
kaar de beste wensen voor 2018 
hadden toegezegd, de eerste brid-
geronde van de 3 cyclus gespeeld 
in het Buurtnest. Na alle feestelijk-
heden was het weer even “wakker 
worden” op tijd en concentreren. 
Sommige biedingen waren erg las-
tig en zo ontstonden er soms ver-
keerde contracten die down gingen 
of waarbij achteraf meerdere slagen 
behaald hadden kunnen worden in 
een ander contract. 

A-lijn
In de A-lijn was spel 7 een zo’n las-
tig biedspel. Zuid had een mooie 
lange klaveren kaart en 19 pun-
ten. Na een harten tussenbod durf-
de zuid na het schoppen volgbod 
van noord, niet naar sans atout, om-
dat de hartenvrouw sec zat. Maar 
wat doe je dan met zoveel punten? 
Toch de 5 klaveren maar geboden, 
doch die ging 2 down. Drie sans 
was toch een beter bod geweest, 
want noord had dekking in harten. 
Bij zo’n bieding is controlebiedin-
gen heel belangrijk. Bij spel 24 re-
kende iedereen zich rijk. Een lange 
schoppenkaart, tegenover een lan-
ge hartenkaart en niemand kwets-
baar. Dan gebeuren er soms gekke 
dingen. Wies & Marthe dachten dat 
er wel een hartenslem inzat en bo-
den 6 harten in oost/west en Greet 
& Henk boden aan een andere tafel 
in noord/zuid 5 schoppen, hetgeen 
gedoubleerd werd. Tja voor Greet & 
Henk een 0-scoren, want ze gingen 
4 down en Wies & Marthe behaal-

den het slem-contract ook niet en 
gingen 3 down, weliswaar niet ge-
doubleerd maar ook een 0-score. 

B-lijn
In de B-lijn was het bij spel 22 kiezen 
tussen sans atout, harten of schop-
pen. Wanneer een kleurcontract net 
gehaald wordt levert dit meer pun-
ten op dan sans atout. Doch nie-
mand heeft een manche geboden 
hoewel het er wel inzat. Twee sans 
atout + 2 was de beste score, gebo-
den en gehaald door Joke & Gerard. 
Bij spel 19 behoorde een klein slem 
tot de mogelijkheden. Een mooie 
lange klaverenkaart en goede har-
tenkaart nodigt uit mensen. Helaas 
door niemand uitgeboden. De bes-
te score was voor Arna & Gerda die 
4 harten + 1 behaalde. Leny & Phini 
en Roelie & John behaalden 5 kla-
veren +1. Een slag meer gemaakt, 
doch klaveren is een lage kleur en 
levert minder punten op. Toch naar 
de slem moeten gaan! 

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Leny & Greet  62,50% 
2. Ria & Greet  61,82%
3. Addy & Jeannet 61,46%
B-lijn 
1. Arna & Gerda 55,56%
2. Corry & Grace 54,17%
3. Ank & Lotte 51,39%

Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij on-
ze secretaris telefoon 0297- 563901. 
Wij spelen op de donderdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 in het Buurtnest.

Inschrijven voor PK Sport 
Bosdijkloop 18 februari
Regio - Op de Kerklaan in Vinke-
veen klinkt zondag 18 februari het 
startschot voor de PK Sport Bosdijk-
loop. Toer Trimclub De Merel orga-
niseert de 40ste editie van dit hard-
loopevenement. Iedereen is welkom 
bij deze winterse loop en kan zich 
nu reeds voorinschrijven.
Het aantal deelnemers nam de af-
gelopen jaren gestaag toe. Het suc-
ces is mede te danken aan de gezel-
lige ambiance in en om sporthal De 
Boei in Vinkeveen en aan het mooie 
parcours langs het natuur- en wa-
tersportgebied rondom de Vinke-
veense Plassen en recreatieterrein 
Bosdijk. Alle deelnemers ontvangen 
vanwege het 40-jarig jubileum van 
de Bosdijkloop een herinnering. 

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve 
marathon (deelname vanaf 16 jaar) 
en een 10-kilometerloop, beide door 
het buitengebied van Vinkeveen, en 
een 5-kilometerloop door de kern 
van Vinkeveen. Deze afstanden 
zijn zowel geschikt voor wedstrijd-
lopers als voor recreanten. En er is 
een jeugdloop van 1 kilometer voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Start en 
finish zijn vlakbij sporthal De Boei, 

Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In 
de sporthal zijn kleedruimten, dou-
ches, foyer met horecafaciliteiten, 
tasseninname en er is EHBO aan-
wezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Voorinschrij-
ving is mogelijk tot en met 15 febru-
ari 2018. Na deze datum kunt u zich 
inschrijven op de dag van de loop 
in De Boei, vanaf 10.30 uur tot ui-
terlijk een kwartier voor de start. 
Het inschrijfgeld op de dag van de 
loop bedraagt voor de 10 kilometer 
en de halve marathon 8,- en voor de 
5 kilometer 6,-. De voorinschrijving 
is 1,- goedkoper. Deelname aan de 
Jeugdloop is gratis!

