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KORT NIEUWS:

Geen
overtredingen na
alcoholcontroles
Uithoorn - Op zaterdag 4 en
zondag 5 februari zijn er op de
Zijdelweg, ter hoogte van het
benzinestation, door de politie alcoholcontroles gehouden. Tussen half acht en kwart
voor negen in de ochtend zijn
bij ongeveer 325 bestuurders
van motorvoertuigen blaastesten afgenomen. Bij acht bestuurders werd geconstateerd
dat zij nog alcohol in hun uitgeademde lucht hadden. De
hoeveelheid alcohol viel buiten de (strafbare) norm die het
openbaar ministerie hanteert.
De ondergrens voor een beginnend bestuurder is 90 Ugl. De
ondergrens voor een bestuurder, die langer dan vijf jaar in
het bezit is van een B-rijbewijs
of zeven jaar na afgifte van het
eerste rijbewijs , is 220 Ugl. Tijdens de controle troffen de
agenten geen uitgaanspubliek,
maar veel ouders die hun kinderen naar de sportclub brachten.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Koken aan de Amstel
groot succes

Burgemeester Oudshoorn op
bezoek bij zorgboerderij Inner-Art
Uithoorn - Woensdag 1 februari
kwam burgemeester Dagmar Oudshoorn op bezoek bij zorgboerderij
Inner-Art. Het betrof een informeel
werkbezoek. De zorgboerderij heeft
daarom niets bijzonders geregeld.
Immers een doorsnee dag geeft het
juiste beeld van sfeer en gang van
zaken, wat al bijzonder genoeg is!
De burgemeester kwam aan rond
koffietijd, zo hoorde ze nog iets van
de laatste nieuwtjes, bijvoorbeeld
over een proef om, in samenwerking
met St. Fedelie, ‘Babbelkoffie’ op de
woensdagochtend in De Lander op
de zorgboerderij te organiseren. De
eerste ‘Babbelkoffie’ is op 22 februari. Burgemeester heeft rondgekeken bij de deelnemers die ondertussen verspreid over het erf en binnen in de zorgruimten, bezig waren
met allerlei werk en activiteiten, on-

der andere: houtsnippers rijden, dierenhokken schoonmaken, een oude
kruiwagen slopen, een skelter repareren, een kast schilderen, potjes in
trays plaatsen en vegen. Een ruimte werd klaargemaakt voor de boerengym en groep Mijnes was met
jongeren bezig bij de varkens. Binnen was er een gezellige bedrijvigheid rond de koffie, afwas, het maken van de soep voor de lunch, het
schillen van appels voor de moes,
het schoonmaken van bergen boerenkool. De burgemeester maakte met deze en gene een praatje en
hielp mee met het schoonmaken
van spruitjes. Ze heeft iets van de
gezelligheid ervaren en zag de gedrevenheid bij iedereen om iets nuttigs te willen en kunnen doen. Veel
mensen bij elkaar, de één erg actief,
de ander rustend in een stoel in de

rustige ruimte met kat op schoot en
weer een ander zich klaar makend
voor een ommetje buiten.
Aandacht en betrokken
Het was mooi om te zien hoe de
burgemeester zich mengde onder de deelnemers, interesse toonde, meedeed met enkele activiteiten
en zo haar belangstelling uitte naar
de zorgboerderij. Ook tijdens de
lunch had ze volop aandacht voor
het wel en wee op de zorgboerderij. De zorgboerderij is er tenslotte
voor veel mensen uit de gemeente. Naast dagbesteding voor mensen uit alle doelgroepen en uit alle leeftijden is er ook nog de inloop
De Lander. Hier kunnen mensen zomaar en zonder indicatie voor kop
koffie, aanspraak en gezelligheid terecht.

Uithoorn - Samen aan de Amstel
heeft tot doel de sociale verbondenheid tussen inwoners te versterken
en in beeld te brengen. Eén van de
projecten is: Koken aan de Amstel.
Deze keer hebben een aantal Syrische vluchtelingen voor inwoners
van Uithoorn en De Kwakel gekookt
onder leiding van kok Peter en eigenaar Ron van Geniet aan de Amstel.
Vorige week waren alle inwoners
van Uithoorn en De Kwakel uitgenodigd om te komen koken en eten
bij restaurant Geniet aan de Amstel.
Meer dan 60 personen hebben deze
avond al dan niet op kosten van de
stichting mee gegeten. De amateur
koks en de vrijwilligers hadden weer
een prachtig diner gemaakt met een
heerlijk Syrisch accent.

De avond was wederom een groot
succes en de stichting dankt in het
bijzonder, Ron, Peter, Anniek, Emma, Nasséra en de amateurkoks
voor hun enorme inzet, het beschikbaar stellen van het restaurant en
de keuken.
Veel recepten van de diners worden gebundeld in een Uithoorns
kookboek. In het kookboek worden
de koks en de restaurants voor het
voetlicht gebracht. Ook wordt informatie gegeven over de verschillende wijken in Uithoorn en De Kwakel
en natuurlijk komen onze gast koks
aan het woord, zo rond half maart
zal het kookboek uitgegeven gaan
worden. Hou de website www.samenaandeamstel.nl in de gaten.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Raad kiest Confucius voor
vaste stek bibliotheek

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl
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voor het
gemeentenieuws
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Geen krant?

