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Elfstedentocht
De Kwikstaart
Voorlezen bij
Toermalijn
Winterfeest Zijdelwaard
Meningen verdeeld

KORT NIEUWS:

Bingo

Bril gevonden
Uithoorn - Gevonden: een grijze
(lees)bril. Deze lag op een bank
die staat langs de Amstel aan de
Wilhelminakade ter hoogte van
het braakliggende gedeelte. U
kunt bellen naar 0634770756 om
de bril te komen halen.

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond
2 februari organiseert Stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw aan het Legmeerplein. De
zaal is open vanaf 19.00 uur en
om 20.15 uur begint de bingoavond. Op deze avond kunt u
weer vele mooie en leuke prijzen winnen, of als hoofdprijs
een van de welbekende enveloppen. De opbrengst van deze
avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.

Wethouder Zijlstra leest de
kinderen van de Kajuit voor
Uithoorn - Het Voorleesontbijt is de
start van De Nationale Voorleesdagen. Op OBS de Kajuit kwam wethouder Zijlstra van Milieu, Jeugd
en Onderwijs het startschot geven.
Zij stelde zich voor aan de kinderen
en vertelde dat haar kinderen inmid-

dels de leeftijd hebben bereikt dat zij
niet meer voorgelezen willen worden.
Mede daardoor vond de wethouder
het erg leuk om aan de leerlingen
van de groepen 1 en 2 het boek ‘Nog
100 nachtjes slapen’ voor te lezen.
Dit boek gaat over een meisje dat

niet kan wachten om haar verjaardag
te vieren. Daarom gaat ze zelf een
feestje maken. En hoe dat afloopt?
De leerlingen sloten dit voorleesmoment af met een plak ontbijtkoek en
sinaasappelsap en zo was deze ochtend ook voor hen een feestje.

FInal sale
vanaF DonDerDag 31 JanuarI
Jack&Jones / g-star / esPrIt / garcIa
cars / PMe legenD / ltb / DePt / eDc
only / vero MoDa / levI’s / wrangler

wInter

collectIe

75
tot

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

%
kortIng

bIg l aalsMeer
JoIn FashIon | www.bIgl.nl

troy 51173

De Kwakel - Komende vrijdag
is er weer een gezellige bingoavond in Dorpshuis De Quakel
aan de Kerklaan 16. De zaal is
open om 19.30 uur en het bingoën start om 20.00 uur.

ZIJDstraat 61, aalsMeer | MaanDag t/M ZaterDag | tel: 0297 321177

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Nieuw
bij BP!

QiZini
for taste

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Prijsuitreiking bij Discus Van Tol: v.l.n.r.: Lian, Henriëtte, Joyce en Mirjam

Twee klanten in de prijzen bij
Dierenspeciaalzaak Discus Van Tol
Uithoorn - Bij dierenspeciaalzaak
Discus Van Tol op het Amstelplein
vielen afgelopen week twee klanten
in de prijzen.
Vorige week woensdag 23 januari
werden Henriëtte Ritskes en Mirjam
Bergacker, beiden woonachtig in
Uithoorn, kort in het zonnetje gezet.
Henriëtte kreeg uit handen van Lian
de Beukelaer, mede namens Eukanuba hondenvoer, een cadeaubon
ter waarde van 25 euro om in de
winkel te besteden en Mirjam een
maand kattenvoeding van het merk
Iams. Beide merken waren als sponsors verbonden aan een prijsvraag
die onderdeel was van een demodag over deze (gezonde) huisdiervoeding. Die is enkele weken terug
met een kraam voor de deur van de
winkel van Van Tol in winkelcentrum

Amstelplein onder de aandacht gebracht. “De demo ging gepaard met
een quiz. Die bevatte vragen over de
producten van deze merken waarop
de mensen antwoord konden geven. Na inlevering bij de kraam kon
men meedingen naar een prijs van
beide merken die onder de goede
inzenders werd verloot. Daaruit zijn
twee prijswinnaars getrokken en
dat zijn beide dames geworden”, aldus Lian die samen met Joyce Griffioen de dierenspeciaalzaak runt.
Mirjam heeft twee mooie katten,
een Siberische kat en een Noorse boskat. Henriëtte woont op een
boerderij en heeft verschillende
huisdieren, waaronder twee honden, zes katten, vijftien duiven en
tien kippen. Ja, dat kan daar. Zij is
een echte dierenliefhebster net zo-

Meester Ruud van Judo
Ryu Kensui Kata kampioen
Uithoorn - Afgelopen zondag 27
januari waren de Kata-kampioenschappen van district Noord-Holland. Leraar Ruud van Zwieten van
Judo Ryu Kensui deed mee in het
Ju-no-Kata.
Het Ju-no-Kata bestaat uit 3 series van 5 aanvallen en verdedigingen zonder dat er geworpen wordt.
Dankzij een intensieve voorberei-

ding en veel trainen waren de jurybeoordelingen erg goed!
Na vele complimenten in ontvangst genomen te hebben mochten Ruud van Zwieten en zijn judopartner Koen Vermeule op de
hoogste trede plaatsnemen.
Een welverdiende eerste plaats en
een mooie gouden medaille.

als Mirjam dat met haar twee katten is. Nadat de prijzen met de nodige felicitaties waren uitgereikt wilde
men dit nog wel even met een foto
laten bekrachtigen. Bij dezen.
Dierenspeciaalzaak Discus Van Tol
is een ‘brede’ dierenspeciaalzaak
met een zeer uitgebreid assortiment aan levensbehoeften en attributen voor huisdieren, maar waar
je ook levende have kan kopen zoals verschillende soorten knaagdieren (konijnen, cavia’s, hamsters
etc.) alsook goud- en siervissen en
mooie vogeltjes (parkieten, kanaries, etc.). Daarnaast kunnen ook
liefhebbers van de hengelsport hier
uitgebreid terecht.
Een mooie winkel waar elke dierenliefhebber zijn of haar weg wel weet
te vinden.

Op de foto de familie Hoogendoorn met enkele cliënten en vrijwilligers

Nationale primeur
De Kwakel - Op vrijdag 25 januari stond de zorgboerderij Inner-Art,
gelegen aan de Vuurlijn, in het nationale middelpunt. Samen met twee
collega-zorgboerderijen
werden
de eerste drie ‘Hart voor Zorg’ labels van Nederland uitgereikt. Het
kwaliteitslabel is ruim een jaar geleden ontwikkeld door LandmercPlus. De samenkomst werd georganiseerd in De Kwakel omdat InnerArt de meest geschikte gelegenheid hiervoor heeft. Al jaren wordt
bij Inner-Art onder leiding van Gera
en Rein Hoogendoorn en met hulp
van dochter Geranne die zelf ook 2
groepen leidt en vele vrijwilligers,
gewerkt aan kwalitatieve verbetering. Als je Gera laat praten over
wat er al bereikt is, kun je je petje
diep afnemen. Met name de geestelijke gezondheidszorg staat hier
heel hoog in het vaandel. Het label wordt net als elk kwaliteitslabel door een audit van buitenaf gecontroleerd en al dan niet akkoord
bevonden. Het gaat hier niet alleen
om het beschrijven van de procedures en processen in het kwaliteitskeurmerk, maar er wordt gelet op

de daadwerkelijke beleving van alle
betrokkenen in de geest van het label ‘Hart voor Zorg’. Daarnaast is het
een beloning van de cliënten zelf en
dat geeft heel veel voldoening. In de
diverse speeches werd ingegaan op
de betrokkenheid van de eigenaars,
personeel en vooral de vele vrijwilligers. Deze laatste groep van Inner-Art werd dan ook met een extra presentje even in het zonnetje gezet. Ook waren er geluiden
dat de ontwikkelingen in Den Haag
niet onverdeeld gunstig zijn voor de
branche. Er wordt hard gewerkt om
deze donkere wolk aan de horizon
door fel zonlicht te vervangen. Gezien het officiële karakter werden
diverse organisaties aangeschreven
om de bijeenkomst bij te wonen. De
WMO raad werd vertegenwoordigd
door de heer Oussoren en namens
de gemeenteraad waren twee leden van de fractie van Gemeentebelangen aanwezig. Verder natuurlijk de diverse landelijke en provinciale branche organisaties. Een geweldige opsteker voor het complete team en het label is dan ook dik
verdiend.
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Eerste productie bij
samenwerkingsverband
Gemeentebelastingen Amstelland
Op 24 januari hebben Amstelveen,
Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel
en Uithoorn het eerste resultaat van
hun samenwerkende gemeentelijke
belastingen gevierd. De gemeentelijke administraties zijn overgezet op
één systeem en de persen lopen om
eind januari de aanslagen te versturen voor de gemeenten Amstelveen
en Ouder-Amstel. Eind februari volgen Aalsmeer, Diemen en Uithoorn.
Kostenreductie
De gemeentelijke belastingdiensten van de gemeente Amstelveen,
Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en
Uithoorn werken sinds 1 januari 2013
ofﬁcieel samen. De gemeenten besloten hiertoe in 2012. Uitgangspunten

CO L O F O N
Gemeente Uithoorn
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
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. 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
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.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Werkzaamheden op zaterdag voor
ﬁetstunnel nieuwe N201, Zijdelweg
De provincie Noord-Holland werkt
aan de vernieuwing en verbreding
van de N201. Onderdeel van het
Masterplan N201+ is het project “Omlegging Aalsmeer-Uithoorn”, waaronder ook de Zijdelweg valt.

voor de samenwerking zijn efficiency, continuïteit, kwaliteit en kostenreductie. De verwachting is dat deze samenwerking zo’n 10 tot 20 % kostenreductie kan opleveren, verschillend
per gemeente. In totaal wordt naar
verwachting in de regio op termijn
jaarlijks zo’n € 500.000,- bespaard.
Callcentrum
Omdat de gemeenten naar aanleiding van de belastingaanslagen altijd
te maken hebben met een sterk toenemend aantal vragen, staat het gemeentelijke callcentrum vanaf de verzenddata met een aangepaste bezetting geheel paraat om mensen met
vragen snel en adequaat aan antwoorden te helpen.

I

Door de winterse weersomstandigheden van de afgelopen weken is er
rondom de Zijdelweg nauwelijks ge-

werkt. Om enigszins tijd in te halen
wordt ook op de zaterdagen 2, 9 en
16 februari gewerkt. Het gaat om lichte werkzaamheden waar weinig overlast van wordt verwacht. De werktijden op genoemde data zijn van 7.3017.00 uur.
Meer info?
Kijk op www.N201.info

OF F IC IËL E M ED ED E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N

De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grebbe 9 en 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van de bestaande bergingen, het wijzigen van de woningentrees en het
wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 21 januari 2013.
Thamerdal
- Thamerweg 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Ontvangen 22 januari 2013.
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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Haas 68, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 5 maart 2013.
- Randhoornweg, vergunning aan de heer H. Hoogerwerf voor het innemen van
een incidentele standplaats voor de verkoop van Koek en Zopie voor de periode zo lang er geschaatst kan worden op het evenemententerrein LegmeerWest. Bezwaar t/m 5 maart 2012.