Informatie
De start van de 1 kilometer jeugd-
loop is om 11.30 uur. De start van de 
halve marathon is om 12.00 uur, de 
10 kilometer om 12.10 uur en de 5 
kilometer om 12.20 uur. Meer infor-
matie over de PK Sport Bosdijkloop 
geeft Peter Meijer, tel. 06-48013782 
of bosdijkloop@gmail.com. Zie ook 
website: www.ttcdemerel.nl of volg 
ons op Twitter @Bosdijkloop.

De kop is er af bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Woensdag 3 januari alweer 
de eerste bridgeavond van 2018. Er 
werd vervolgd met de derde avond 
parencompetitie van de tweede ron-
de. In de A- lijn een vliegende start 
voor Cees Bergkamp & Ruud Les-
meister die met 65,48% de eer-
ste plaats opeisten. Ook Joop van 
Delft & Frans Kaandorp begonnen 
het jaar uitstekend met een sco-
re van 63,69% als tweede paar. Op 
drie eindigden Marcel Dekker & 
Ger Quelle met eveneens een zes-
tiger van 61,01%. Dat gaatje is in ie-
der geval geslagen! Mieke van den 
Akker & Lijnie Timmer volgden met 
een keurige 59,82% als vierde en 
Hannie & Hein van der Aat sloten de 
top af met 57,44% als vijfde. In de B- 
lijn scoorde voorzitter Huub Kamp 
met echtgenote Marianne, gelijk het 
hoogste percentage van de avond 
van 66,49, adeldom verplicht toch? 
Stenny & Herman Limburg werden 
met een prima 60,87% tweede en de 
derde plek werd gedeeld door Jan 
Egbers & Ben Remmers en Elisa-

beth van den Berg & Maarten Breg-
geman die allen op 58,16% uitkwa-
men. Joyce Udema & Gijs de Rui-
ter kwamen als vijfde van de veer-
tien paren op 56,08%. In de C-lijn 
waren Anton Berkelaar & Wim Rö-
ling deze keer aan zet en overtroef-
den allen met 61,11%. Tini Lotgerink 
& Jeanet Vermeij bleven daar dicht 
bij en kwamen tot 58,68% als twee-
de paar. Het gaatje met de rest was 
groter en zo eindigden Riet & Wim 
Beijer als derde met 53,47%, Maria 
Baas & Klaas Verrips met 52,43% als 
vierde en sloten Adrie & Ko Bijls-
ma de rij der favorieten met 52,08% 
als vijfde. Volgende keer is het weer 
viertallen en dient de tactiek dus bij-
gesteld te worden.
Wilt u hier ook van proeven, kom 
dan spelen bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl of telefoon 06-83371540.

Nieuwjaars Bridgedrive 
groot succes
Regio - Vrijdag 5 januari jl. werd in 
het buurtcentrum van De Kwakel 
de 7e bridgedrive van Soroptimis-
tenclub Uithoorn/De Ronde Venen 
georganiseerd. De soroptimisten 
zijn een groep actieve vrouwen die 
zich vooral inzetten voor goede doe-
len die de verbetering van de positie 
van vrouwen en meisjes nastreven.
De opbrengst van deze bridgedrive 
was bestemd voor de stichting Slim-
me Boefjes, die (a.s.) moeders in 
moeilijke situaties een steuntje in de 
rug geeft. Deze vrouwen krijgen ba-
bypakketten (StartKids). Deze pak-
ketten zijn bedoeld voor de eerste 

zes maanden, zodat de baby in be-
tere omstandigheden geboren kan 
worden. In een gezellige sfeer werd 
er gestreden om de eervolle plekken 
en werden de lootjes voor de loterij 
royaal verkocht.
Dit leidde tot een mooi bedrag van 
1.450 euro! Binnenkort wordt deze 
donatie aan de stichting overhan-
digd. 
Meer informatie over de soroptimis-
ten of de stichting slimme boefjes 
kunt u vinden op de sites www.So-
roptimistenclub Uithoorn/De Ronde 
Venen.nl en www. stichting-slimme-
boefjes.nl 

Eerste speelavond BVK
De Kwakel - Alvorens daadwerke-
lijk te starten werden 2 leden nog 
even in het zonnetje gezet. Bep Ver-
leun bleek de grens van 2000 mees-
terpunten te zijn gepasseerd en 
daarmee mocht zij zich ‘Regionaal-
meester’ noemen.
Marianne Kamp passeerde zelfs  de 
5000 puntengrens en dat levert de 
eretitel ‘Districtsmeester’ op. 
In de A-lijn keerden Rita Ritzen en 
Christa Leuven na een afwezigheid 
van 4 weken weer terug. Dat een 
gerenoveerde knie (Christa) bridge-
prestaties niet in de weg staan be-
wezen zij door gelijk maar 1e te 
worden met 62,5%. Geke en Jaap 
Ludwig werden met 57,64% 2e en de 
winnaars van de vorige cyclus, Elly 
van Nieuwkoop en Truus Langelaan, 
3e met 57,01%.
De nieuwe titel had Bep blijkbaar 
wat uit haar evenwicht gebracht, 
want met partner Ria sloot zij deze 
keer de rij.