0297-581698

Snelle, laagdrempelige
jeugdhulp voor kind én gezin
Uithoorn - Vorige week tekenden
14 wethouders en 145 jeugdhulpaanbieders een contract voor enkelvoudige specialistische jeugdhulp vanaf 2018. Met deze ondertekening wordt een belangrijke stap
gezet in de verregaande vernieuwing van de jeugdhulp in de regio’s
Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Vanaf 2018 bepaalt het gezin welk resultaat bereikt moet worden met de jeugdhulp. Samen met het ouder-en kindteam wordt bekeken welke specialistische hulp het beste past. Daarbij
wordt gekeken naar het kind én de
gezinssituatie; alle factoren die van
belang zijn worden betrokken. Het
kind kan snel en laagdrempelig geholpen worden door één jeugdhulpaanbieder. Eén aanbieder wordt
verantwoordelijk voor het hele traject en resultaat van de enkelvoudi-

ge specialistische jeugdhulp. Dat is
hulp voor kinderen met relatief eenvoudige problematiek.
Stapeling van hulp voorkomen
De behoefte aan vernieuwing is
ontstaan omdat hulpverlening nu
nog te vaak los van elkaar wordt ingezet binnen een gezin. Deze stapeling van hulp levert kostbare en
minder effectieve jeugdhulp op. Integrale samenwerking is niet alleen
noodzakelijk voor de gezinnen zelf,
maar leidt ook tot een aanzienlijke
daling van de kosten. In de nieuwe
werkwijze wordt gekeken naar de
situatie van het hele gezin, op alle leefdomeinen en op langere termijn. Aanleiding om jeugdhulp in
te schakelen kan zijn dat een kind
moeilijk gedrag vertoont op school.
Resultaat wat bereikt wil worden,
is dat het kind weer met plezier

naar school gaat en aan leren toekomt. Voorheen werd er een hulptraject ingezet voor het kind. Nu
wordt gekeken naar het hele gezin.
Zijn er factoren die het gedrag van
het kind beïnvloeden, zoals stress
in het gezin vanwege schulden of
psychiatrische problemen bij een
van de ouders. Dan wordt ook hiervoor hulp geboden. Het gezin stelt
samen met het 0uder- en kindteam een zogenoemd ‘perspectiefplan’ op waarin staat welke ondersteuning het kind en de ouders nodig hebben. Vanuit de resultaten
die het gezin wil bereiken, wordt
(jeugd)hulp ingezet. De inkoop van
enkelvoudige jeugdhulp voor 2018
is afgerond. In totaal zijn er 145 instellingen en vrij gevestigden gecontracteerd voor het aanbieden
van jeugdhulp aan kinderen die dat
nodig hebben.

Mislukte overval
bij Multimate
Uithoorn – Maandagavond hebben
vier gewapende personen geprobeerd bouwmarkt Multimate te overvallen, hetgeen hen niet is gelukt. Tegen sluitingstijd kwamen zijn binnen
maar zijn zonder buit weer vertrokken met een donkere Volkswagen.
Deze auto is gezien door inwoners
toen deze met hoge snelheid de rotonde bij het Potgietersplein opreed.
Op dit moment is nog niet bekend of
de dader(s) zijn gevonden.
Foto Davey Baas.

Uithoorn - Hoewel de bibliotheek
vorige week haar tijdelijke plaats in
de Dorpsstraat met een feestelijke
heropening vierde, was het tot voor
kort nog maar de vraag wat met ingang van 1 januari 2019 de vaste locatie van de bieb zal gaan worden.
En dat gaat natuurlijk weer (veel)
geld kosten. De recente verhuizing heeft ruim 146.00 euro gekost
en wat de kosten gaan worden om
opnieuw naar een andere locatie te
verhuizen is nu nog niet bekend. Er
wordt daarvoor echter nu wel alvast
geld gereserveerd. De gemeenteraad ging afgelopen donderdag 2
februari in discussie waar de bibliotheek over twee jaar het beste gehuisvest kan worden. Het was voor
inwoners het meest spraakmakende onderwerp op de agenda.
Het college had een flink aantal opties ter bespreking ingebracht, inclusief de kosten, de locatie en de
voor- en nadelen. Het bestuur van
de bibliotheek mocht daarbij ook
haar mening en/of voorkeur geven.
Als mogelijke locaties werden genoemd natuurlijk het nog te bouwen Confucius aan de Waterlijn,
nieuwbouw op het terrein naast de
school Duet aan de Christinalaan,
het Hooge Heem, nieuwbouw op de
plaats van sporthal De Scheg, in de
buurt van basisschool De Vuurvogel, in een pand aan de Meerlaan 1
(naast ING), Schoolgebouw De Zon,

Amstelplein (v.m. kantoor van Eigen
Haard), The Mix, de Brede School in
de Legmeer en het v.m. ABN/AMRO bankgebouw aan de Heijermanslaan. Keuze genoeg dus, maar niet
alles is volgens het bestuur van Amstelland bibliotheken geschikt om
als bibliotheek te fungeren. Bovendien speelt ook de locatie een grote rol in de bereikbaarheid. Dat vonden diverse raadsleden ook en gingen daarover met elkaar in discussie.
Achterhaald plan
Het CDA en de VVD vonden het
idee van Confucius ’achterhaald’,
net zoals het idee van een gezellig winkelgebied met horeca vanaf
de busbrug tot aan het Amstelplein.
“Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat delen van het Masterplan
achterhaald zijn. De uitvoering van
het nieuwe dorpscentrum van het
Oude Dorp wordt anders en ook de
invulling van de cultuurcluster is gewijzigd. Het wordt niet meer dat wat
men er van had verwacht. Voorts is
de bereikbaarheid niet optimaal. Al
helemaal niet per auto. Daar komt
bij dat de ontwikkelaar zijn afspraken slecht nakomt en we moeten
maar afwachten of het nieuwe pand
er komt en zo ja of het op tijd klaar
is”, aldus het CDA en de VVD.
Vervolg elders in deze krant.

Aanvragen subsidie 2017 bij
Burgemeester Kootfonds
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

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

Sociaal loket

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

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder
spreken?

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

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van financiële steun aan instellingen en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op
het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Verenigingen, instellingen, or-

ganisaties en personen die menen
op grond van hun activiteiten in Uithoorn en De Kwakel èn hun ﬁnanciele positie aanspraak te kunnen maken op steun kunnen vóór 24 maart
2017 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen middels het aanvraagformulier dat u vindt op de web-

Melden bij de gemeente!

Bent u uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijt door
verlies of diefstal? U hoeft vanaf 1 februari 2017 niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. Meld het verlies zo snel mogelijk bij uw gemeente. U kunt daar ook direct een nieuw document aanvragen. Is er
een vermoeden van misbruik? Dan wordt de politie ingeschakeld!. Misbruik wordt streng aangepakt!