Dorpscentrum
- Marktplein 17, vergunning aan de exploitant IJssalon Esplanade voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 17 maart 2016. Bezwaar t/m 4 maart 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Organisatiebureau Verdonk voor het plaatsen van 20 reclameborden om aandacht te geven aan de kermis op het evenemententerrein Legmeer-West in Uithoorn van 15 t/m 20 mei 2013. Bezwaar t/m 4 maart 2013.
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

WWW.UITHOORN.NL

Toermalijn start voorleesdagen
met een voorleesontbijt
Uithoorn - De 10e editie van De
Nationale Voorleesdagen zijn op
obs Toermalijn afgelopen woensdag
23 januari van start gegaan met een
voorleesontbijt.
De groepen één tot en met vier van
Toermalijn ontbeten daarom in pyjama op school. De leerlingen kwamen op school in hun mooiste pyjama’s, vaak met sloffen en een enkeling had ook zijn knuffel meegenomen. Iedere leerling had een
ontbijtje meegenomen en nadat er
was ontbeten, werd er voorgelezen.
Door het hele land werd er door bekende en minder bekende Nederlanders voorgelezen op scholen en
kinderdagverblijven. Er werd voorgelezen door o.a. ministers, een
prinses, bekende televisiepersoon-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop 27 januari 2013. Ter inzage van 24
december 2012 t/m 4 februari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der
Waals, tel. (0297) 513 111.
- Kennisgeving lozingsbesluit wet bodembescherming, Dwarsweg 45 De Kwakel. Info: Provincie Noord-Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, tel:
0800-9986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.Lozingsbesluit wet bodembescherming Dwarsweg 65 De Kwakel. Info: Provincie
Noord- Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, 0800-9986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.
- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio Amstelland
Meerlanden’. Inzageperiode 23 januari-6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straathof, tel.:(0297) 513111.
- Verordening Schadevergoeding, inzageperiode: t/m 14 februari 2013. Inl.:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Tel. 0900-9394.

lijkheden en zangers en zangeressen. In de kleutergroepen van Toermalijn werd voorgelezen door twee
héél bekende oma’s, de oma van
Tess en de oma van Kian. Groep 3
had de eer dat een heel lieve moeder kwam voorlezen, de moeder
van Merlijn. Deze bekende Toermalijn persoonlijkheden waren uiteraard ook gekleed in pyjama en /of
ochtendjas. In de onderbouw zal de
rest van de week in het teken staan
van de voorleesdagen. Dit betekent
dat de kinderen volop gaan genieten van prachtige boeken en verhalen. Deze gezellige ochtend was
een geweldige start van de Nationale Voorleesdagen. De Nationale
Voorleesdagen duren nog tot aanstaande zaterdag 2 februari.

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,
via @Raaduithoorn

‘Strategische visie: stip aan de horizon voor Uithoorn’
Leden van de gemeenteraad tijdens de startbijeenkomst.

De gemeenteraad denkt deze periode
na over de zogeheten stip aan de horizon.
Doel: het formuleren van een strategische
visie. In deze Raadspagina een eerste
verslag over deze zoektocht. “Zie Uithoorn
als centrum van de wereld.”
De zoektocht naar een stra
tegische visie voor Uihoorn
draait voor een groot deel
om het vinden van antwoor
den op prangende vragen:
hoe willen wij dat de
gemeente er in 2030 uitziet?
Hoe zorgen we dat mensen
prettig wonen en werken
in Uithoorn en De Kwakel?
Wat voor samenleving
willen we zijn?

In gesprek
En dat zijn nog niet alle
vragen. Hoe gaan we om met
veranderingen in de maat
schappij en belangrijke vraag
stukken als duurzaamheid?
Hoe zien wij de rol van de
overheid? Tot de zomer gaat
de gemeenteraad hierover in

gesprek met betrokken inwo
ners, ondernemers en verte
genwoordigers van maat
schappelijke instellingen.
Startbijeenkomst
De strategische visie moet
het handvest vormen voor de
gemeentelijke koers tot 2030.
Op 15 januari was de aftrap.
Zo’n 20 geïnteresseerden
waren aanwezig. Samen met
de raadsleden begonnen ze
aan een reis die vier maan
den zal duren, zoals raadslid
José de Robles het verwoordde.
Op een aantal momenten in
het proces worden alle inwo
ners van Uithoorn bij het
denkproces. Ook u bent daar
voor van harte uitgenodigd.
Beste en slechtste
Treffend tijdens de startbij
eenkomst was de uitspraak:
“Uithoorn is van ons, hoe
houden we dat zo? En wat
willen we veranderen?”.
Reden genoeg om bij deze
eerste kennismaking eerst
eens te kijken naar het beste

“Strategische visie moet concreet,
uitvoerbaar en onderscheidend zijn”

en het slechtste van de
gemeente. De omlegging
van de N201 kwam voorbij:
die had veel te lang geduurd.
Ook genoemd: Uithoorn
is zelfstandig en daardoor
bestuurlijk een ‘uithoek’.
Pluspunt: de ligging aan de
Amstel, evenals het behoud
van het Libellebos en het
Zijdelmeergebied. De ont
wikkeling van Schiphol
bleek voor sommigen
positief en voor anderen

juist negatief. En: Uithoorn
is een relatief rijke gemeen
te, maar de sociale samen
hang is niet groot en het
woningaanbod eenzij
dig. Ook: Uithoorn ligt
prachtig centraal en in een
groene omgeving.
Het vervolg
In de eerstvolgende bijeen
komst wordt al deze input ver
der uitgediept. “Zie Uithoorn
als centrum van de wereld en

onderzoek alle mogelijk
heden”, aldus een deelnemer.
Als het aan de deelnemers ligt,
is de strategische visie straks
concreet, uitvoerbaar, onder
scheidend van andere gemeen
ten en goed uit te leggen.
Op deze raadspagina houden
wij u op de hoogte van de
voortgang. Meer informatie:
www.uithoorn.nl/ris/
strategischevisie.

RaadSagenda
Datum: 31 januari 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
+ raadsvergadering
1

Opening en beëdiging
dhr. Oostendorp tot
directeur Rekenkamer

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.45 uur

3

Verkeersstructuurplan
De Kwakel 19.50 uur

4

Iepenlaan 20.30 uur

5

Gebiedsvisie Boterdijk/
Vuurlijn 21.00 uur

Vragen over nieuwe woonvisie Uithoorn
Uithoorn heeft een nieuwe
woonvisie tot 2023. Deze
leverde vragen op bij de raads
leden, onder meer over de
afschaffing van het criterium
‘woonduur’ bij sociale
woninghuur. Wethouder
Verheijen gaf aan dat het
nieuwe criterium nog niet
bekend is. “Misschien
inschrijfduur, maar dat
hangt mede van de stadsregio
Amsterdam af.” André Smits
(CDA) wilde weten welke
afspraken in de stadsregio
zijn gemaakt over het aantal

huurwoningen. Hij vroeg
ook: “Hebben Uithoornaars
daar voorrang bij?” Wethouder
Verheijen gaf aan meer in
een sterke regionale woning
markt te zien. Wel is er de
lokale beleidsruimte om
voorrang te geven. Deze
wordt onder meer ingezet
bij de Europarei. Met de
starterslening gaat het onder
tussen goed. Er wordt regel
matig een lening aange
vraagd. Els Gasseling (PvdA)
constateerde dat de huren
voor de middeninkomens

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

sterk stijgen. “De inkomens
stijgen niet mee. Wat doet
corporatie Eigen Haard
hieraan?” Wethouder
Verheijen gaf hierop aan
dat hier geen taak voor de
gemeente ligt. Elfriede
Henraat (DUS!) wilde weten
hoeveel gelijkvloerse woningen
de gemeente telt. Mensen
willen steeds langer thuis
wonen en daarom stijgt de
vraag. Niet genoeg, antwoordde
de wethouder. Eventueel
kunnen bestaande woningen
worden aangepast.

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 14 februari 2013.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel, Mw. drs. C.
de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./
fax: 0297-582706; 06-44222810;
psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

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

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

SALE
NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN
matrassen boxsprings lattenbodems ledikanten
slaapkamers linnenkasten kinderbedden
dekbedden kussens dekbedovertrekken

OP=OP

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Mijmeringen

Voorlezen
Afgelopen week zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan
met het Nationale voorleesontbijt. Op kinderdagverblijven en scholen lazen onder anderen H.K.H Prinses Laurentien, Diederik Samsom en Eva Jinek voor. Aangezien ik ontzettend van lezen houd en
me graag in dit bijzondere rijtje wilde scharen, had ik me ook opgegeven als leesmoeder bij het voorleesontbijt op de school van mijn
kinderen. Vorig jaar had ik voorgelezen in de klas van mijn oudste, dus nu was de jongste aan de beurt. Het is bijzonder leuk om
als ouder in de klas van je kind erbij te zitten en mee te kunnen kijken hoe het er aan toe gaat in de groep. Het vraagt wat improviseren, ze erbij betrekken en acteren maar als je alle kinderen meekrijgt dat ze op het puntje van hun stoel zitten te luisteren, is dat
ontzettend leuk.
Inmiddels was dit al weer de 10e editie van de Nationale Voorleesdagen en kennelijk is het nodig om het voorlezen en lezen blijvend
onder de aandacht te brengen van alle mensen. Voorlezen is voor
een kind heel belangrijk. Het is gezellig, maar ook van groot belang
voor de ontwikkeling van het kind. Dat geldt voor jonge kinderen,
maar zeker ook voor oudere kinderen is voorlezen waardevol. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die worden voorgelezen
een grotere woordenschat hebben. Voorlezen aan kleuters bevordert hun taal- en leesvaardigheid en kinderen van ouders die veel
lezen, voorlezen en een kast met boeken in huis hebben, doen het
beter op school.
Als boekenwurm wil ik graag de liefde voor het geschreven woord
overbrengen op mijn kinderen. Dus staat er bij ons thuis die gevulde boekenkast, hebben ze beiden een collectie kinderboekjes en
wordt er elke dag voorgelezen. Daarnaast zijn ze lid van de bibliotheek en de bieb doet natuurlijk vrolijk mee met de Nationale Voorleesdagen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder een voorleesactie. Op zondagmiddag toog ik dus met de jongste naar de bieb om daar te gaan luisteren naar Milja Praagman
die ging voorlezen uit eigen werk, onder andere ‘Nog 100 nachtjes slapen’. Het boek dat nu al prentenboek van het jaar 2013 is
geworden. Eerst moest ik mijn zoon nog even porren om mee te
gaan naar het voorlezen en dus gebruikte ik het vreselijke, onpedagogische middel wat altijd werkt, een snoepje! Toen ging hij wel
overstag en gelukkig maar want toen we er zaten vond meneer het
hartstikke leuk, net als ik.
In de bibliotheek is het tegenwoordig heerlijk rondstruinen. Niet alleen door dit soort activiteiten, maar ook door de sfeer die er hangt,
en de bieb gaat met zijn tijd mee. Meestal duiken de kinderen eerst
even achter de computer. In eerste instantie was ik daar niet blij
mee. De bibliotheek is voor boeken en in mijn beleving niet voor
computers en dvd’s. Maar wat doen ze achter die computer? Daar
kun je kiezen uit verschillende digitale kinderboeken en vooral mijn
jongste weet dat zeer te waarderen. Het (voor)lezen van digitale
kinderboeken schijnt dan weer een positief effect te hebben op
het verhaalbegrip, de taalontwikkeling en de woordenschat. In digitale kinderboeken zitten extra vertelmiddelen die in een gedrukt
boek niet mogelijk zijn, zoals filmpjes, een gesproken versie en een
woordenboek.
Ik hoop dat alle acties die worden ondernomen voor de jonge kinderen inderdaad een preventief effect hebben op het lezen, de taalontwikkeling en vooral het plezier van het lezen. Laatst las ik dat
leerlingen in het vmbo en praktijkonderwijs een negatieve houding hebben ten aanzien van het lezen van fictie. Ze lezen uit zichzelf weinig. Niet zo gek denk ik dan als bijvoorbeeld het lezen veel
moeite kost. Het is nu erg gemakkelijk om dat te vermijden met
computergames, televisie en een beetje rondhangen op de social
media (en daar de vreselijkste taalfouten te maken). Maar jammer
is het wel als er weinig wordt gelezen, want veel lezen heeft een
positief effect op zowel de persoonlijke als de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Maar buiten dat alles, wil ik vooral van de daken
schreeuwen dat het echt waar is: LEZEN IS LEUK !!!