B-lijn
Marjo en Gerrit van Zijtveld verras-
ten in de B lijn met een 1e plaats 
met 63,19%. Ria Verkerk en Gerard 
de Kuijer volgden op de 2e plaats 
met 56,94%.
Emmy en Gerard van Beek maakten 
de top 3 compleet met 54,86%.
Addie en Hetty konden deze avond 
gen potten breken en zij eindigden 
dan ook als 15e van de 15 paren.         

C-lijn
In de C-lijn stond er geen maat op 
Joke en Jan Groeneveld. Voor het 
bekend maken van de uitslag had-
den zij zich al uit de voeten ge-
maakt, zodat zij niet konden horen 
dat zij met 68,06% de sterksten van 
de avond waren.
Piet-Hein Backers en Huub Kamp 
scoorden een fraaie 65,28%, nor-
maal genoeg voor de 1e plaats, 
maar nu dus 2e. Riet en Wim Beijer 
werden met 59,03% 3e.

Darten in De Kwakel
De Kwakel - Zaterdag 13 janua-
ri  2018 is het dorpshuis in De Kwa-
kel het strijdtoneel voor de 16e Open 
kampioenschap Darten De Kwakel.
Net als voorgaande jaren is het 
een gemengde wedstrijd. Dus he-
ren en dames strijden om dezelfde 
titel. Deelname kost 5 euro. De in-

schrijving start om 12.00 uur en de 
wedstrijd begint om 13.30 uur. Voor 
meer inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Pieter Langelaan: 06-
11434716
Het adres is:
Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16 
te De Kwakel.

Meiden van Generation One naar 
zaalvoetbaltoernooi door Balcontrole

Uithoorn - Generation One is van-
daag uitgenodigd voor het zaalvoet-
baltoernooi georganiseerd door Bal-
controle Academy. Dit is een oplei-
dingsvoetbalschool voor getalen-
teerde voetballers dat al heel veel 
jonge voetballers naar een BVO 
heeft kunnen brengen.
Generation One is een meidenvoet-
bal team dat speelt bij de Legmeer-
vogels (LMV) in de jongenscompe-
titie Hoofdklasse 4.2 en bestaat uit 
meiden die serieus werken aan hun 
individuele ontwikkeling als voet-
balsters, begeleid door professione-
le en gedreven trainers. Regelmatig 
worden zij uitgenodigd om aan spe-
ciale activiteiten deel te nemen, zo 
ook vandaag.

Twee teams
Het team is opgedeeld in 2 teams 
op basis van hun geboortejaar, het 
eerste team bestaande uit: Jani-
que Raadschelders, Kyra Koopman, 
Floor van Zwet, Yada Huisman, en 

de tweeling Angel en Nikita Harting 
verliezen de eerste pot maar spelen 
erg goed en verzorgt voetbal en dat 
beloofd veel goeds voor de volgen-
de wedstrijden.
De 2e wedstrijd tegen VV de Spar-
taan geven ze goede weerstand en 
kunnen op dit niveau prima mee. 
Na een flinke tackel op Huissie (Ya-
da Huisman) pakken de meiden het 
meteen goed aan met een mooi 
schot op het doel, gekeerd door de 
keeper...

Ook onze keeper Janique Raad-
schelders houdt haar doel goed 
schoon en de wedstrijd eindigt 
dan ook in een gelijkspel 0-0. De 
3e wedstrijd tegen Balcontrole be-
gint lekker fel, beide teams vol in de 
aanval, waar Balcontrole als eerste 
het doel vindt. Kyra en Floor vech-
ten zich met de bal naar voren maar 
de jongens weten ze toch tegen te 
houden. Helaas valt ook het 2e, 3e 
en 4e doelpunt tegen en is Balcon-
trole net een maatje te groot.
De laatste wedstrijd tegen ZS-
GOWMS gaat gelijk op, de meiden 
laten tikkie takkie voetbal zien en 
hebben zich vandaag weer kunnen 
meten met jongens op een hoog ni-
veau. De laatste wedstrijd sluiten ze 

na en een goed schot op doel maar 
ook nu nog steeds blijft de 0-0 op 
het scorebord. Diana probeert het 
nog van afstand, het zit de meiden 
niet mee, de bal gaat niet tussen 
de palen. De meiden spelen goed 
voetbal en Xanne Kip was in deze 
wedstrijd duidelijk de woman of the 
match maar helaas is het niet ge-
noeg voor de winst...De laatste wed-
strijd staat op het programma tegen 
Balcontrole ook hier vinden de mei-
den het doel niet waar ze dat wel 
hadden verdiend.
Met een aantal mooie aanvallen-
de acties van ieder individueel en 
goed samen spel als team gaan ze 
met 0-3 van het veld af. We heb-
ben geen prijzen binnen gehaald 
als team maar individueel is Xanne 
Kip gekozen als beste speelster van 
het toernooi, en dat is natuurlijk su-
permooi.
Al met al hebben beide teams goed 
gestreden en laten zien dat ze mee 
kunnen, nu weer hard trainen om 
wellicht aan het einde van het jaar 
het opnieuw op te nemen tegen de-
ze op goed niveau spelende jon-
gens. Vol goede moed gaan de-
ze meiden het in 2018 opnieuw op-
nemen in de hoogste klasse van de 
jongens competitie en gaan ze weer 
veel lol beleven met elkaar!

mooi af door met 1-0 (door Huissie) 
te winnen.