De aanvraag moet worden
gericht aan:
Stichting Burgemeester
Kootfonds
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in
normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies
en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in april 2017 door het
bestuur van Stichting Burgemeester
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Nadere informatie bij de heer T.J.J. Schrandt,
tel. (0297) 513185.

OF F IC IË L E ME D E DE 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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

site www.uithoorn.nl Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de ﬁnanciële positie van de
aanvrager.

Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE
Tijdelijk:
- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling
Leven, R. Wesselink (0297) 513111.
- Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink (0297) 513111.
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R.
Wesselink (0297) 513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Op 31 januari 2017 aanvraag ontvangen van 4 mei comité De Kwakel voor het
organiseren van de 4 mei herdenking in De Kwakel.
- Gerberalaan 134, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel op de achtergevel van de woning. Ontvangen 16 januari 2017.
- Poelweg 36, aanvraag omgevingsvergunning voor wijziging gebruik tbv huisvesting arbeidsmigranten. Ontvangen 27 januari 2017.
- Kwakelsepad 16 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het herstellen van de fundering. Ontvangen 30 januari 2017.
- Drechtdijk 95 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 18 januari 2017.
- Hoofdweg 151, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouw van een loods.
Ontvangen 2 februari 2017.
Dorpscentrum
- Schans 108, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel en een trap. Ontvangen 26 januari 2017.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Op 9 januari 2017 aanvraag ontvangen voor een
exploitatievergunning voor restaurant FFF, Yo Yo Sushi.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
reclamefolie en borden aan het pand. Ontvangen 18 januari 2017.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Noorddammerweg nabij 1, omgevingsvergunning voor het oprichten van een
woning.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Anthony Fokkerweg 20 en 22, omgevingsvergunning voor het oprichten van een
autoshowroom met poetshal en bandenopslag. Bezwaar: t/m 15 maart 2017.
De Kwakel
- Hoofdweg 151, omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwkas. Bezwaar: t/m 10 maart 2017.
- Iepenlaan 50, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 16 maart 2017.
- Poelweg 40, omgevingsvergunning voor het realiseren van een laadkuil. Bezwaar: t/m 17 maart 2017.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 57. Exploitatievergunning verleend aan de exploitant van IJssalon Cadore t/m 25 januari 2020. Bezwaar t/m 8 maart 2017
- Prins Hendriklaan 14, omgevingsvergunning voor het herstellen van een fundering. Bezwaar: t/m 17 maart 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 194, vergunning aan dhr. Eikelenboom voor het plaatsen van een afvalcontainer van 27 januari t/m 1 februari 2017. Bezwaar t/m 9 maart 2017.
- Schans 108. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café
De Herbergh 1883 voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten t/m
31 december 2017. Bezwaar t/m 15 maart 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77b. Tijdelijke exploitatievergunning horecabedrijf verleend
aan de exploitant van Eethuis Zijdelwaard t/m 30 april 2017. Bezwaar t/m 15
maart 2017.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Maat Buitenreclame voor het plaatsen van (tijdelijke) reclameborden van 31 januari t/m 10 februari 2017, om bekendheid te geven aan
Muziekvereniging KNA. Bezwaar t/m 7 maart 2017.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van (tijdelijke) reclameborden van 17 t/m 30 juli 2017, om bekendheid te geven aan de braderie op 29 en 30 juli 2017. Bezwaar t/m 8 maart 2017.
- Glanskopmees 52, instemmingsbesluit voor CIF Operator B.V. voor het vervangen van een huisaansluiting.
- Nabij Cartograﬁelaan 3, instemmingsbesluit voor Netwerk Exploitaitiemij., voor
het uitbreiden van het openbaar telecommunicatienetwerk in verband met
nieuwbouw.

WWW.UITHOORN.NL
(Digitale) buurtpreventie-groepen maken een groot verschil

Help de politie mee om
inbrekers te pakken
Regio - Burgers spelen een steeds
actievere rol bij het voorkomen en
oplossen van misdrijven. Bijvoorbeeld door een 112-melding, buurtpreventie en deelname aan Burgernet of een WhatsApp-groep. Deze
groepen zijn cruciaal bij de aanpak
van woninginbraken, stellen Lilian
Tieman en Annemiek Regter, beiden adviseur bij het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV). “Maar liefst 80 procent van
alle aanhoudingen wegens woninginbraak is te danken aan de alertheid van omstanders.” Wilt u ook
helpen om uw wijk veiliger te maken? In dit artikel leest u wat de mogelijkheden zijn. Lilian Tieman is bij
het CCV werkzaam als adviseur en
projectleider Woninginbraak. Volgens haar is het belang van buurtpreventie enorm. “Uiteraard is het
een taak van de politie om te zorgen
voor een veilige samenleving. Maar
het is niet de taak van de politie alléén. De inzet van burgers is ook
hard nodig. Buurtpreventie zorgt ervoor dat de politie opeens over een
groot aantal extra oren en ogen beschikt.”
Buurtpreventieteams
De meeste Nederlandse gemeenten
kennen wel een vorm van buurtpreventie. De manier waaróp bewoners

zich organiseren, verschilt. “Zo heb
je bijvoorbeeld de buurtpreventieteams”, vertelt Tieman. “Deze teams
bestaan uit actieve buurtbewoners
die zich vrijwillig inzetten om hun
buurt veiliger te maken. Zij lopen
regelmatig rondes door de wijk en
melden verdachte zaken bij de politie. Of als ze situaties tegenkomen
die het criminelen wel erg makkelijk
maken, melden ze dit rechtstreeks
aan de bewoners zelf. Denk daarbij
aan losse ladders in de tuin, hoge
struiken of slechte verlichting waardoor inbrekers ongezien hun werk
kunnen doen.”
Digitale buurtpreventie
Annemiek Regter is projectleider digitale buurtpreventie bij het CCV.
Volgens haar is de digitale variant
van buurtpreventie de laatste jaren flink in opkomst. “WhatsAppgroepen zijn een bekend voorbeeld,
maar digitale buurtpreventie is ook
mogelijk via andere apps zoals Veiligebuurt.nl, Lokaal Alarm Systeem
(LAS) of Nextdoor.” Van de deelnemers wordt vooral verwacht dat ze
hun ogen en oren goed openhouden. Zien zij bijvoorbeeld ergens
een inbreker aan het werk, dan melden ze dit direct bij de politie. Vervolgens plaatsen ze hun bevindingen in de groep. Hierdoor worden