Computerles bij SeniorWeb krijgt andere vorm

94x98_Zomeropruiming_2012_AB_01.indd 1

Regio – In 1999 begon een aantal
vrijwilligers onder het motto ‘Ouderen aan de knoppen’ met het geven van computerles aan senioren in het gebied van De Ronde Venen. Nu, bijna veertien jaar later, gebeurt dit door dezelfde vrijwilligers
onder de naam SeniorWeb DRV. In
die periode is veel veranderd. De
grote kasten van toen onder Windows 95, zijn uitgegroeid naar laptops en tablets onder allerlei besturingssystemen. Tijd om het cursusprogramma inhoudelijk aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Met ingang van de komende maanden komt SeniorWeb DRV
in Mijdrecht, Abcoude en Uithoorn
met drie cursussen Windows. Een 3
uur durende ‘Beginnerscursus’ voor
mensen die nog nooit een compu-

ter hebben aangeraakt. Als tweede een 2x2 uur durende ‘Vervolgcursus’ waar inhoudelijk wordt ingegaan op Internet en E-mail en
als derde een 2x2 uur durende cursus ‘De laatste stappen’. Tijdens de
‘Beginnerscursus’ wordt ingegaan
op wat Windows allemaal doet, hoe
om te gaan met de muis, het aanraakscherm en het toetsenbord. In
de ‘Vervolgcursus’ komt Internet
aan de orde waaronder: Informatie
zoeken met Google, leuke en interessante websites bekijken, spelletjes spelen, klasgenoten terugvinden, naar muziek van toen luisteren,
gratis bellen, treinkaartje kopen en
nog veel meer. Daarnaast het via email contact houden met elkaar, het
versturen en ontvangen van berichten, foto’s, plaatjes en andere bijlagen. In ‘De laatste stappen’ wordt
ingegaan op het downloaden, zoeken en ordenen van bestanden (zoals foto’s), het opslaan in mappen,
het schoonmaken van PC of laptop
en het terughalen van weggegooide bestanden. Let wel: de drie cursussen zijn losse eenheden en niet
aan elkaar gekoppeld. Tijdens de
lessen wordt gebruikgemaakt van
de volgende boeken van Studio Visual steps: ‘Starten met e-mail en
internet’, ‘Ontdek internet’ en ‘Orde op uw PC’. De wekelijkse inloop
op de maandag- woensdag- en
donderdagmiddagen van 2 tot 4 in

19-06-12(wk25) 10:34

Mijdrecht voor daadwerkelijke hulp
bij problemen met PC, laptop of tablet gaat gewoon door.
Het cursusprogramma voor
februari 2013 is als volgt:
Mijdrecht. Bibliotheek, Dr. J. van der
Haarlaan 8
Maandag 4 feb. van 9.30 tot 12.30
uur. Beginnerscursus Windows
Maandag 11 feb. en 18 feb. van
10.00 tot 12.00 uur. Vervolgcursus
Windows
Dinsdag 19 feb. van 10.00 tot 12.00
uur. Fotobewerking met Picasa 6
lessen
Vrijdag 22 feb. van 10.00 tot 12.00
uur. Rabo Internetbankieren (gratis)
Maandag 25 feb. en 4 mrt. van 10.00
tot 12.00 uur. De laatste stappen
Windows

Dinsdag 26 feb. van 10.00 tot 12.00
uur. Workshop Apple tablets (gratis)
Uithoorn. Het Buurtnest, Arthur van
Schendellaan 59
Dinsdag 5 feb. van 13.30 tot 16.30
uur. Beginnerscursus Windows
Dinsdag 12 feb.en 19 feb. van 14.00
tot 16.00 uur. Vervolgcursus Windows
Dinsdag 19 feb. van 10.00 tot 12.00
uur Fotobewerking met Picasa 6
lessen
Dinsdag 26 feb.en 5 mrt. van 14.00
tot 16.00 uur. De laatste stappen
Windows
Donderdag 21 feb. van 14.00 tot
16.00 uur Fotobewerking met Picasa 6 lessen

EDITIE
januari
Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,
Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting
Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Ondernemersverenigingen. Bestemd voor alle, ook nog niet aangesloten ondernemers, maar ook voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
De nieuwjaarborrels zijn weer achter de rug. Ook dat zijn prima momenten om je collega-ondernemers beter te leren
kennen en uiteraard kunnen er zakelijke contacten worden
gelegd.
Inmiddels zijn we weer overgegaan tot de orde van de dag.
Zo staan er al weer de nodige afspraken in de agenda.
De Stichting Uithoorn Promotie (City Marketing) en de Stichting Ondernemersfonds zullen binnen afzienbare tijd worden opgericht.
Ook zal er op korte termijn een Parkmanager voor het Bedrijventerrein worden aangesteld.
Vorige week stond er een aankondiging in deze courant dat
dit te gebeuren stond.
Ook werd daarin aangekondigd dat er op jaarbasis 19.000
euro is begroot en dat ondernemers op het bedrijventerrein die het hier niet eens mee zouden zijn, zich bij mij konden melden via onderstaand mailadres, dus heeft u vragen:
meld u!
De aanstelling van een Parkmanager zal heel veel positieve effecten hebben op de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven. Leegstand, openbaar vervoer, collectieve contracten, veiligheid en beveiliging, alles zal straks worden
aangepakt en met alle betrokken ondernemers worden besproken om zo spoedig mogelijk tot een beter functionerend bedrijventerrein te kunnen komen.
Een groen Uithoorn
Ik heb het al aangekondigd, maar ik heb begin februari de
eerste praatsessie Duurzaamheid.
Met diverse betrokken partijen en uiteraard ook met de beleidsmedewerkster Duurzaamheid binnen onze gemeente,
mevrouw Hendrikje van Leest.
In dit gesprek zullen de mogelijkheden bekeken worden om
gezamenlijk op te trekken en te zien of ook Duurzaam Ondernemen kan worden gestimuleerd.
Diverse partijen zullen bij deze praatsessie aanwezig zijn, zoals de Rabobank, LTO noord voor de glastuinbouw, een vertegenwoordiger van Eneco, een specialist op het gebied van
duurzaamheid in de glastuinbouw en iemand die informatie
kan geven over LED-verlichting en zonnepanelen en ik zal er
namens de SUB bij aanwezig zijn.
Zoals u ziet, een hele groep mensen met veel kennis op het
gebied van duurzaamheid.
Ik houd u uiteraard op de hoogte van deze ontwikkelingen,
temeer omdat ze niet alleen ons milieu ten goede zullen komen, maar ook onze portemonnee!
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland.
Er valt op het moment nu eenmaal nog niet al te veel nieuws
te melden. Wel nog even de melding dat vanaf heden mijn
column wat korter en informatiever gaat worden, dit i.v.m.
ruimtegebrek in de opmaak van de courant.
Ik hoop dat iedereen in ieder geval de balans al weer achter de rug heeft, anders sterkte gewenst! Mijn advies aan
nog niet aangesloten ondernemers blijft onveranderd: sluit
u aan en maak gebruik van alle kennis en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliersverenigingen is. Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van
alle aangesloten ondernemers!
Tip: Iedere eerste maandag van de maand is er weer een
Open Coffee voor ondernemers vanaf 9.30 tot circa 11.00
uur in het restaurant van Sportschool Plux!
Voor meer informatie zie: www.opencoffee-amstelland.nl
Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU
Spreuk van de maand:
“Bij toenemende leeftijd krijg je een zwak voor eenvoud,
je richt je sterker op de kern van dingen. Men noemt dat
wijsheid maar in feite is het tijdnood!”

Abcoude. Tympaan, Dorpszicht 22a
Vrijdag 8 feb. van 9.30 tot 12.30 uur.
Beginnerscursus Windows
Vrijdag 15 feb. en 22 feb.van 10.00
tot 12.00 uur. Vervolgcursus Windows
Woensdag 20 febr. van 10.00 tot
12.00 uur Fotobewerking met Picasa 6 lessen
Vrijdag 1 mrt. en 8 mrt. van 10.00 tot
12.0 uur. De laatste stappen Windows.
Aanmelden: Tel: 0297-282938, b.g.g.
06 53454196. E-mail: seniorwebdrv@gmail.com. Website: http://derondevenen.seniorweb.nl.