Achter
Op naar het volgende toernooi met 
het team bestaande uit: Janique 
Raadschelders, Eva Cornax, Jasmijn 
Wakkers, Xanne Kip, Diana van Vliet 
en Jade Linthorst. De eerste wed-
strijd begint tegen AGB meteen 
gretig! Ze zijn de betere voetballers 
maar een onvoorzien schot maakt 
dat ze op 0-1 achter komen en dat 
is dan ook meteen de eindstand. 
De volgende wedstrijd gaan ze te-
gen Laren weer vol erin, en ondanks 
dat de meiden het betere voetbal-
spel laten zien komen ze ongelukkig 
op een 0-1 achterstand te staan. Al-
les wordt gevoetbald op de helft van 
de tegenstander maar het doelpunt 
blijft uit. Door een duel verkeerd in 
te gaan krijgen ze een penalty te-
gen die Janique bijna weet te ke-
ren. Helaas volgt ook het 3e doel-
punt tegen. Snel vergeten die wed-
strijd en op naar de volgende pot 
die ze weer vol gretigheid starten. 
Met een mooie voorzet van Jade die 
bijna in het doel getikt wordt door 
Xanne geven zij hun visite kaartje af. 

Goed schot
Daarop vervolgt Jade met een pan-
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Pianoduo Beth & Flo
Klassiek met een 
‘vleugeltje’ theater
Regio – De tweede helft van het 
jubileumseizoen 2017-2018 van de 
Stichting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU) wordt ingeluid met 
Rachmaninov, Brahms, een knipoog 
en een liedje. Om het onheil voor 
2018 af te weren komt ook de ‘Dan-
se Macabre’ van Saint-Saëns voor-
bij... Maar met onder andere het 
‘Ave Maria’ van de Russische com-
ponist Rosenblatt wordt het kwaad 
juist verdreven en keert de vrede 
weer. Het concert van Beth & Flo 
belooft virtuoos spel vol vuurwerk, 
door een haarfijn op elkaar inge-
speeld duo dat als missie heeft om 
liefde en plezier te verspreiden via 
klassieke muziek.

Bijzonder pianoduo
Elsbet Romijn en Claudette Ver-
hulst richtten in 2013 het duo Beth 
& Flo op: een pianoduo dat klassie-
ke recitals geeft en deze opluistert 
met gesproken en gezongen woord. 
De muziek in een verhaal of context 
plaatsen en interactie met het pu-
bliek zijn belangrijke elementen in 
hun concerten. Claudette en Elsbet 
hebben als duo al op verschillende 
podia mogen optreden. Zo speelden 
zij o.a.in het Concertgebouw Am-
sterdam, TivoliVredenburg Utrecht, 
de Philharmonie te Haarlem en in 
de Oosterpoort te Groningen. Ook 
gaven zij in 2017 concerten in New 
York en op Sicilië. Op Sicilië werden 
zij bij hun deelname aan een inter-
nationaal concours onderscheiden 
als ‘Most Distinguished Musicians’.

‘Slaande ovatie’
In augustus 2015 speelden Beth & 
Flo op het Grachtenfestival Amster-
dam een gloednieuw geënsceneerd 
concert met de titel 'Slaande Ova-
tie'. Een rauw concert waarin pia-
nomuziek en de vechtsport boksen 
hand in hand gaan, en tegelijk een 
experiment in hoeverre volledige li-
chamelijke uitputting effect heeft op 
het pianospel. In de zomer van 2016 
ging het programma 'Sitting in the 
garden' in première. Een vrolijke, 
eerlijke voorstelling waarin het duo 
hun pijlen richt op het kwaad en 
een tegenoffensief begint met mu-
ziek als wapen. Dat belooft wat voor 
hun optreden in Uithoorn!

Kaartverkoop
Losse kaarten zijn online te bestel-
len via de website van de SCAU, 
waar ook meer achtergrondinfor-
matie te vinden is over dit bijzonde-
re pianoduo en over het programma: 
kijk op  scau.nl. 

Ongeveer tien dagen vóór de voor-
stelling begint de voorverkoop van 
losse kaarten in de boekhandels The 
Read Shop Express (Zijdelwaard-
plein) en Bruna (Amstelplein). Ze 
kosten 14,- euro per stuk; jongeren 
onder de zestien jaar betalen slechts 
7,- euro. Vanaf 14.00 uur worden de 
resterende kaarten verkocht aan 
de zaal. Het optreden van piano-
duo Beth & Flo begint om 14.30 uur 
en vindt plaats op zondag 21 janua-
ri a.s. in de Thamerkerk te Uithoorn. 