in de betreffende wijk ineens tientallen wijkbewoners gealarmeerd
die aanvullende informatie kunnen
doorgeven. Bijvoorbeeld in welke
auto de inbreker wegrijdt en in welke richting. “Door al deze informatie
te bundelen, kan de politie heel gericht geïnformeerd worden. Dit blijkt
zeer effectief”, aldus Regter.
Burgernet
Ook bij Burgernet (www.burgernet.nl) spelen burgers een prominente rol. Deelnemers krijgen in het
geval van een inbraak een sms- of
spraakbericht van de politiemeldkamer. Dit bericht bevat informatie
over de gezochte personen of voertuigen en het verzoek om hiernaar
uit te kijken. Regter: “Het uiteinde-

lijke doel is gelijk aan dat van de
WhatsApp-groepen: het voorkomen
of oplossen van misdrijven. Vandaar
dat de deelnemers aan WhatsAppgroepen worden aangemoedigd om
zich ook aan te melden voor Burgernet.”
Bel 112
Regter benadrukt dat het niet de
bedoeling is dat buurtpreventiedeelnemers in al hun enthousiasme
zelf het gevaar opzoeken. “De politie vraagt om extra ogen en oren,
niet om helden die zelf boeven willen vangen. Als burgers een verdachte situatie zien, zoals een persoon die rond een woning loopt en
aan ramen en deuren voelt, kunnen
ze direct 112 bellen. Inbraakmeldingen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie. Schroom niet om
te bellen. Agenten komen liever een
keer voor niets, dan dat een inbreker ontkomt omdat bewoners zicht
bezwaard voelen om de politie te
bellen. Wilt u ook helpen om uw
wijk veiliger te maken? De meeste
gemeente bieden op hun website
informatie over de (digitale) buurtpreventie.

Politie stuit op hennep en
namaak-sigaretten
Uithoorn – Afgelopen zaterdag 4
februari heeft de politie, dankzij een
oplettende melder, hennep en namaak-sigaretten aangetroffen in
een pand op het Industriegebied.
De melder had de alarmcentrale gebeld in verband met een situatie die hij verdacht vond. Agenten
zijn naar het pand gegaan en troffen twee buitenlandse mannen aan,
evenals ongeveer negen kilo hennep en ruim dertig dozen met slof-

fen namaak-sigaretten. De mannen zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Ook heeft de
politie een voertuig in beslag genomen met daarin een verborgen
ruimte. De zaak is nog in onderzoek
bij de recherche. De mannen zullen
zich moeten verantwoorden bij justitie. De hennep en de nep-sigaretten gaan vernietigd worden.
Bron en foto:
Politie Aalsmeer Uithoorn

Dialezing
Vrouwennetwerk

tie drs. Watze de Vries. De lezing gaat
o.a. over Djzengis Khan, een beruchte
heerser van een rijk dat zich uitstrekte
van China tot aan de Donau. Ook het
Sjamanisme en de geesten die naast
de schotelantennes van de nomaden
zouden leven, komen ter sprake. Leden gratis toegang. Niet leden 3 euro.

Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk organiseert een dialezing over het Mongoolse Rijk op maandag 13 februari
om 14.00 uur in de Schutse. Presenta-
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Fotokring Uithoorn
organiseert portretworkshop
met Quintalle Nix

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

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

Jazz aan de Amstel meer
dan
alleen jazzmuziek
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Voorleesdagen bij
Springschans leuk gestart!
Uithoorn - De leerlingen van de
Springschans mochten afgelopen
woensdag voorlezen bij elkaar in de
klas. De kinderen van groep 8 lazen
een leuk prentenboek voor aan de
kinderen van groep 1-2 en de kinderen van groep 3 luisterden aandachtig naar de verhalen die werden voorgelezen door groep 6. De
kinderen van groep 4 en 7 werden in tweetallen gekoppeld, zoals ze ook gewend zijn bij het tutorlezen. Zij leerden over verschil-

lende rijmvormen en mochten aansluitend samen een gedicht maken.
Natuurlijk werden deze ook voorgedragen in de groep. In de groepen 5 werd op een leuke en boeiende manier voorgelezen door een
ouder. De Nationale voorleesdagen
zijn voor een school een uitgelezen
moment om het leesplezier bij de
kinderen te bevorderen. Leerkrachten van de Springschans besteden
hier deze weken dan ook extra veel
aandacht aan.

Uitgave
van: Jazz/fusionbassist van
zen tot Beste
GOUW
Uitgevers B.V.
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Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Saxofonist
130e
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Saxofonist Paul van der Feen sleep-
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Uithoorn - Op zondag 26 februari
2017 tussen 10 en 15 uur is er weer
een activiteit om het jubileumjaar
van de Fotokring Uithoorn te vieren;
ditmaal wordt er een workshop portretfotografie georganiseerd in samenwerking met de gerenommeerde fotografe Quintalle Nix, waarbij we graag hobbyfotografen uit de
regio uitnodigen om prachtige portretten te maken in een bijzondere omgeving. Ze hebben de unieke gelegenheid deze portretshoots
in het Fort bij Uithoorn (in Amstelhoek) te kunnen organiseren onder
de creatieve leiding van Quintalle
Nix (www.quintallenix.com), een fotografe die in haar portretfotografie
het verhaal achter de persoon weet
vast te leggen. Zij zal, samen met
leden van de fotokring, de deelnemers gedurende ruim een uur inspireren en begeleiden om op creatieve wijze fraaie portretten te maken
van modellen die de deelnemers
zelf meenemen. Neem dus gezellig
je vriend, vriendin, gezin of ouders
mee en maak een stapel professionele foto’s van ze!
Licht
Er zijn 4 verschillende lichtsituaties
waarin we telkens gedurende 15 minuten een shoot gaan doen met je
eigen model(len). Er zijn shoots met
natuurlijk licht, met een mengvorm
van natuurlijk licht en kunstlicht,
met simpele lamp en met een professionele flitsinstallatie met softboxen. De kosten bedragen slechts
10 euro per fotograferende persoon.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Stuur een mail naar info@fotokringuithoorn.nl , vermeld met welke ca-