Het VerkeersCollege nu
ook in Aalsmeer
Regio - Het VerkeersCollege is al jaren een begrip in
Amsterdam, Mijdrecht en Nieuwkoop. Het VerkeersCollege: “Wij zijn de grootste Rijschool in Mijdrecht
met 15 lesauto’s, een automaat, bromfietsen, motoren
en een eigen vrachtauto. We hebben naast de locatie
in Mijdrecht ook locaties in Amsterdam, Nieuwkoop
en Reeuwijk. Vanwege het grote succes hebben we
besloten ons gebied verder uit te breiden.
Vanaf 1 februari openen we de deur van onze nieuwe vestiging in Aalsmeer. Op de Witteweg 17 hebben we een locatie waar we maandelijks theoriecursussen zullen gaan verzorgen, ook zit er een kantoorruimte bij en zullen de bromfiets- en vrachtautolessen hiervandaan gaan starten. De autolessen starten
gewoon vanaf het huisadres van de kandidaat. Met
de locaties Mijdrecht en Aalsmeer bestrijken we het
gebied: Aalsmeer, Bovenkerk, Kudelstaart, De Kwa-

kel, Vrouwenakker, De Hoef, Uithoorn en natuurlijk
De Ronde Venen. Door de streekgerichte aanpak zijn
we een rijschool met de voordelen van grootschaligheid (aanbod van alle rijbewijzen en theorieopleidingen) en de specifieke kenmerken van een kleine rijschool. De vaste instructeur per leerling is meer gericht en betrokken bij het resultaat en de vorderingen
van de leerling. Het voordeel van grootschaligheid is
de prijs en daarnaast, niet onbelangrijk, de flexibiliteit
met betrekking tot de lestijden.”
Dus voor de rijlessen Bromfiets/Motor/Auto/Vrachtauto & Aanhangwagen, maar ook alle theorieopleidingen (elke maand) en uw chauffeursopleidingen
of Code 95 kunt u voortaan gewoon in Aalsmeer of
Mijdrecht bij Het VerkeersCollege terecht. Voor meer
info zie wekelijkse advertentie elders in dit blad.
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Parochiebestuur niet geinteresseerd
in alternatief sloop schanskerk
De afgelopen weken werd er in de plaatselijke pers bericht over een mogelijke koper voor
de Schanskerk. Ook was er een reactie van
het parochiebestuur op het COT-rapport (rapport over de ontruiming van de Schans naar
aanleiding van vermeend instortingsgevaar
van de kerk). De reactie van het parochiebestuur vonden wij tekenend.
Het parochiebestuur schrijft dat zij “de afgelopen jaren echt wel iets hebben ondernomen om een oplossing te vinden voor het
kerkgebouw”. Nu breekt onze klomp, omdat het tegendeel waar is.
Het bestuur heeft geen enkele moeite gedaan
om vóór de sluiting van de schanskerk maatregelen te treffen om een gebruikersvergunning te krijgen en heeft alles gedaan om de
bouwkundige toestand te laten verslechteren
(dichttimmeren ramen, niet luchten, goten
niet schoonmaken, niet oplossen van daardoor ontstane lekkages, het toestaan dat op
het kerkterrein vlak bij de torens een zware
bouwkraan werd geplaatst en zware bouwmaterialen werden opgeslagen). Het parochiebestuur heeft netten gespannen over de
kerk, terwijl zij voor hetzelfde geld de verchoven leien had kunnen laten vastleggen. Verder heeft het bestuur consequent geweigerd
om te praten met mensen die een oplossing
wilden zoeken, heeft zij alle mensen die kon-

Hierbij wil ik, namens velen, een
groot compliment maken aan de
Uithoornse huisartsen en medewerkers voor het Medisch Centrum Uithoorn. Hier zijn nu alle Uithoornse
huisartsen gevestigd en op sommige dagen specialisten van ziekenhuis Amstelland. Hierdoor kan men
eenvoudiger bij afwezigheid van ei-

gen huisarts een bezoek brengen
aan een vervanger. Het Medisch
Centrum ziet er fantastisch mooi uit.
Het gezellige is ook dat je er sinds
kort ook een kopje koffie of broodjes kunt kopen. Al met al een mooie
aanvulling aan uw huisarts bezoek
Han Grooters uit Uithoorn

Cultuurcluster plannen
Na het lezen van het artikel “college
legt locatie cultuurcluster bij voorbaat vast”, wind ik alweer op over
dit zotte plannetje. De bibliotheek
ligt nu handig en centraal dichtbij
het zorgcentrum Het Hooge Heem
en aangrenzende aanleunwoningen, een winkelcentrum (met gratis parkeren) en naast een bushalte.
De bibliotheek is enkele jaren geleden heringericht – een flinke investering, neem ik aan. Om de bibliotheek naar de Amstel kade te verplaatsen zal bezoek voor veel gebruikers moeilijk, zo niet onmogelijk
maken. Het maken van een theater

den bijdragen aan een oplossing een brief geschreven dat zij niet mochten bemiddelen, en
in gesprekken met instanties vertikt het parochiebestuur mee te werken aan een werkelijke oplossing. Dit klopt overigens met de
einduitslag van het gedegen onderzoek van
de onafhankelijke monumentencommissie,
die concludeert dat het parochiebestuur nauwelijks pogingen heeft gedaan om een herbestemming mogelijk te maken, en dat mede daarom sloop geen optie is. Het gemeentebestuur heeft deze conclusie gelukkig overgenomen.
Bovendien schrikt het parochiebestuur alle potentiële kopers af met gekleurde, aangedikte (negatieve) informatie over de situatie van het gebouw, met rapporten waarop het
bestuur zelf invloed op heeft uitgeoefend. De
restauratie was bij de benoeming van dit bestuur begroot op 1,5 miljoen euro en nu, door
vijf jaar nalatigheid, volgens een professionele herbestemmingsarchitect nu begroot
op rond de 3 miljoen euro. Dat is fors minder
dan het bestuur steeds opnieuw beweert. Het
parochiebestuur toont duidelijk aan dat zij
sloop wil en niets anders. Dat veel inwoners
van Uithoorn en ook veel parochianen geen
sloop willen, daar hebben ze geen boodschap
aan. Wij hopen dat het bestuur nu eens werkelijk laat zien dat zij oog heeft voor histo-

Compliment

bij de cluster ruikt naar grootheidswaanzin, gezien de huidige bezuinigingen op cultuur in het hele land.
Ik vraag me verder af of de bestaande horecagelegenheden langs de
Amstel zulke goede zaken (vooral
buiten de zomer maanden) doen dat
nog een cafe wenselijk is. Ik weet –
uit rondvraag in mijn omgeving dat veel mensen ook zoals ik hierover denken. Ik hoop van harte dat
de gemeenteraad op 31 januari tegen het voorstel zal stemmen.
Lesley K van der Horst
Uithoorn

Fantastisch georganiseerd
risch erfgoed van Uithoorn en dat zij dit anders overlaat aan mensen die hier wel verstand en oog voor hebben.
Namens het bestuur van Actiegroep
Open de Kerk
Toos van Egmond

Ik wilde u dit plaatje van het zijdemeer niet onthouden. De eigenaar
van Hotel Hengelsport heeft zich
hier de hele week voor ingezet. Nadat hij eerst handmatig de sneeuw
van het ijs heeft geschoven heeft hij
er zelfs een machine voor gehuurd.

En nu kunnen alle schaatsers daar
fijn gebruik van maken! Chapeau
voor zijn harde werk! Genieten hier
van het mooie ijs, het zonnetje en
een prima kop soep.
Aernoudt van der Wilk, Uithoorn

Ons Uithoorn: ‘liever constructief oppositie voeren’
In de Nieuwe Meerbode van 23 januari besteedt u aandacht aan het
debat in de gemeenteraad over de
brief van CDA, Gemeentebelangen
en Groen Uithoorn aan de Provincie Noord-Holland.
Daarin wordt gesteld dat oppositiegenoot Ons Uithoorn deze brief
om persoonlijke redenen niet ondertekende. Over onze redenen

hebben we echter niets te verbergen.
Ons Uithoorn is het eens met de
inhoud van de brief. Al vanaf medio 2011 hebben we meerdere keren kritiek geuit op het college als
het gaat om de manier waarop de
bezuinigingen totstandkomen. Bij
de behandeling van de begroting
2013 was voor ons de maat vol.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht.

Bij wie het diner???
Tot mijn grote verbazing las ik in de laatste Meerbode onder het kopje
‘Goed geschoten’ de twee ingezonden stukjes over de Sperwer en de Valk.
Afgelopen maandagmorgen kwam ik beneden en bij het opendoen van
de gordijnen zag ik op de sneeuw in mijn tuin allemaal veertjes dwarrelen
en midden op het pad zat (volgens mij) een sperwer boven op zijn prooi.
Hij plukte en trok tot er weinig meer over was.
Daarna ging hij boven in de berkenboom zitten nagenieten!
Dit ontbijt vond plaats in de Herman de Manlaan vlak bij de Felix Timmermanslaan dus volgens mij moet het een en dezelfde sperwer zijn.
Wij wachten af waar hij zijn diner zal gebruiken!!!
Loes Hoekstra

Winterlandschap
Uithoorn was omgetoverd in een prachtig winterlandschap.
Ook mijn hondje Sita genoot volop van de sneeuw!
Marja Kruijswijk, Meerwijk

Daarom hebben we een Motie van
Afkeuring opgesteld, die uiteindelijk gezamenlijk met de drie andere oppositiepartijen is ingediend.
Waarom de brief dan niet mede
ondertekent? Heel simpel, omdat
we niet gevraagd zijn! Vinden we
dat jammer? Nee, want als men
ons zou vragen, zouden we vriendelijk bedanken. Ons inziens moe-

ten we onze eigen meningsverschillen uitvechten in onze eigen
gemeenteraad. Het sturen van de
brief naar Haarlem is wat ons betreft niet gepast en niet constructief.
Namens Ons Uithoorn,
Benno van Dam
(fractievoorzitter)

Meningen blijven verdeeld over
noodzaak ontruiming gebied
Schanskerk
Uithoorn - Donderdagavond jl.
vond de bespreking van het COTrapport plaats in de gemeenteraad. Aanleiding was de noodverordening die op 10 mei vorig jaar
plotseling werd afgekondigd voor
het gebied rondom de Schanskerk. Het gebied werd ontruimd,
bewoners moesten hun huizen
verlaten en winkels, waaronder
het winkelcentrum Amstel Plein,
werden gesloten. Aanleiding was
dat de bouwkundige staat van de
Schanskerk in zodanige staat zou
verkeren dat instortingsgevaar van
de beide torens als een reële optie werd ervaren. Veiligheid van
mensen en goederen in de openbare ruimte kwam daarmee in het
geding. Om die reden werd door
burgemeester Oudshoorn de beslissing genomen het gebied te
ontruimen. Daardoor is heel veel
commotie ontstaan en leden de
ondernemers in het aansluitende weekend een behoorlijk verlies door gederfde omzet. Vervolgens hebben de gemeenteraad en
het college gezamenlijk het COT
instituut voor Veiligheids- en crisismanagement in Den Haag gevraagd de werkwijze van het incident te evalueren of dit op de juiste manier was uitgevoerd, buiten
proporties of niet, maar tevens om
te leren van de aanpak.
Begin dit jaar is het rapport door
het college ontvangen en werd afgelopen donderdag ter bespreking
voorgelegd aan de raad. Ter informatie aan omwonenden en winkeliers is de aankondiging hiervan in
deze krant gepubliceerd. Immers,
zij waren toch ‘slachtoffer’ van de
maatregelen op die 10e mei! Wie
dacht dat de uitkomst van het rapport en de discussie daarover voor
hen dan ook aanleiding zouden
zijn om dit vanaf de publieke tribune massaal bij te wonen, kwam
bedrogen uit. Slechts zes aanwezigen hadden de moeite genomen, van wie er twee bestuursleden waren van de RK parochie
Emmaüs.
Gefundeerde kritiek
De heer Herman van Bemmelen
van de RK parochie Emmaüs, die