Nieuwjaarsontmoeting 
brengt buren samen
Uithoorn - Wat zeven jaar gele-
den bedoeld was als een eenmalig 
straatfeestje is uitgegroeid tot een 
feest voor de wijk. Het is inmiddels 
een traditie geworden in de Ger-
brandylaan. De nieuwjaarsontmoe-
ting voor bewoners van de Boerla-
gelaan, Gerbrandylaan, Beellaan, 
Schermerhornlaan en Marijnenlaan 
is een feit. Bewoners van het eerste 
uur vierden voor de twintigste keer 
de jaarwisseling in de buurt waar ja-
ren geleden het noodwinkelcentrum 
en het voormalig gemeentehuis was 
gevestigd. In de loop der jaren zijn er 
bewoners gekomen en gegaan. Dat 
het plezierig is om je buren te ont-
moeten in een gezellige ambiance 
bewijst de grote opkomst ondanks 
de kou. Ook, of juist, voor nieu-
we bewoners in de wijk is het een 

mooie gelegenheid om kennis te 
maken met de buren. Op de eerste 
zondag voordat de scholen weer van 
start gaan in het nieuwe jaar veran-
dert het open stukje in de straat in 
een gezellige ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Een vaste groep buren 
zet tenten op en creëerde ook zon-
dag weer een sfeervolle plek waar 
glühwein, punch, warme chocola-
demelk met slagroom, erwtensoep 
en tomatensoep klaarstond. Ook dit 
jaar weer was Eethuis Family be-
hulpzaam bij het verwarmen van de 
dranken en trakteerde de bewoners 
op lekkere snacks. Weten wie je bu-
ren zijn, draagt bij aan een gevoel 
van veiligheid en een goed contact 
verhoogt het woonplezier. Ondanks 
de straffe wind zat de sfeer er in de 
Gerbrandylaan goed in.

Yellowbirds en RKDES eerste 
finalisten Quakeltoernooi
De Kwakel - Zaterdag 6 januari was 
het eindelijk zover, de eerste heren-
avond van het Quakeltoernooi. Met 
direct een sterk deelnemersveld be-
loofde het een lekker potje zaalvoet-
bal te worden vanavond. De volgen-
de teams strijden voor twee felbe-
geerde finaleplaatsen: Yellowbirds, 
Utrecht e.o, Jet Set, RKDES, Slot-
stadboys en Vlugge Wilnis. De eerste 
wedstrijd van de avond startte om 
18:00 en ging tussen de Yellow Birds 
uit Uithoorn en Utrecht e.o. Beide 
teams tasten elkaar in het begin een 
beetje af. In een spannende wed-
strijd die daarna  gelijk op gaat, komt 
Utrecht tot 2 keer op voorsprong. In 
de laatste minuten weten de Yellow 
Birds de wedstrijd naar hun hand 
te zetten met 4-2. Jet Set uit Ku-
delstaart neemt het daarna op tegen 
de titelverdediger RKDES. RKDES in 
de oude samenstelling, met o.a. Eddy 
Janse en Barry Muller, komen al snel 
op een 2-0 achterstand uit 2 spaar-
zame counters. Beide teams creëren 
weinig kansen. 

Keeper
De keeper van RKDES, Marco van 
der Jacht, gaat mee naar voren en 
schiet bijna raak, de bal spat uiteen 
op de kruising. Robert Tates maakt 
er daarna een wedstrijd van door 
de 2-1 te maken. RKDES gaat op 
zoek naar de gelijkmaker door nog-
maals de keeper mee te laten spe-
len. Door slordig balverlies maakt 
Jet Set de 3-1 en is de wedstrijd be-
slist. Slotstadboys komt in de derde 
wedstrijd op voorsprong tegen Vlug-
ge Wilnis door een van richting ver-
anderd schot. Slotstadboys heeft het 
betere van het spel maar komen niet 
echt tot grote kansen. Vlugge Wil-
nis gaat op zoek naar de gelijkma-
ker, maar komen niet verder dan een 
paar afstandsschoten die het doel 
missen. In de vierde wedstrijd ston-
den de Yellow Birds en Jet Set te-
genover elkaar. Beide gingen de 
wedstrijd in met 3 punten en wilde 
met deze wedstrijd het puntenaantal 
verdubbelen. Al snel kwam Jet Set 
met 1-0 voor. De Yellow Birds wil-
de hier graag verandering in bren-

gen, maar dit bleek niet gemakke-
lijk ondanks de druk die werd opge-
voerd.  Met nog 2 minuten op de klok 
maakte Stefan van Pierre de 1-1 door 
met links fraai uit te halen. Niet snel 
daarna maakte hij ook de 1-2 uit een 
mooie vrije trap en besliste daarmee 
de wedstrijd. 