mera je de shoots wilt gaan doen en
hoeveel modellen je wilt meenemen
(max 4 personen). Je krijgt dan van
ons door hoe laat jouw sessie gepland staat. Let op: we hebben 12
plekken en vol is vol, dus reageer
snel ! De Fotokring geeft deze bijzondere workshop ter gelegenheid
van haar 45-jarig jubileum, maar in
het algemeen leren de leden vooral van elkaar door tweewekelijks op
dinsdagavond bijeen te komen en
elkaars foto’s te bekijken en van positieve, opbouwende kritiek te voorzien. Vaak gebeurt dit in de vorm
van een clubcompetitie waarbij leden één foto (vaak met een bepaald
thema) printen en in een fraai passe-partout op de wand zetten. Ook
zijn er avonden waarop foto’s op
andere wijze gepresenteerd en besproken worden, zoals een lentecafé waarbij leden in groepjes aan tafel zitten en elkaar werk laten zien
waarover zij vragen hebben. De leden en hun fotografie zijn zeer divers. Man of vrouw, gevorderd of
beginner, voorkeur voor kunstzinnige of registerende fotografie, voor
portret, landschap, abstracte beelden of straatfotografie, voor zwartwit of kleur, iedereen komt aan bod
binnen de fotokring. Leden inspireren elkaar door kennis en visie te
delen en foto’s te bespreken.
De fotokring bestaat al 45 jaar en
heeft zo’n 30 leden, maar er is altijd ruimte voor nieuwe leden ! Meer
informatie over de fotokring Uithoorn vind je op www.fotokringuithoorn.nl. Wil je een avond bijwonen,
geef je dan op via bovenstaand email adres.
Foto: Quintalle Nix
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1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
Dierenarts Annemieke Calis
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Praktijk Klerks, 06-40418725
BRANDWEER & POLITIE
GZ-psycholoog BIG. BehandelBrandweer, tel. 020-5556666.
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Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 14.900

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

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Strijkers en blazers in
winterconcert
Uithoorn - In de muziekwereld is
er van oudsher een redelijk strikte scheiding in de samenstellingen
van orkesten. Zo bestaat een fanfare altijd alleen maar uit blaas instrumenten en een brassband (de
naam zegt het al) uit alleen koperen
blaasinstrumenten. Het kna orkest
is van oorsprong een harmonie orkest, wat betekent dat er meerdere
soorten blaasinstrumenten en slagwerk in meespelen, maar geen violen of cello’s, dan zou het orkest
namelijk een symfonieorkest heten. Tegenwoordig zien we gelukkig steeds meer varianten op deze samenstellingen actief in de muziek en tijdens het winterconcert
van aanstaande zaterdag 11 februari speelt met het kna orkest ook
een aantal violen en een aantal cello’s mee. Het geeft de muziek die
gespeeld wordt een extra dimensie
en vraagt het nodige van zowel de
dirigent als de muzikanten. In deze nieuwe samenstelling is het van
belang dat geen enkel instrument
of instrumentengroep de overhand
krijgt in de dynamiek en dus moeten de muzikanten, die gewend zijn
aan een bepaalde samenstelling

van hun orkest, ineens goed moeten luisteren terwijl ze aan het spelen zijn.
Combinatie
De combinatie van blaasinstrumenten en strijkinstrumenten past
prachtig bij de opzet van dit winterconcert. De muziekstukken zijn melodisch en elegant en vertellen een
verhaal wat bij de ontberingen van
de winter, maar ook de aankondiging van de lente hoort.
Het winterconcert vindt plaats op
zaterdag 11 februari en begint om
20:00 uur in de Schutse bij winkelcentrum Zijdelwaard. Kaarten zijn
aan de deur te koop voor 10 euro, of
voor 7,50 euro in de voorverkoop bij
de orkestleden en CSU digitotaal, J.
V.d. Vondellaan 37, Uithoorn.

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Cursus Intuïtieve Ontwikkeling
Op zoek naar meer diepgang in
je leven? Waarom ben je hier op
aarde en wat heb jij te geven? In
deze cursus ga je stap voor stap
je intuïtie versterken en de gevoeligheid van je zintuigen zal vergroten. Kom in je kracht! Dit is
een doorlopende cursus waarbij je gewoon kunt instromen en
iedereen kan meedoen De informatieavond vindt plaats op: donderdag 9 februari van 19.30-21.30
uur, toegang is dan gratis. Daarna
elke 2 weken. Kosten: een voordeelkaart van 5 lessen is 99 euro.
Per keer betalen, kan ook: 22 euro. Voor informatie en aanmelding
kunt u bellen naar Karin Kloek,
06-21980540 of karinkloek.info@
gmail.com. Locatie: wijkcentrum
Bilderdijkhof 1, Uithoorn
Zilveronlinecursus
Zilveronline richt zich op ouderen ongeacht leeftijd, maar vooral
op mensen zonder enige computer-ervaring. Wilt u hiermee ervaring opdoen samen met anderen

Ziekenhuis Amstelland
opent Transfer Afdeling

Transfer Afdeling blijven patiënten
kort, gemiddeld drie weken. Zij gaan
daarna weer naar huis of vinden via
het klantcentrum van Zonnehuisgroep Amstelland een geschikte locatie waar zij kunnen verblijven.

Regio - Ziekenhuis Amstelland en
Zonnehuisgroep Amstelland hebben samen een Transfer Afdeling in
Zonnehuis Amstelveen ingericht. Op
deze afdeling kunnen 24/7 met name patiënten vanuit Ziekenhuis Amstelland, die van de Spoedeisende
Hulp (SEH) komen, worden opgenomen. Het gaat dan vooral om ouderen, die eigenlijk geen ziekenhuiszorg nodig hebben, maar ook niet
meteen naar huis kunnen.