juridisch gezien de eigenaar van
de Schanskerk is, was de enige inspreker en had gefundeerde kritiek op het COT-rapport. In veel
gevallen klopte de berichtgeving
niet en was de communicatie tussen gemeente en parochie, maar
ook naar de burgers toe, miniem
en onvoldoende, ja zelfs vaak te
laat, geweest. Er bestond volgens
hem toen geen gevaar voor het
instorten van de kerktorens. Hij
had twee dagen voor het debat de
raadsleden een brief gestuurd met
zeven pagina’s opmerkingen en
correcties als bijlage aangaande
het COT-rapport. Niet elk raadslid
had in die korte tijd kans gezien
die met het rapport te vergelijken.
Volgens Van Bemmelen is zowel
het concept als het eindrapport
van COT nooit aan het parochiebestuur ter inzage aangeboden.
Marco Zannoni van het COT-instituut gaf een toelichting op het
rapport en hoe de burgemeester op dat moment tot een besluit
was gekomen. Wat duidelijk naar
voren kwam was dat de eigenaar
van het kerkgebouw (groot) onderhoud heeft nagelaten. Als dat
wel zou zijn gebeurd was de ontruiming niet nodig geweest.
Burgemeester Oudshoorn bestreed dat er geen contact is geweest met de parochie. Er is volgens haar constructief overleg geweest om de torenspitsen vast te
zetten. In haar betoog gaf zij verder uitleg hoe en op welke gronden er handhavend is opgetreden
(dus waarom het gebied op 10 mei
is ontruimd). Voorts dat de eigenaar van het gebouw altijd verantwoordelijk blijft voor de veiligheid (bouwkundige staat) van het
gebouw. “Als burgemeester vraag
je je voortdurend af of je het wel
goed doet op zo’n dag”, merkte zij
tot slot nog op. Jan Hazen (VVD)
was van mening dat de burgemeester op een goede manier was
opgetreden, alleen had het proces
wat beter uitgevoerd kunnen worden. Verder dat de gemeente weliswaar geen eigenaar, maar sinds
2007 wel betrokken is bij het wel
en wee van de kerk (monument).

Bekende feiten
De raad sloot zich aan het einde
van het debat aan bij het standpunt van het college. Maar bracht
wel een motie in stemming. Die
werd met 18 stemmen voor en
drie tegen van Gemeentebelangen
aangenomen. Die partij kon zich
niet vinden in de besluitvorming
tot ontruiming en de afgekondigde noodverordening die volgens
haar te snel was genomen.
In de motie constateren de meeste raadsleden dat de oorzaak van
het veiligheidsincident een direct
gevolg is van het achterwege laten
van noodzakelijk onderhoud door
de eigenaar.
Ook dat er bij deeltrajecten in het
proces van bouwkundige veiligheid onnodige vertragingen zijn
opgetreden als gevolg van haperend overleg tussen gemeente en
eigenaar van de kerk.
Tot slot dat de eigenaar op verschillende momenten in het proces van de bouwkundige veiligheid onvoldoende en pas in een
(te) laat stadium is betrokken bij
het opheffen van de onveiligheid.
De raad verzocht het college de
aanbevelingen uit het rapport door
te voeren en hierover de raad te
informeren.
En dat is het dan. Een debat met
weinig vuur. Veel geschreeuw,
maar weinig wol. Een motie met
een voorspelbare formulering die
aan het college wordt meegegeven. Met feiten die al lang voor het
nemen van het besluit tot ontruiming bekend waren en die in deze krant al vaak aan de orde zijn
geweest. Hopelijk heeft het college wel lering getrokken uit het incident om zich eerst goed en unaniem te laten informeren bij voorvallen als deze.
Niet in de laatste plaats om alle partijen – dus ook bewoners
en winkeliers - te betrekken bij
een heldere en snelle communicatie alvorens bij calamiteiten tot
evacuatie van een gebied over te
gaan. Tenzij elke minuut telt.
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Huisarts Ben Terra na 33 jaar met pensioen
Uithoorn - Na 33 jaar met veel plezier en
aandacht voor zijn patiënten huisarts te
zijn geweest, heeft dokter Ben Terra (wordt
in maart 65) op 1 januari jl. zijn stethoscoop aan de wilgen gehangen. Hij gaat genieten van een welverdiend pensioen. Hem
werd medio januari in de Thamerkerk een
zeer geanimeerde afscheidsreceptie aangeboden waar ongeveer vijftienhonderd
(!) mensen, voornamelijk oude schoolmakkers, vrienden, relaties en (oud)patiënten hem kwamen ‘uitzwaaien’. Ben Terra
denkt er met heel veel goede herinneringen en met enige emotie aan terug, net zoals aan de afscheidsreceptie met zijn collega’s. De laatste jaren was Ben Terra binnen het huisartsencollectief werkzaam in
het gezondheidscentrum de Waterlinie aan
de N201.
Ben Terra is geboren en getogen in Haarlem, studeerde geneeskunde aan de VU in
Amsterdam en volgde daar ook zijn huisartsenopleiding waarna hij in 1975 afstudeerde. In 1976 begon hij als huisarts in
Zaandam waar hij tot 1980 bleef. Vervolgens verhuisde hij en begon in dat jaar
een zelfstandige huisartsenpraktijk in Uithoorn. Hij nam daarbij een woning met
praktijkruimte aan Langs de Baan over
van een collega huisarts. Daar is Ben Terra
twintig jaar als huisarts gevestigd geweest
waarna hij wederom verkaste, nu naar een
woning met praktijkruimte aan de Weegbree. Zeven jaar geleden, gerekend vanaf
nu, werd het hem wat te veel in de zelfstandige praktijk, ook al door invloed van
de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
Hij deed zijn praktijk over aan Els Stokkers,
ook een huisarts, maar bleef er wel werken. Zonder alle organisatorische en management beslommeringen van de praktijk
om zich heen kon hij zich helemaal wijden
aan het vak van huisarts wat hem zeer na
aan het hart ligt.
Ketenzorg
“Die jaren heb ik als gouden tijden beleefd met Els Stokkers als ik daaraan terug denk,” blikt Terra tevreden terug. ”Mijn
voornemen was twee jaar daarna te stoppen ware het niet dat de oprichting van het
huidige gezondheidscentrum toen een rol
ging spelen. Dat was in 2005 en besloot
mijn actieve huisartsenloopbaan daar bin-

collectief, geacht worden dat zij bezuinigen. “Je investeert als huisarts in je praktijkruimte en personeel, zoals praktijkondersteuners en verpleegkundigen. Als je
de financiering niet meer rond krijgt omdat je heel sterk moet bezuinigen of dat er
een te laag plafond in de tarieven wordt
afgesproken, loop je het gevaar dat je op
den duur je mensen niet meer kan betalen en moet ontslaan. Dan kom je stevig in
de problemen omdat er een werklast op je
schouders bij komt. Daarnaast is er de regelgeving waarvan verwacht wordt dat je
daaraan zal voldoen en dat alles bij elkaar
maakt het lastig om je praktijk voort te zetten, als je dat al kunt. Je kunt stellen dat de
meeste huisartsen financieel gezien hun
nek uitsteken.”

nen het huisartsencollectief af te ronden.
Dat is gebeurd. Ik heb in die periode niet
allen heel plezierig gewerkt en het met iedereen naar mijn zin gehad, maar tevens
de kans benut naar een opvolger voor mijn
praktijk uit te kijken. Ook die er gekomen,
dokter Miguel Konijnendijk. Els Stokkers is
met de praktijk uiteindelijk eveneens verhuisd naar het gezondheidscentrum. Mijn
opvolger Miguel werkt nu met haar samen
en heeft daarbij mijn patiëntenbestand
overgenomen.”
Ben Terra vertelt dat de psychologie van
het huisartsenvak hem altijd sterk heeft
aangetrokken, maar ook de dermatologie heeft zijn belangstelling. En dat deelname aan een huisartsencollectief voordelen heeft; zeker als je dan ook nog met
elkaar in een gezondheidscentrum zit als
de Waterlinie, wat overigens in zijn soort
het grootste van Nederland is. Terra: “Een
huisarts met praktijk aan huis is een uit-

stervend beroep. Gelet op de eisen en regels die de gezondheidszorg met zich
meebrengen kan je het in je eentje nauwelijks meer runnen. Je wordt door overheidsmaatregelen gedwongen samenwerkingsverbanden aan te gaan. Je werkt
met praktijkondersteunend personeel die
je van alles uit handen neemt, onder andere op het gebied van diabetesonderzoek, astma CPD, ziekte van Parkinson,
cardiovasculair management, hypertensie,
check-up’s uitvoeren, hartfilmpjes maken
en ga zo maar door. Daarnaast heb je tegenwoordig te maken met een ketenzorg,
zoals specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, apothekers enzovoort. Het is allemaal zo professioneel geworden dat je dit
als huisarts niet meer in je eentje kan. Binnen een collectief en gebruikmakend van
de faciliteiten die een gezondheidscentrum biedt, kan je dat wel. Je kunt bovendien onder elkaar veel gemakkelijk personeel uitwisselen. Bijvoorbeeld bij ziekte

van een assistente. Dan kan je schakelen
met die van je collega’s. Kortom, je hebt alles onder een dak waarvan je gebruik kunt
maken of advies bij een collega of specialist kan inwinnen. Hoewel je in een collectief werkt, blijven alle patiënten gewoon
hun eigen huisarts behouden.”
Nek uitsteken
Zoals bij veel huisartsen was eerder het
voorkomen van aandoeningen (preventie)
dan achteraf behandeling ervan speerpunt
in de praktijk van Ben Terra. Marktwerking
in de zorg ziet hij eerder als een kostenverhogende factor dan dat er efficiënter gewerkt wordt. “Het gaat zo langzamerhand
meer om het geld dan om de zorg zelf,” zo
merkt Terra op die overigens wel voorstander is van gespecialiseerde ziekenhuizen
op bepaalde terreinen, zoals kankeronderzoek en de bijbehorende behandelingen,
operaties etc. Wat hem wel zorgen baart
is dat ook de huisartsen, zelfstandig of in

Geen gat
In een ‘gat’ vallen nu hij met pensioen is,
gaat voor Ben Terra niet op. Hij is nog gezond en wil actief zijn. Zijn vrije tijd kan hij
vullen met een keus uit diverse liefhebberijen. “Ik ben een buitenmens en een
sportmens. Ik houd van wandelen, fietsen,
hockey en tennis, maar bridgen doe ik ook
graag voor mijn plezier. En reizen doe ik
ook graag. Ben lid van de Rotary en druk
bezig met het organiseren van een Opkikkerdag. Op 14 februari organiseren we
een Valentijns diner voor mensen die eenzaam zijn uit de regio Mijdrecht, Uithoorn
en Aalsmeer. Ze worden gehaald en gebracht met auto’s. Daarnaast zijn we actief voor het Rode Kruis om samen met hen
leuke acties te gaan doen. Dus ik denk niet
dat ik in een zwart gat val, maar kom eerder tijd te kort zoals het er nu naar uitziet.
Ik ga eerst een jaar kijken hoe het voelt om
niet te werken. Daarna ga ik de balans opmaken en misschien zelfs denken aan wat
vrijwilligerswerk.”
Ben Terra is getrouwd met Francis. Zij hebben twee kinderen, zoon Jorrit is dermatoloog in Groningen en Maaike werkt als radiologe in het AMC. Ben en Francis smaken het genoegen te kunnen genieten van
drie kleinkinderen. Alle kans dat ben Terra over een jaar zegt: ‘wat zijn mijn dagen
lekker gevuld, ik snap niet dat ik er ooit bij
heb kunnen werken’…
Ben Terra, bedankt en het ga je goed!