Visitekaartje
Yellowbirds geeft daarmee hun visi-
tekaartje af en zijn goed op weg om 
mee te doen voor een finaleplaats.  
RKDES neemt het daarna op tegen 
Slotstadboys. RKDES heeft het bete-
re van het spel, Slotstadboys speelt 
vooral op de counter. Eddy Janse 
zet RKDES in de 3e minuut op voor-
sprong. In korte tijd breiden ze de 
scoren uit door goals van Eddy Janse 
en Barry Muller. De eindstand word 
7-1. Utrecht gaat in de tweede ron-
de op zoek naar de eerste punten te-
gen Vlugge Wilnis die ook nog niet 
gewonnen hebben. Beide teams zijn 
aan elkaar gewaagd. Utrecht cre-
eert veel kansen, maar benut deze 
niet. Uiteindelijk is het Vlugge Wil-
nis die de bal als eerst tussen de pa-
len krijgt. Utrecht volgt dit voorbeeld 
na enkele minuten, waardoor beide 
teams afstevenen op een gelijkspel. 
Vlugge Wilnis krijgt 20 seconde voor 
tijd nog twee enorme kansen  maar 
de eerste werd naast het doel ge-
schoten en de  tweede belandde op 
de paal. Eindsstand: 1-1. 

Druk
De derde ronde begint RKDES sterk 
tegen Yellowbirds. In de eerste mi-
nuut scoort Jeffrey Stravers direct 
de 0-1 tegen de Yellow Birds. RK-
DES blijft de druk hoog houden en 
winnen veel duels van Yellow Birds. 
Echter geven zij niet op en vechten 
terug. Na  11 minuten maakte Ste-
fan van Pierre de gelijkmaker, 1-1. 
Dit zet RKDES weer op scherp en 
beide teams zijn bijzonder aan el-
kaar gewaagd. Zowel Marco van de 
Jacht als Patrick Brouwer houden 
hun team op de been met een aan-
tal prachtige reddingen. Uiteindelijk 
was het Eddy Janse die zorgde voor 
de 1-2 en voor de tweede wedstrijd 

op rij zorgt voor de winst. Utrecht en 
Slotstadboys gaan daarna strijden 
voor een plek in de ”middenmoot” 
.Utrecht gaat voortvarend van start 
en komt al snel 3-0 voor.  Slotstad-
boys komt er niet echt aan te pas en 
verliezen uiteindelijk met 6-0. Jet Set 
neemt het daarna op tegen Vlugge 
Wilnis. Jet Set is op voorhand de fa-
voriet maar hebben het in het begin 
lastig tegen het Stugge Wilnis. Het is 
uiteindelijk Vlugge Wilnis die de eer-
ste treffer maakt. Met nog drie mi-
nuten op de klok besluit Jet Set de 
keeper uit het veld te halen en met 
vijf man te gaan voetballen. Met re-
sultaat, want de “keeper” scoort de 
1-1. Na een hectische slotfase waar-
in de goed leidende scheidsrechter 
zijn handen vol had aan beide teams 
kwam Jet Set niet verder dan een 
gelijkspel en leken ze de slag om de 
finaleplaatsen te gaan missen. 

Versterking
In de vierde ronde beginnen de Yel-
low Birds tegen de Slotstadboys. 
Met nieuwe versterking starten de 
Slotstadboys aanvallend. Echter is 
het  Jordi Holt die er na 7 minuten 
voor zorgt dat de score verandert 
in 1-0 in het voordeel van de Yel-
low Birds. Na het vallen van het eer-
ste doelpunt loopt de score snel op 
naar 5-0, wat ook de eindscore zal 
zijn. Daarna is het de beurt aan RK-
DES en Vlugge Wilnis. Vlugge Wilnis 
zet druk op RKDES wat na 3 minu-
ten resulteert een mooie kans. De-
ze kans blijft echter onbenut. Na 5 
minuten is het Robert Tates die de 
bal voor RKDES in de touwen schiet. 
Vlugge Wilnis geeft zich niet zomaar 
gewonnen en beantwoordt dit met 
een tegendoelpunt; 1-1. De vreug-
de van het doelpunt duurt niet lang, 
want het is RKDES dat in dezelfde 

minuut nog de 2-1 scoort. Toch laat 
Vlugge Wilnis zich niet kennen en 
blijft de strijd met RKDES aan gaan, 
wat zorgt voor spannende momen-
ten. Ondanks het harde werk is het 
toch RKDES dat de wedstrijd wint 
met 4-1. De laatste wedstrijd in de 
vierde ronde gaat tussen Jet Set en 
Utrecht. Jet Set moet winnen om nog 
kans te maken op een finaleplek. Het 
eerste deel van de wedstrijd gaat 
gelijk op. In de tweede helft van de 
wedstrijd weet Jet Set de wedstrijd 
al snel naar zich toe te trekken door 
4-0 te maken. Met nog 3 minuten op 
de klok komt Utrecht vaker voor het 
doel van Jet Set, maar een doelpunt 
blijft uit. Toch weet Utrecht nog één 
doelpunt te maken in de slotfase, 
waardoor de eindstand 4-1 is. 