Locatie
Zonnehuis Amstelveen is de uitgelezen plek voor deze transferafdeling,
omdat zij op 200 meter afstand van
Ziekenhuis Amstelland ligt. Bovendien heeft de Zonnehuisgroep de
beschikking over professionals die
snel een goede diagnose kunnen
stellen en behandeling en herstel
kunnen begeleiden, zoals specialisten ouderengeneeskunde, fysio- en
ergotherapeuten en goed opgeleide
verpleegkundigen en verzorgenden.
Ook krijgen de mensen op de transferafdeling een ruime eenpersoons-

Doelgroep
Steeds meer ouderen komen naar

de Spoedeisende Hulp. Vaak is er
vervolgens geen medische reden
om de patiënt op te nemen, maar
kan hij/zij eigenlijk ook niet naar
huis. Denk bijvoorbeeld aan een 90
jarige alleenstaande vrouw die na
een val een gebroken pols heeft en
verward is geworden. Op de nieuwe
Transfer Afdeling in het Zonnehuis
kunnen deze mensen nu terecht.
Het gaat dan vooral om patiënten
met een Eerstelijns Verblijfsindicatie. De afdeling wordt ook geschikt
gemaakt voor mensen met verwardheid of dementie. Op deze nieuwe

in dezelfde situatie? Dan is Zilveronline vast iets voor u! De cursus start op donderdag 16 februari van 10.00-12.00 uur. De groep
bestaat uit maximaal acht deelnemers, waardoor er veel ruimte
is voor persoonlijke begeleiding
door de twee vaste vrijwillige docenten. Mocht u geen Apple-iPad
hebben, dan kunt u er bij VitaAmstelland één huren. De kosten
voor de cursus bedragen 85 euro voor 8 bijeenkomsten, inclusief
koffie en of thee.
Aangeklede modeshow met
bingo en erwtensoep
Vrijdag 24 februari is er een modeshow en verkoop van H en A mode. Deze gezellige middag wordt
gecombineerd met twee rondes
bingo en erwtensoep. Kaartjes
zijn te koop in het wijksteunpunt
voor 7 euro. Dit is inclusief koffie, twee rondes één bingo kaartje en een kopje erwtensoep. Overige consumpties zijn voor uw eigen rekening. De zaal is om 13.30
uur open.

kamer met eigen sanitair en de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse activiteiten.
Officiële opening
Op 1 februari is de afdeling officieel
geopend door de heer Bergscheijder, een van de eerste bewoners
van de transferafdeling. Hij prees de
initiatiefnemers met de mooie afdeling en complimenteerde de medewerkers met de geweldige zorg die
hij had mogen ervaren. Naar zijn
mening mag de afdeling dan ook
omgedoopt worden tot Zonnehotel.
Hij knipte het lint door in bijzijn van
de andere cliënten, het zorgteam,
regiomanager Nico Groot van Zonnehuis Amstelveen, bestuurder Nelleke Vogel van de Zonnehuisgroep
en betrokken artsen en medewerkers van Ziekenhuis Amstelland.
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Daaf Beuse (16)zingt Ziggodom plat
Uithoorn - Vorige week dinsdagavond bezocht de 16 jarige Daaf
Beuse uit Uithoorn een uitverkocht
Ziggodome om zijn idolen van de
Amerikaanse punk-rockband Green
Day te zien en te horen. Tijdens dat
concert werd iemand uit de zaal gevraagd om een lied mee te zingen
op het podium en uitgerekend mijn
zoon viel deze grote eer ten deel. Hij
had zich voorbereid door thuis al
een groot laken te beschilderen met
tekst ‘I know the lyrics’. Toen zanger Billy Joe tijdens het desbetreffende lied ineens zijn tekst ‘kwijt’
was, is Daaf op de schouders van

een van zijn vrienden gaan zitten
en heeft zijn spandoek uitgevouwen. Daaf bleef niet onopgemerkt
en werd als ‘stand-in’ gevraagd om
het lied af te maken. En dat lied hij
zich geen twee keer vragen. Als een
echte rockster heeft hij staan zingen
en springen en is hij uiteindelijk met
een enorme ‘stagedive’ weer het
publiek ingesprongen. Een registratie van zijn optreden staat op www.
youtube.com/watch?v=kk1lD0tId-s
Daaf is leerling van het Alkwin Kollege in Uithoorn en zit in 5 VWO
waar hij ook muziek als eindexamenvak heeft.

Après-ski Rommelmarkt
Amstelhoek
Regio - Voor het eerst zal er op zaterdag 11 februari in en om buurtvereniging Amstelhoek, Engellaan 3A in de Amstelhoek, van
13,00 tot 17.00 uur ,een gezellige
buurt-rommelmarkt plaatsvinden.
Er staan ruim 40 marktkramen met
rommel(tjes), snuisterijen en lokale
producten. Dit alles in après-ski stijl:
glühwein, chocolademelk, snert, gezellige muziek, diverse (kinder)ac-

tiviteiten, vuurkorven etc. Kortom
heel veel gezelligheid!!!!
Het zou erg leuk zijn als u ook een
kijkje komt nemen deze middag. Entree is gratis. (Gezien de beperkte
parkeergelegenheid in Amstelhoek
verzoeken u zo veel mogelijk lopend
of met de fiets te komen. Indien u
met de auto komt graag parkeren
in Uithoorn. Loopafstand is dan een
kleine 10 minuten)