Elfstedentocht voor de Kwikstaarters: It giet oan!
Uithoorn - Helaas duurde de
vorstperiode niet lang genoeg om
de echte Elfstedentocht in Friesland te organiseren, maar gelukkig lag er genoeg ijs voor de alternatieve Elfstedentocht voor groep
5 van De Kwikstaart. Deze werd
afgelopen vrijdagmiddag gereden op het braakliggende terrein
langs de Vogellaan.
Met de Friese vlag voorop vertrokken de kinderen van school naar

het parcours. Daar werden de
schaatsen ondergebonden en de
ijsmeesters van de 11 steden namen hun positie in bij de stempelposten. De kinderen hadden allemaal een stempelkaart en moesten vervolgens in de goede volgorde hun stempels verzamelen,
dus beginnen bij Snits (Sneek) en
eindigen bij Ljouwert (Leeuwarden). Onderweg kwamen ze nog
langs een koek-en-zopie waar de

warme chocolademelk met speculaasjes voor ze klaarstond.
Na het volbrengen van de tocht
kregen de kinderen als beloning
nog een echte Friese traktatie, namelijk ‘Alvestêdentocht dropkes’
(Elfstedentochtdropjes).
Dankzij het prachtige weer en de
inzet van vele ouders, opa’s en
oma’s en leerkrachten werd het
een onvergetelijke middag.
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Uithoornse wint auto met loterij
Aalsmeerse bloemenzegelwinkeliers

Volle bak bij optreden kinderkoor Xing
en Glee Club van Danscentrum Colijn
Uithoorn - Zondagmiddag 27 januari trotseerden vele bezoekers de
regen en smeltende sneeuw en togen naar danscentrum Colijn voor
het optreden van kinderkoor Xing
en van de Glee Club van Colijn.
Xing is een koor van enthousiaste
kinderen van de basisschool, terwijl
de meiden van de Glee Club al op
de middelbare school zitten. Beide
koren staan onder leiding van Ireen
van Bijnen.
Xing opende de middag met 6 liedjes van het programma ‘Wat wil je
later worden?’. Heel wat mogelijke beroepen passeerden de revue,

in grappige of soms wat serieuzere
liedjes. In het liedje ‘Meidengroep’
van Kinderen voor Kinderen werd
bij de refreinen een dansje gedaan.
Dat zag er leuk uit! De combinatie
van dans en zang is best lastig, zo
weten ook de meiden van de Glee
Club. Zij maakten een combinatie
van zang en dans – in een prachtige choreografie van Merel Schrama,
de dansdocente van Colijn - in een
lied dat op zichzelf weer een combinatie is van twee liedjes, namelijk
Rumour has it en Someone like you,
beide van Adèle. Knap gedaan! Ook
werd er gedanst/gezongen in het

lied Valerie van Amy Winehouse.
Verder lieten de meiden hun zangkunsten nog horen in twee meerstemmige arrangementen; in één
daarvan kwamen alle 7 meiden solistisch aan bod. Het kinderkoor had
na de pauze nog vijf liedjes voor het
publiek in petto. Ook dit project van
Xing bevatte weer liedjes van ‘huiscomponisten’ Joost Tel en Henk van
’t Hoff. Hun liedjes gaven een heel
eigen draai aan het thema ‘Wat wil
je later worden?’ Het concert werd
afgesloten met een spetterende uitvoering van het liedje ‘Nix’ van Kinderen voor Kinderen.

Een goed gerecht, een goed gesprek
Uithoorn - Onder het motto ‘samen
eten is gezelliger dan alleen’ is donderdagavond Eetkamer Goede Genade weer geopend. De eetkamer
staat voor een goed gerecht en een
goed gesprek. Er schuiven gemiddeld zo’n dertig mensen aan. De tafelgenoten zijn jong en oud, alleengaand of getrouwd. Er is plaats voor
iedereen.
De gerechten zijn eenvoudig en

goed. Deze keer staan er Wereldgerechten op het menu. Een gerecht
met kip en couscous uit Marokko of
Boboti met gehakt uit Zuid-Afrika.
Er kan weer heerlijk gegeten worden van de gerechten die op een
buffet geplaatst worden.
Deelname is gratis. Wel vindt de organisatie het prettig als u zich van
tevoren aanmeldt, zodat ze weten

op hoeveel personen gerekend kan
worden. Dat kan via www.eetkamergoedegenade.nl of tel. 523272.
Bent u deze keer verhinderd, noteer
dan alvast dat 28 februari de volgende keer is.
Eetkamer Goede Genade bevindt
zich in de Herman Gorterhof 3 en is
geopend van zes uur tot half negen.
U bent van harte welkom om te komen eten.

Aalsmeer - Afgelopen woensdag
23 januari vond de prijsuitreiking
plaats van de loterijactie van de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegel Winkeliers.
In de showroom van Van Kouwen
aan de Oosteinderweg werden de
winnaars, 42 in totaal, verwelkomd
met bubbels en de hele avond in de
watten gelegd met hapjes en drankjes. De spanning werd opgevoerd.
Eerst de prijzen 42 tot 23, daarna
de uitreikingen tot winnaar nummer vijf en tot slot de hoofdprijzen.
De hoofdprijzen waren een home
cinema set, een fiets en de topper:
een Kia Picanto, dus voor de laatst
overgeblevenen werden de zenuwen behoorlijk getergd. De presentatie werd verzorgd door Michael
van de Velde en deze – Michael is
tevens dj en ook te huur voor feestjes - verdient lof. Met zijn gezellige
babbel maakte hij de winnaars bekend, wist tot op het laatste moment
de aanwezigen te boeien en maakte
zelfs van de toch ietwat teleurstellende uitreiking van de hoofdprijs
een feestje. De winnaar van de auto bleek zich namelijk ziek gemeld
te hebben. Haar was nog verteld dat
ze een grote prijs in ontvangst ging
nemen, maar de griep won het toch
van de nieuwsgierigheid.
Voorzitter Annemieke Treur van
de bloemenzegelwinkeliers benadrukte in haar welkomstwoord dat
de spaarders zeker niet alleen uit
Aalsmeer komen, maar ook uit Rijsenhout, Oude Meer, Hoofddorp,
Kudelstaart, De Kwakel en onder
andere Uithoorn. En in laatstgenoemde plaats woont de winnares
van de auto: Natasja Posthuma. Ze
is nog gebeld en op de speaker gezet, heeft vast de volgende dag de
felicitaties van alle andere winnaars
gehoord, want haar reactie op deze prijs bleef tijdens de uitreiking
een verrassing. Maar vast en zeker heeft de winnares bij het afluisteren van haar antwoordapparaat
een sprongetje van geluk gemaakt.
Nummer twee komt eveneens niet
uit Aalsmeer. Mevrouw R. Bijlemeer
uit De Kwakel straalde van oor tot
oor toen zij de prachtige fiets in ont-

Jan en Anny bouwen zaterdag
een feestje
Regio - Het Volendamse zangduo Jan Keizer en Anny Schilder zijn weer
helemaal terug.
Jan is ooit uit BZN gestapt, omdat het hem allemaal wat te druk werd.
Het werd tijd voor andere dingen in zijn leven. Zo heeft hij een nummer
opgenomen met zijn dochter, schrijft hij teksten en melodieën voor diverse Nederlandse zangers, onder wie Frans Duijts en Grad Damen en
geniet vooral volop van het opaschap (de drieënzestigjarige artiest heeft
inmiddels al zeven kleinkinderen!). Op de vraag waarom hij dan toch
weer de drukke hectiek in duikt antwoordt Jan het volgende: “Liedjes
schrijven voor een eigen album blijft natuurlijk prachtig. In deze hoedanigheid heb ik zoveel meer vrijheid. Er zijn minder schakels. Ik zeg bijvoorbeeld: ‘Dit nummer komt op het album of dít gaan we doen’ en Anny en de band voelen mij meteen feilloos aan en zijn het vaak met me

eens. Die korte lijnen, daar houd ik van. Of het nu een gevoelig nummer is of een knallend feestnummer, het maakt niet uit. We brengen alles met ons hart.” Om in de stemming te komen zal er op vrijdag 1 februari bij omroep MAX een special worden uitgezonden van de theatertour
van vorig jaar. Na de voorstelling van aanstaande zaterdag zal er gelegenheid zijn om het duo en de leden van de topband te ontmoeten en
met hen op de foto te gaan of een handtekening te bemachtigen. Jan en
Anny hebben enorm veel zin om in Aalsmeer op te treden. “We gaan er
echt een feestje van maken.
Dat mag u gewoonweg niet missen!” Aldus Jan Keizer tot slot. Wilt u
kaarten bestellen voor hun fantastische show ‘The Two of Us’ op zaterdag 2 februari om 20.00 uur, kijk op www.crowntheateraalsmeer.nl of
bel 0900-1353.

Koop Lenstra Makelaars en Molenkamp
Makelaardij slaan handen ineen
De Ronde Venen - Met ingang van
1 februari a.s. zal er een intensieve samenwerking ontstaan tussen
Koop Lenstra Makelaars en Molenkamp Makelaardij in Breukelen.
Hiertoe hebben beide makelaarskantoren recent besloten.
Door deze samenwerking worden
de krachten gebundeld en kan een
volgende stap worden gezet in het
vergroten van de dienstverlening
naar opdrachtgevers toe. De huidige makelaardij verandert. Het aantal actieve spelers zal komende jaren verminderen en er zal meer en
meer sprake zijn van kantoren met
grote woningportefeuilles en een
uitgebreid pakket aan dienstverlening voor zowel de verkoper als de
koper.
Beide makelaarskantoren hebben
een sterke lokale en regionale positie en vormen al vele jaren het vertrouwde beeld in de Vechtstreek.
Koop Lenstra Makelaars heeft ook
een kantoor in Uithoorn en is tevens
actief vanuit beide kantoren in De
Ronde Venen en Abcoude.
Verstevigd
Ongeveer gelijktijdig ontstond bij
beide partijen het idee te kijken of
door middel van samenwerking de
marktpositie verder verstevigd kon
worden.
Ruud Molenkamp: “Toen Roel Wieringa van Koop Lenstra Makelaars

deze belangrijke stap. Voor de huidige woonconsument (verkoper en
koper) is het erg belangrijk om zaken te kunnen doen met een allroundspeler die de markt als geen
ander kent en continu inspeelt op de
ontwikkelingen in de woningmarkt.
Ruud Molenkamp is een zeer gewaardeerde collega met veel marktkennis en een uitgebreid netwerk.
Leuk detail is, dat Ruud 36 jaar geleden begonnen is in de makelaardij
bij Koop Lenstra Makelaars (periode 1977-1981) en dat ook zijn vrouw
Carla van 1974 tot 1982 bij ons heeft
gewerkt.