Finale
Met nog 1 ronde te spelen gaan Yel-
lowbirds en RKDES aan de leiding 
met 9 punten. Jet Set volgt met 7 
punten, hierdoor zijn ze bij winst in 
hun laatste wedstrijd afhankelijk van 
het resultaat van Yellowbirds en RK-
DES. De laatste ronde begint met 
een wedstrijd tussen de Yellow Birds 
en Vlugge Wilnis. De Yellow Birds 
brachten de stand al snel op 1-0, 
maar Vlugge Wilnis beantwoord-
de dit direct met een 1-1. De Yellow 
Birds gingen langzaam meer druk 
zetten, wat er voor zorgde dat de 
score al snel uitliep tot 4-1. Na 10 mi-
nuten was het toch weer Vlugge Wil-
nis dat een doelpunt wist te maken; 
4-2. Robert Duisdeiker van de Yellow 
Birds zorgde er voor dat de 5-2 op 
het scorebord verschijnt wat tevens 
de eindstand van de wedstrijd was. 
In de voorlaatste wedstrijd neemt Jet 
Set het op tegen Slotstadboys. Winst 
zou eventuele plaatsing voor de fina-
le betekenen. Daarbij zijn ze wel af-

Geslaagde Sport en Spel
De Kwakel - Vrijdag 5 januari 2018 
was het zo ver, de eerste editie van 
Sport en Spelinstuif  de Kwakel. 
Meer dan 100 kinderen kwamen 
hierop af. Alle kinderen tussen 4 
en 12 jaar waren welkom om te ko-
men sporten. De kinderen stonden 
te popelen om de gymzaal binnen te 
gaan. Om 9.30 begon het echt, de 
kinderen stormden de grote gym-
zaal binnen. Enthousiast begonnen 
ze aan de vele onderdelen die wa-
ren klaargezet. Ze konden tussen 
verschillende onderdelen kiezen zo-
als touwzwaaien, stoeien, basket-
ballen, ringhockey en trampoline-
springen. Er waren veel vrijwilligers 
aanwezig deze ochtend. Ze onder-
steunden de kinderen bij de diverse 
onderdelen.  Rond 12.00 werden de 
meeste kinderen weer door hun ou-
ders opgehaald, veel kinderen had-
den rode kopjes van al het sporten.

Nieuw seizoen gestart bij 
Uithoornse Reddingsbrigade
Aalsmeer - Uithoorn - Het nieu-
we seizoen bij de URB (Uithoorn-
se Reddingsbrigade) loopt van ja-
nuari tot januari. Dus grijp je kans 
en duik met ohen het water in op 
donderdagavond van 18.30-19.30u; 
in zwembad ‘De Otter’! Bij de Red-
dingsbrigade ontwikkel je je zwem-
vaardigheden en werk je aan je con-
ditie. Je leert niet alleen hoe je een 
drenkeling moet redden, maar ook 
wat je moet doen als je zelf in het 
water valt. Oudere leden leren eerste 
hulp aan drenkelingen te verlenen 
en ze krijgen theorie. (De theorieles 
is overigens op een ander tijdstip) In 
een aantal vakanties is het vrijzwem-
men en mag er een introducé mee. 
Voor de zomervakantie sluiten ze af 
met een spelletjesavond. Leden bo-

ven de 15 jaar kunnen meedoen 
aan avondmarathons en bijv. bewa-
king bij Sail Amsterdam of het Kin-
derbeestfeest. Na de zomervakantie 
werken ze heel doelgericht toe naar 
het afzwemmen in december. Alle 
leden zwemmen vanaf de herfstva-
kantie met kleren aan om gewend 
te raken aan de eisen van het brevet 
waarvoor je traint. Dus houd je van 
zwemmen en wil je meer dan alleen 
baantjes trekken, kom een proefles 
volgen op donderdagavond in ‘de 
Otter’ van 18.30-19.30 uur of mail 
naar urb.ledenadministratie@gmail.
com. Heeft u interesse in lesgeven 
in zwemmend redden, kom langs 
op donderdagavond om 18.30-19.30 
uur in ‘De Otter’ of mail naar urb.le-
denadministratie@gmail.com.

Keurslager Gert Stronkhorst 
Jeu de Boules toernooi
De Kwakel - Donderdag 4 januari  
organiseerde de plaatselijke Jeu de 
Boules club ”Het Wilgenhofje “ uit 
De Kwakel, het eerste Jeu de Boules 

toernooi in 2018. Keurslager  Gert 
Stronkhorst zorgde  voor de prijzen 
en  een schaal met hapjes voor de 
leden. Er deden 22 leden mee. Er 
werden drie ronden gespeeld, met 
veel strijd om de mooie prijzen. De 
hoofd prijs werd gewonnen door 
Andre de Jong 3+19. De 10 waar-
debonnen werden gewonnen  door, 
2e Mien Breuren, 3e Ben Koele-
man, 4e Joke van de Wal, 5e Wout 
Verlaan, 6e Tiny Wijnkoop, 7e Koos 
van Leeuwen, 8eAnneke Koeleman, 
9eTiny Rentenaar, 10e Annie de 
Jong, 11e Jan Bartels.  Organisatie 
Jeu de Boules Club “”Het Wilgenhof-
je “” kan weer terug kijken op een 
zeer geslaagd toernooi. Het volgen-
de Toernooi is 16 februari.