Voorstelling “Bep,
dochter van Rietveld”
Regio - Leven en werk van de beroemde architect Gerrit Rietveld
stonden centraal bij de evenementen rond het vijftigjarig bestaan van
het Uithoornse Rietveld-monument
“De Hoeksteen”. Zoals bij de succesvolle muziektheatervoorstelling
in de open lucht “Het geheim van
de Hoeksteen” in oktober 2015.
De Stichting Culturele Activiteiten
Uithoorn (SCAU) sluit daar nu in de
kleinkunstsfeer op aan met de voorstelling “Bep, dochter van Rietveld”,
op zondag 19 februari in de Thamerkerk. De veelzijdige actrice, zangeres en cabaretière Audrey Bolder
verzorgt dan een levendige theatervoorstelling waarin de geheimen
van de familie Rietveld worden ontrafeld. De Utrechtse actrice staat in
een intrigerende solovoorstelling op
het podium van de SCAU. Met als
onderwerp: hoe legitiem is het om
offers te brengen om je doel te bereiken? Inspiratiebron voor Audrey
Bolder is Elisabeth Eskes-Rietveld
(Bep), schilderes en oudste dochter van architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld.
Kunstgroep
Door Beps ogen zien we haar vader
omarmd door kunstgroep De Stijl.
De bonte stoet van personages die
voorbijtrekt blijkt ook voor het leven van Bep (1913-1999) zeer bepalend. De schilderes heeft tot op
hoge leeftijd gewerkt. Ze had een
bewogen leven. Ook tijdens haar
verblijf in kampen in het voormalig Nederlands Indië ging ze door

Getuigen gezocht
van mishandeling
Uithoorn – Op zondag 29 januari omstreeks kwart over acht in de
avond heeft een mishandeling van
een minderjarig meisje plaats gevonden door meerdere jongens op drie
donkerkleurige scooters (Vespa). Het
meisje fietste rond 20.15 uur vanaf de
Bieslook in de richting van de Faunalaan. Voor de brug kwam zij al in
aanraking met de jongens. Eenmaal

over de brug op de Faunalaan tussen de Meerkikker en het Amfibieenpad is het meisje door de jongens
mishandeld. Na de mishandeling zijn
de jongens weggereden in de irchting van de Randweg. Opvallen detail: Het viel de aangeefster op dat
twee van de jongens een paarskleurige middelvinger hadden. De politie
is op zoek naar getuigen. Heeft u iets
gezien, gehoord of kent u een van de
daders? Neem dan contact op met
de politie via 0900-8844.
Bron: www.politie.nl.

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.

Geluk bij een ongeluk, zo
zou je het kunnen noemen
Als het niet anders was. Wij zijn
blij met de ondergrondse containers op de Bertram. Geen stankoverlast meer in de zomer van de
container, die bij ons huis stond
en een container minder voor de
deur. Verzamel restafval en breng
het om de dag naar de ondergrondse container. Altijd goed
verpakt, zodat er niets uit kan
vallen. Afgelopen maandag de
30ste jan. bracht mijn man zoals
gewoonlijk weer een zakje restafval naar de container, daar hij
een zwakke linkerkant heeft, kijkt
hij altijd extra uit, gooit het zakje in de container, draait zich om,
om naar huis te gaan en zie de
mayo en ketchup voor de container niet liggen. Dus u kunt wel
begrijpen wat er gebeurde, glijdt
uit en breekt hierbij bovenkant
arm, net onder de schouder, gekneusde heup en hersenschudding, plus een behoorlijke bloeduitstorting boven oog. Jas kapot,
wat natuurlijk het minst erge is.
Heb ik in de container gegooid.
Heb meteen de mayo en ketchup
zo goed en kwaad als het kan
verwijderd, want er wonen meer
oudere mensen in de buurt. Een
hele middag in het ziekenhuis
doorgebracht. Scan hoofd, röntgenfoto’s etc.
Plus de ontzettende pijn die mijn
man heeft, dankzij iemand anders, die te beroerd is om zijn

spullen netjes weg te gooien. Heb
hierover gebeld met gemeente zouden het doorgeven, krijg
een telefoontje, afgelopen vrijdag
naar allemaal, hebben gechecked, maar konden niets vinden,
Terwijl ik aangaf, dat ik het verwijderd heb. Maar wat schertst mijn
verbazing, ik ga vanmorgen weer
een zakje wegbrengen, het is nu
de 6e febr. Ligt er weer mayo en
aan de hendel van de container.
Ik voel me niet geroepen, om voor
de Gemeente te gaan werken. Wij
verzoenen ons met de gedachte, dat als mijn man een andere
kant op gevallen was, zou hij met
zijn hoofd op de stoeprand gevallen zijn.
De ramp was dan waarschijnlijk niet te overzien. Maar voorlopig zijn wij door een ander gedupeerd, man hulpbehoevend moet
met alles geholpen worden, vanaf nu iedere dinsdag naar ziekenhuis voor röntgen of de arm goed
aan elkaar groeit, want het kan
helaas niet in het gips, onder de
morfine voor de pijn. Misschien
dat dit ingezonden stukje aan
het denken zet en dat de mensen
toch eens op gaan letten hoe zij
iets in de container gooien.
Had trouwens een betere reactie
van de Gemeente verwacht.
B.J.A. Hitchen-Jongbloed
Bertram 165, Uithoorn

Poging inbraak woning

Voorlezen en ontbijten op
‘t Startnest

met schilderen. Zo kon ze overleven. Bij Audrey Bolder rijst de vraag
ten koste van wie of wat je kunstenaar mag zijn. Regie van de voorstelling heeft Titus Tiel Groenestege. De begeleidende muziek is gecomponeerd door Willem Friede. De
voorstelling op zondag 19 februari
in de Thamerkerk aan de Amsteldijk
Noord begint om 14.30 uur. Losse kaarten zijn te koop bij de boekhandels The Readshop in winkelcentrum Zijdelwaardplein, Bruna in
winkelcentrum Amstelplein en, voor
zover dan nog voorradig, op zondag
19 februari aan de zaal. Ze kosten
13,00, voor jongeren onder de zestien jaar 7,00. Zie ook www.scau.nl.
Reserveren van kaarten kan via het
secretariaat van de SCAU, secretariaat.scau@gmail.com.
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Uithoorn – Als afsluiting van de
Nationale Voorleesdagen werden
de kinderen van Jenaplanschool
’t Startnest vrijdag getrakteerd op
een ontbijt mede tot stand gekomen
door Bakkerij Van Maanen. Terwijl
de kinderen smikkelden van al het
lekkers werd er in de verschillende groepen voorgelezen. In de onder—en middenbouw kwamen ouders voorlezen. In sommige klassen
gebeurde dit in kleine groepjes en
in andere klassen lazen de ouders
voor de hele groep voor. In de bovenbouw waren er ook kinderen die
voorlazen. Bij het samenstellen van
het ontbijt was een combinatie gemaakt van gezonde artikelen zoals
yoghurt en hartig beleg en iets minder gezond, maar wel heel lekkere
hagelslag en pindakaas! Hoewel er