(directeur/makelaar en mede-eigenaar) en ik hier enige tijd geleden
voorzichtig met elkaar over spraken
zaten we al snel op één lijn. We hebben dezelfde visie waar de makelaardij zich de komende jaren naar
toe zal ontwikkelen. Koop Lenstra Makelaars is een vertrouwde
en professionele speler in de markt
en heeft een goede naam. Deze samenwerking voelt heel goed en past
goed in de huidige tijd. Ik heb veel
vertrouwen in deze stap.”
De komende weken zal de samenwerking vanuit beide makelaars-

kantoren verder vorm gegeven gaan
worden. Afgesproken is dat de dagelijkse leiding in handen komt van
Koop Lenstra Makelaars. Ruud Molenkamp blijft actief betrokken bij
de Makelaardij maar zal na 36 jaar
makelen wat gas terug gaan nemen.
Zijn uitgebreide lokale en regionale
kennis en bekendheid blijven door
deze samenwerking ook de komende jaren voor opdrachtgevers beschikbaar.
Belangrijke stap
Roel Wieringa: “Wij zijn heel blij met

Voor de consument is dit ook een
belangrijke ontwikkeling. Verkopers
en kopers kunnen terecht bij een
deskundig en krachtig kantoor met
meerdere disciplines in een breed
werkgebied met een groot en gevarieerd woningaanbod. Zowel voor
de verkoop, als voor aankoopbegeleiding, maar ook voor verhuur en
taxaties van onroerend goed, zijn
wij het juiste adres.”
Om de integratie van de beide kantoren goed vorm te geven komt per
1 februari a.s. Joyce van den Berghaage in dienst van Koop Lenstra Makelaars. Joyce van den Berghaage is gecertificeerd makelaar en
kent zowel het werkgebied als beide makelaarskantoren goed. Eerder
werkte zij al voor Koop Lenstra Ma-

vangst mocht komen nemen. Prijs
nummer drie, een home cinema set,
had presentator Michael liever zelf
gehouden, maar hij moest de grote
doos met inhoud toch echt afstaan
aan een gelukkige mevrouw N.
Doeswijk uit Aalsmeer. Prijs nummer vier was een uitgebreide bestekcassette en deze is overhandigd aan een blije heer Piet uit Kudelstaart. Met prijs nummer vijf, een
ice-watch, toonde mevrouw D. Rascic uit Rijsenhout zich meer dan gelukkig.
Vereniging bijna 60 jaar
De winnaars zijn overigens officieel
getrokken door notaris Geert Labordus, die zelf ook aanwezig was
op de avond van de prijsuitreiking.
Uit liefst 18.000 ingeleverde, volle spaarkaarten, een nieuw record
(!), zijn de 42 prijswinnaars getrokken. De Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegel Winkeliers bestaat
alweer 59 jaar, heeft 25 leden, doet
de actie in deze vorm (met zeer gewilde hoofdprijs) nu drie jaar en is
voornemens het 60 jarige jubileum

volgend jaar met spektakel te gaan
vieren. Nu gaan ‘plakken’ is dus zeker een aanrader. Bij besteding vanaf 5 euro wordt een gratis zegel verstrekt. Een volle spaarkaart is altijd
2 euro waard en wordt automatisch
een lot waarmee aan het einde van
het jaar een wereldprijs gewonnen
kan worden! Iedere maand wordt
ook nog eens een spaarder verblijd
met een prijs van de bloemenzegelwinkeliers.
Overigens hoopt de vereniging
meer ondernemers warm te krijgen
voor lidmaatschap. Samen sterk,
samen trakteren, want ieder lid stelt
voor deze actie een zelf te bepalen
prijs beschikbaar. En dit levert ieder
jaar een heel gevarieerd prijzenpakket op. Van een taart, bonbons en
lunchbonnen tot planten en boeketten en van (fiets)tassen en boeken tot cosmeticapakketten, fotoklokken, een vogelhuisje en nog veel
meer.
0De hoofdprijs van de jaarlijkse loterij wordt mede gesponsord door
autobedrijf Van Kouwen.

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:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater, hij heet Red en heeft een
chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes. Kleur sealpoint. Beau is een
allemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud; zij krijgt wegens nierproblemen speciaal dieetvoer.
- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater; Sunny heeft een chip
en is gecastreerd.
- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met
blauw bandje; hij heet Niks.
- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat; hij heeft
een witte buik, de achterpoten zijn half-wit en zwart, hij heeft eenvlekje op neus en is erg aanhankelijk.
Gevonden:
- De Hoef, Merelslag: Zwart-witte poes; zij heeft een zwarte neus en
een zwarte vlek boven linkeroog (soort Felix kat).
- Wilnis, Prins Bernhardstraat : Hond; zwart-bruine Rottweiler, teef;
ze heeft een bruine halsband om.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.

Nieuwe maestro voor KnA
Uithoorn - KnA Muziekvereniging
is op zoek naar een nieuwe dirigent.
De afgelopen weken is door tientallen dirigenten gereageerd op de oproep om CV’s op te sturen naar KnA.
Dirigenten uit de wijde omgeving
hebben zich aangemeld om voor dit
prachtige orkest te kunnen staan.
Een commissie van orkestleden
heeft de verschillende CV’s doorgelezen en uiteindelijk 4 dirigenten
geselecteerd om proefrepetities te
verzorgen voor het orkest.
In deze krant volgen we de verrichtingen van de potentiële dirigenten
in de komende 4 weken. Wat speelden ze? Wat vonden de orkestleden
ervan? Was er een ‘klik’ met de muzikanten tijdens de repetitie.
Het orkest van KnA speelt zowel traditionele Harmonie muziek, als lichte pop en rockmuziek. Voor een ieder wat wils dus. Geïnteresseerden
kunnen komen kijken, of zelfs mee-

spelen op de komende 4 dinsdagavonden tijdens deze proefrepetities. Speelt u een blaasinstrument
zoals klarinet, fagot, fluit, saxofoon
of het koperwerk zoals trompet,
hoorn, euphonium of tuba? Kom
dan langs op de dinsdagen in februari vanaf 19.45 uur in het KnA
gebouw aan het Legmeerplein 49a.
Iedere dinsdag in februari zal een
andere dirigent de repetitie leiden.
Aankomende dinsdag, 5 februari komt de eerste dirigent, Remco
Krooshof.
Hij zal 3 muziekwerken gaan repeteren: De Armeense Dansen, Phantom
of the Opera en Selections from the
ballet Peter Rabbit.
Volgende week kunt u lezen hoe het
deze eerste dirigent is vergaan en
wat de reacties waren van de muzikanten op deze mogelijke nieuwe
dirigent voor het orkest.
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Koud, fikse sneeuwbuien, glad, maar toch trotseerden
heel wat Uithoornaars het barre winterweer vorige week
zaterdag en brachten zij een bezoek aan winkelcentrum
Zijdelwaard. En daar konden ze zich even gezellig
opwarmen. De erwtensoep, koek en poffertjes waren
gratis en ook kon je genieten van warme chocolademelk,
glühwein, een broodje worst of een heerlijke warme wafel.
Ook de kinderen konden zich leuk vermaken met diverse
oud-Hollandse spelletjes. Kortom: het was reuze gezellig
in winkelcentrum Zijdelwaard.
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Legmeervogels zaalvoetbal
1 krijgt voetballes

KDO E3
giet oan!
De Kwakel - Nadat de mannen vorige week al als enige E-team op
woensdag toch naar de training
kwamen en heel veel plezier hadden met een potje voetbal in de
sneeuw, werd voor deze week besloten om de training in de vorm van
schaatsen voort te zetten.
Zo stonden deze mannen maandagavond om 19.00 uur allemaal bij de
kleine schaatsbaan van ’t fort met
hun schaatsen aan om lekker een
uurtje met elkaar te schaatsen. De
E3 is een echt vriendenteam en of
het nou mee of tegen zit, of ze verliezen of winnen en wie het ook gedaan heeft ze doen het altijd met elkaar!! Dit was maandag tijdens de
schaatsavond dan ook weer heel
goed te merken, het plezier straalde er vanaf.

Grote winst Legmeervogels
Uithoorn - De dames van Legmeervogels hebben hun koppositie in de
2e klasse behouden door met ruime cijfers te winnen van ASV. Met
snel en gevarieerd spel werd deze
ploeg op sommige momenten compleet zoek gespeeld. Al snel werd
een 2-0 voorsprong genomen door
breaks, maar daarna duurde het
even voor er een vervolg kwam. ASV
was vooral gevaarlijk door schoten vanuit de 2e lijn of via hun cirkelspeelster. Het lukte om via zo’n
schot op 2-1 te komen maar daarna liep de thuisploeg weer weg door
een aantal mooie doelpunten. Het
grote publiek werd deze keer aangenaam vermaakt door het snelle
en goede spel van Legmeervogels.
Snelle combinaties werden mooi afgemaakt en diverse malen werd via
en snelle break iemand alleen voor
de keepster gezet. De ruststand was
10-4 en daar viel niets op af te dingen. Belangrijk was om de 2e helft
net zo door te gaan om zo aan het
doelsaldo te gaan werken. Die opdracht werd zeker opgepakt. Mede

door de 4 wissels aan de kant van
de thuisploeg en slechts 1 bij de tegenstander kon op conditie en snelheid ASV op grote achterstand gezet worden. De verdediging bleef
geconcentreerd zodat er weinig tegendoelpunten gescoord konden
worden en aanvallend nam men wat
meer tijd om iets in te zetten. Dat
resulteerde weer in een groot aantal doelpunten. Daar zaten weer hele mooie aanvallen tussen waarbij
het duidelijk is dat de kracht van dit
team vooral is dat iedereen kan scoren. En deze wedstrijd deed iedereen dat ook. Er werd constant gezocht naar de vrije speelster en het
scoringspercentage lag ook behoorlijk hoog.
Uiteindelijk werd er met 23-7 gewonnen en gaat het team volgende week vol vertrouwen op bezoek
bij een lastige tegenstander, Baarn.
Maar met dezelfde inzet en hetzelfde goede spel moet het lukken ook
deze wedstrijd tot een goed einde te
brengen.