UWTC van Zuid naar 
Oost Nederland
Uithoorn - De aantal leden van 
UWTC wielren gaan alle nationa-
le cyclocross wedstrijden af en dit 
weekend reden ze een wedstrijd in 
het Zuiden van het land vlak bij de 
Belgische grens en een wedstrijd 
in het Oosten van het land. Zater-
dag 6 januari reden ze in Huijber-
gen. Voordat de renners van start 
gingen moest er eerst gezongen 
worden voor coach Gerard die sa-
men met zijn pupillen zijn verjaar-
dag vierde. Het was een zwaar par-
cours in Huijbergen, waar in 2018 
het NK op verreden gaat worden. 
Zware beklimmingen in mul zand 
en hier waren de goede ‘lopers’ in 
het voordeel. Gevolgd door een af-
daling door hetzelfde mulle zand en 
dan gelijk weer omhoog de zand-
berg op, slopend voor de deelne-
mers! Lorena Wiebes reed vandaag 
haar laatste veldrit, volgende week 
is zij met haar nieuwe ploeg Park-
hotel op trainingskamp in Portugal. 
Uitslag amateurs: 5 Bas de Bruin, 9 
Bart de Veer, 10 Tommy Oude Elfe-
rink, 12 Menno v Capel, 34 Dennis 
Moolhuijsen. Uitslag dames: 10 Lo-
rena Wiebes, 14 Elleke Claessen, 
Specialized veldrit om de Nevelhorst
Op zondag ging de reis naar het 
Oosten van Nederland voor de veld-
rit in Didam. Hier ligt het parcours 
rondom het meertje de Nevelhorst, 
waar vandaag een ijzig koude wind 

overheen blies. Bij de dames be-
haalde Elleke Claessen weer een 
mooie uitslag, zij werd 5e. Rebec-
ca Cornelisse werd 16e en Jeani-
ne Laudy kreeg een dnf. Bij de ama-
teurs streden Bas en Tommy weer in 
de voorste gelederen mee. Bart had 
de wedstrijd van gisteren nog in de 
benen en moest op lichte achter-
stand volgen. Menno reed weer pri-
ma en Dennis strijd zijn eigen strijd 
wat verder naar achteren. Uitslag: 6 
Bas de Bruin, 7 Tommy Oude Elfe-
rink, 11 Bart de Veer, 14 Menno v 
Capel, 38 Dennis Moolhuijsen

NK veldrijden
Het weekend van 13 en 14 janua-
ri zal een grote groep UWTC (trai-
nings)leden meedoen aan het NK in 
Surhuisterveen. De verwachting is 
dat dit een echte moddercross gaat 
worden. 
Zaterdag 13 januari: 10.00 uur, mas-
ters 50+ met Sjon van den Berg. 
11.00 uur, masters 40+ met Frank 
Jansen. 15.00 uur, dames met Elleke 
Claessen en Jeanine Laudy
Zondag 14 januari: 11.00 uur, nieu-
welingen met Sven Buskermolen. 
12.00 uur, amateurs met Bas de 
Bruin, Menno van Capel, Dennis 
Moolhuijsen, Tommy Oude Elferink 
en Bart de Veer. 13.00 uur, junioren 
met Ian van den Berg
Foto Vic Geerling

hankelijk van het resultaat in de laat-
ste wedstrijd van RKDES. Het zijn de 
Slotstadboys die de openingstreffer 
maken en een sensatie hangt in de 
lucht. Maar niet veel later is het Jet 
Set dat de gelijkmaker maakt, waar-
na al snel de 2-1 volgt. Uit een vrije 
trap zijn het de Slotstadboys die de 
2-2 op het scorebord zetten. Weer is 
Jet Set er snel bij wat resulteert in de 
3-2. Jet Set blijft hun sterke kant to-
nen en wint de wedstrijd met 5-2. De 
laatste wedstrijd van de avond gaat 
Utrecht en RKDES. RKDES heeft 
winst nodig om de finale te kunnen 
bereiken. RKDES laat er geen gras 
over groeien en het is weer Jeffrey 
Stravers die binnen de eerste mi-
nuut de 1-0 scoort. Na 5 minuten is 
het Robert Tates die de 2-0 maakt, 
waarna Eddy Janse de 3-0 voor zijn 

rekening neemt. Daarna volgt ook 
snel het vierde doelpunt. Toch laat 
Utrecht zich nog zien in de wedstrijd 
en brengt de score op 4-1, waarna 
het nog enkele kansen creëert. Deze 
kansen blijven echter onbenut. Ro-
bert Tates brengt de score met nog 
5 minuten op de klok op 5-1. Waarna 
al snel het zesde en zevende doel-
punt volgen. Met 7-1 sluit RKDES 
de avond mooi af. Na een leuke en 
sportieve avond plaatsen Yellow-
birds en RKDES zich voor de fianle. 

De einduitslag:
• RKDESs:  12 punten (+14)
• Yellow Birds:  12 punten (+10)
• De Jet Set:  10 punten
• Utrecht eo:  4 punten
• Slotstadboys:  3 punten
• Vlugge Wilnis:  2 punten
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