Strijd der titanen bij
Bridge Club De Legmeer
Uithoorn - Het ging niet minder dan om de toppositie bij het
viertallen in de A-lijn tussen de
teams van Kenter & Schavemaker, Van den Brink & Bronkhorst
en Lesmeister & Bergkamp, De
Vroom & van Herel.
Het team Ruud Lesmeister moest
gedecideerd met 25 punten winnen om Jaap’s ploeg nog te kunnen passeren. Het lukte niet, de
toppers hielden elkaar in evenwicht met een score van 15 tegen
15 punten, zodat Kenter de eerste
plek houdt met een totaal van 129
punten. Team Egbers profiteerde optimaal door met 25 punten
eerste te worden en zo op te stomen naar de tweede plaats met
een totaal van 112. Ruud vinden
we terug als derde met een totaal
van 106.
In de B-lijn een uitstekende
avond voor Hans & Sonja Selman en Heleen & Mees van der
Roest die met 25 punten aan de
haal gingen. Team Van Praag, met
remplaçanten, werd tweede met

22 punten en Tromp derde met
een resultaat van 20. Hier blijft
team van Praag met 128 punten
ver voor op de teams van Tromp
met 115 en Selman met 99 punten.
In de C-lijn verdeelden de teams
van Klaas Verrips en Adrie Bijlsma de buit met voor beide teams
23 punten. Debora van Zantwijk
en cie kwamen als derde met 16
punten binnen.
Hier staat team Verrips op één
met een totaal van 107, gevolgd
door Van Zantwijk met 103 en
Bijlsma met 92 punten.
Volgende avond de tweede zitting van de parencompetitie.
Wilt u ook eens sfeer proeven
kom dan langs op de woensdagavond in de barzaal van sporthal De Scheg. Aanvang 19.45
uur en inlichtingen zijn te verkrijgen bij het secretariaat: e-mail
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458.

Afsluiting seizoen cyclocross
UWTC met NK jeugd
Uithoorn - Toen Lorena Wiebes op
26 januari aankwam in Moergestel begon het te sneeuwen, waardoor de omgeving en uiteraard het
parcours er prachtig uitzagen. Door
de organisatie was het parcours
sneeuwvrij gemaakt. Na een paar
rondjes warm gefietst te hebben,
was om 15.00 uur de start van de
dames cat. 6 van wie er 20 mee deden. Bij de startopstelling stond Lorena achteraan en zij wist zich op
het eerste rechte stuk naar een 10e
plek te fietsen. Deze positie bleef ze
tot aan de derde ronde vasthouden,
daarna wist ze zich bij het beklimmen van de trap naar de 9e positie
te verplaatsen. Na een val wist Lorena toch deze positie vast te blijven houden en zij liep zelfs weer
wat in op de rest. Ze finishte op een
nette 9e plek, wetende dat dit pas
de tweede nationale wedstrijd was
voor haar. Lorena vond het een leuk
parcours om te fietsen, en het was
een leuke ervaring om aan het NK
mee te doen.

Koppelcross Hilversum
Op zondag 27 januari werd de Nessercross afgelast in verband met
gladheid door de invallende dooi.
De regen maakte van de sneeuwresten net een ijsbaan. De koppelcross in Hilversum ging echter ‘gewoon’ door. Gerard en Bart de Veer
hadden zich voor UWTC als 40+/40koppel ingeschreven. Van de 40 ingeschreven koppels gingen er uiteindelijk maar 29 van start. En glad
was het zeker, veel valpartijen tijdens de wedstrijd.
Maar gelukkig, behalve blauwe
plekken, zonder nare gevolgen. Gerard en Bart streden lang mee om
de 12-14 plaats. Maar nadat Gerard
in één ronde wel 3x bodemonderzoek had gedaan eindigden ze uiteindelijk op de 17e plek, van het
sterrenfietsen op ijsspektakel.
Op 10 februari staat de openingsrit
van het wegseizoen al weer op het
programma. Meer informatie vindt u
op www.uwtc.nl/wielren .

Uithoorn - Afgelopen woensdag
23 januari speelde Legmeervogels
in de 2e ronde van de beker tegen
’t Knooppunt 1 uit Amsterdam, dat
uitkomt in de Topklasse en daarin bovenaan staat. Dat is één klasse hoger dan de Hoofdklasse waarin Legmeervogels uitkomt, waar het
momenteel de 4e plaats bezet. Dat
zou een lastige opgave worden en
dat werd het ook. Het was een wedstrijd waarin het klasseverschil duidelijk zichtbaar werd. De eerste 15
minuten van de 1e helft kon Legmeervogels knap meekomen met
het technisch goed voetballende en veel van positie wisselende
’t Knooppunt. Legmeervogels had
het lastig met de vele positiewisselingen, maar liet zich niet uit het
veld slaan. Met uiterst geconcentreerd verdedigen werden de aanvallen onschadelijk gemaakt en met
knap keeperswerk van Patrick Brouwer werd een doelpunt voorkomen.
Aanvallend liet Legmeervogels zich
ook zien en toonde daarin veel lef.
Legmeervogels loerde op die ene
mogelijkheid vanuit de omschakeling en voerde dat een aantal keer
goed uit. Maar de ontzettend brede en 2 meter lange keeper van ’t
Knooppunt met schoenmaat 50 was
niet te passeren vanwege zijn geweldige reflexen. Het tempo lag ontzettend hoog en Legmeervogels kon
dat een kwartier lang goed volhouden. Totdat Tim Mollers van achteruit de bal makkelijk inleverde bij een
tegenstander. Met een razendsnelle
uitvoering werd dit afgestraft, waardoor Legmeervogels in de 15e min
op een 0-1 achterstand werd gezet. Toch pakte Legmeervogels de
draad weer op en bleef het goed
tegenstand bieden. Door een geweldige individuele actie van Stefan van Pierre werd in de 18e min
de gelijkmaker op het scorebord gebracht. Met een harde uithaal met
links verdween de bal onhoudbaar
voor de keeper in de linkerbenedenhoek, 1-1.

Gelijk
Na deze gelijkmaker schroefde ’t
Knooppunt het tempo flink op en
werd Legmeervogels ver teruggedrongen. De krachten vloeiden weg
en Legmeervogels had moeite om
wat te doen tegen de snelle balcirculatie van de tegenstander. Daarbij was er een speler van de tegenpartij die het hele spel bepaalde en de gevaarlijkste man was aan
de zijde van de tegenstander. In zowel verdedigend als aanvallend opzicht zette hij de lijnen uit en bepaalde hij het tempo. Bij iedere aanval was hij betrokken en ook vaak
het eindstation, waarbij hij ook nog
eens beschikte over een geweldige
techniek en snelheid. Er was bijna
niets tegen te doen. Onder zijn leiding werd de score dan ook in een
razendsnel tempo opgevoerd tot 1-4
van de 19e t/m de 25e minuut. Door
te vroeg uitstappen van de verdedigers van Legmeervogels en het niet
kunnen bijhouden van de razendsnelle balcirculatie en de beweeglijke spelers, werd deze score snel bereikt, waardoor in de rust deze stand
op het scorebord stond.
De 2e helft ging verder waar het gebleven was. Legmeervogels kon bijna niets anders dan toekijken en
verdedigend haar best doen om de
score niet veel hoger te laten uitvallen.
Het was Tim Mollers die aan de bal
kwam en met een knappe actie tussen twee man door de 3-8 tegen het
net wist te werken in de 19e minuut.
Legmeervogels bleef knap doorgaan en wilde er in de laatste minuten toch nog wat moois van maken.
Door een geweldige actie van Mels
Bos werd de bal bij de mee opkomende Robin Oussoren gebracht,
die op zijn beurt op fraaie wijze de
4-8 op het scorebord bracht. Daardoor kreeg de score een wat beter
aanzien en werd de wedstrijd dan
ook beëindigd met deze uitslag.

SV Amstelland op natuurijs
Uithoorn - De leden van de Uithoornse schaatsvereniging SV Amstelland hebben afgelopen weekend
op natuurijs geschaatst in plaats
van, zoals gebruikelijk, op de Jaap
Edenbaan.
Helaas was het Zijdelmeer door het
sneeuwijs onbetrouwbaar. Op ‘de

Poel’ in Amstelveen daarentegen,
dichtgevroren zonder sneeuw, lag
een mooie zwarte ijsvloer waar banen waren geveegd. Door jong en
oud werd, net voor het invallen van
de dooi, nog volop genoten in deze prachtige omgeving. En wie weet
heeft Koning Winter nog meer in
petto de komende weken.

VMB security wint Boarding
Bedrijven football toernooi
Uithoorn - De velden liggen er buiten niet al te best bij als er op vrijdag 25 januari wordt afgetrapt aan
de 3e editie van het Boarding Bedrijven football toernooi bij Amstelhof Sport & Health club, misschien
was dat ook wel de reden dat er
zich dit keer meer teams aanmeldden dan dat er geplaatst konden
worden. Ook dit toernooi was er een
aantal nieuwe bedrijven te verwelkomen: Nieuw Deco, Waterdrinker
Aalsmeer, Albert Heijn Amstelveen,
Geostick, Restaurant ’t Farregat en
Players United.

Ook de 2e halve finale tussen VMB
security & service, ’t Farregat uit
Aalsmeer, dat dus als nieuwkomer
ook al gelijk de halve finale haalde,
werd uiteindelijk ook beslist na het
nemen van strafschoppen. Na maar
liefst 18 penalty’s won VBM uiteindelijk. Geheel in de lijn ter verwachtingen werd de finale tussen SVB
verzekeringen en VMB ook beslist
na strafschoppen, hierin was VMB
uiteindelijk stressbestendiger dan
SVB en won voor de tweede keer
op rij het Boarding Bedrijven football toernooi!

MC1 Qui Vive 3e op het
districtskampioenschap
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 26
januari is het MC1hockeyteam 3e geworden op het Districtskampioenschap zaalhockey. Hoewel de meiden
heel graag de 1e plaats hadden behaald en zelf in eerste instantie wat teleurgesteld waren over het resultaat is
het al met al toch knap gedaan. Anke,
Maureen, Sophie, Fenna, Evianne, Marijn, Mitzi, Fleur, Julia en Lisette hebben een superinzet laten zien. Coach
Jasper de Waal en teammanager Claudia Adriaens deden er alles aan om de
meiden tijdens de 2 cruciale wedstrijden optimaal te ondersteunen en begeleiden.
Het was al vroeg verzamelen. Om 9.00
uur stond de wedstrijd tegen Pinoké op
het programma. Qui Vive begon goed.
Al speelden zo hier en daar de zenuwen de meiden wel parten. Toch kwamen ze na 10 minuten op een achterstand van 1-0 en viel daarna de
2-0. Gelukkig liep de MC1 de achterstand snel iets in door 2-1 te maken.
Ze dachten met die stand de rust in te

gaan, maar Pinoké maakte er 3-1 van
en de laatste seconden van de eerste
helft 4-1. In de tweede helft wist Qui
Vive de wedstrijd niet te keren al werd
er uit een mooie aanval nog wel een
doelpunt gemaakt. De eindstand was
dus 4-2.
Op zich niets aan de hand, maar de
wedstrijd tegen Amsterdam om 10.30
uur moesten ze dan wel winnen. Het
was ‘nu of nooit’! Maar helaas: het zat
er niet in. Qui Vive kwam een beetje
schlemielig op een 0-1 achterstand en
Amsterdam ging daarna makkelijk verder. Zelf kwam de MC1 niet meer tot
scoren en dat maakte dat ze met 0-6
van het veld afgingen. Een klein beetje vertekend was dat wel, maar je moet
scoren om te winnen, zo eenvoudig is
het ook. Twee verloren wedstrijden betekenden dat Qui Vive was uitgeschakeld. Zo hier en daar vloeide een traan,
de teleurstelling was voelbaar, maar
aan de andere kant: ze hebben toch
maar mooi op het Districtskampioenschap gestaan.