eerst nog werd gedacht dat de hoeveelheid eten niet genoeg zou zijn
voor de bijna 300 kinderen, was het
achteraf meer dan voldoende. Zo
bleek maar weer eens dat het oog
soms groter is dan de maag.
Dit hoofdzakelijk gezonde ontbijt sluit mooi aan bij het aanmoedigingsbeleid om kinderen gezonder te laten snacken en drinken. Vorig schooljaar is ‘t Startnest gestart
met het waterdrinken op school,
omdat dit goed is voor de kinderen.
Ze hebben standaard een bidon op
school, waaruit ze tijdens de lessen
mogen drinken. Ook het eten van
fruit wordt aangemoedigd. Daarom
doet de school sinds dit jaar mee
met het Europees fruitproject. Kortom het voorleesontbijt is meer dan
alleen lekker smikkelen en smullen!

Het Omstander-effect
Uithoorn - Afgelopen week gaf
oud-instructrice Angela Wolbink
een interessante lezing bij EHBO
vereniging Camillus. EHBO’ers
zijn goed getraind in het verlenen
van eerste hulp, maar ook zij kunnen last hebben van het ‘omstander-effect’. Ken je dat? Er gebeurt
iets in je omgeving: een ongeval, brand, iemand wordt aangevallen. Maar niemand biedt hulp.
Je staat voor het raam en ziet het
gebeuren. Mensen lopen door,
‘zien het niet’ , of kijken even om
en gaan verder. Jij denkt: wat idioot, niemand doet iets! Maar zelf
doe je ook niets! Na een tijdje reageert er iemand en onderneemt
actie. Dan gaan anderen ook de
helpende hand toesteken.
Deze reactie op een noodsituatie
wordt het ‘omstander-effect’ genoemd. In 1964 werd er in New
York op straat een vrouw doodgestoken. De steekpartij zou 35minuten hebben geduurd waarbij
38 mensen zouden hebben staan
toekijken zonder in te grijpen of
de politie te bellen. De theorie is:
hoe groter de groep omstanders,
hoe kleiner de kans dat iemand

ingrijpt. In de sociale psychologie
is daarna veel onderzoek gedaan
hoe het kan dat er in bepaalde situaties vaak (veel) passieve omstanders zijn die niets doen. Er
zijn filmpjes gemaakt van iemand
die bewusteloos op straat ligt in
een druk winkelcentrum waarbij
iedereen voorbij loopt of toekijkt
zonder hulp te bieden.
Het blijkt dat onbewust de
groepsdruk een rol speelt: Men
denkt dat een ander wel zal ingrijpen (er zal wel al iemand gebeld hebben). Men denkt dat iemand anders wel beter hulp kan
bieden dan hijzelf. Of denkt: niemand doet iets dus zo erg zal het
niet zijn. Of men is bang zichzelf
voor schut te zetten (straks helpt
het niet wat ik doe) en vind het
eng om als enige te gaan helpen.
Het is belangrijk om je bewust te
zijn van het ‘omstander-effect’.
Elk gewoon mens kan op deze
manier reageren in een noodsituatie. Door je dit te realiseren kan
het helpen om toch sneller in actie komen. Want als er 1 schaap
(helpende hand) over de dam is,
volgen er meer!

Uithoorn - Op donderdag 2 februari is tussen 18.05 en 18.20 uur een
inbraak gepleegd in een woning
aan de Korenbloem. De bewoonster kwam, na even weg geweest te
zijn, thuis en hoorde gestommel boven. Ze is gaan kijken, maar de die-

ven waren reeds gevlogen. Het keukenraam stond nog open. Er is een
sporenonderzoek gehouden door de
politie. Mogelijk zijn er bewoners die
personen in de buurt van het huis
hebben gezien, zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie.

Inbraak in tabakszaak
Uithoorn - Om drie uur in de nacht
van zondag 5 op maandag 6 februari is een inbraak gepleegd in de tabakszaak op het Zijdelwaardplein.
Om binnen te komen hebben de dieven het cilinderslot uitgeboord. Uit
de opslag is een behoorlijke hoeveelheid sloffen sigaretten buit gemaakt.

De politie was snel ter plaatse, het
alarm van de winkel is afgegaan. Er
is direct een onderzoek gehouden in
de buurt, samen met de hondenbrigade. Dit heeft nog niets opgeleverd.
Het onderzoek gaat verder. Al eerder
is geprobeerd in te breken, dit is bij
een poging gebleven.

Praktijk Yannu, tijd voor
ontspanning en herstel
Uithoorn - Wilde je altijd al met yoga beginnen? Kies voor Restorative Yoga. Deze vorm is voor iedereen toegankelijk - ook voor mensen met fysieke klachten of bijvoorbeeld een burn-out - en helpt vooral
bij het onthaasten. Sinds 21 januari
2017 zijn er lessen Restorative Yoga
in het MOC-gebouw in Amstelveen.
Meld je aan bij ellen@yannu.nl of
bel: 06.10.20.12.70. Bij deze aangepaste vorm van yoga blijf je langer
in bepaalde houdingen liggen of zitten. Hierdoor kun je de spanningen
in jouw lichaam beter waarnemen
en loslaten. Bij de oefeningen wordt
je lichaam ondersteund met bolsters
en blokken, waardoor maar een minimale spierinspanning nodig is. Je
lichaam kan hierdoor op een dieper
niveau ontspannen en herstellen. Bij
yoga gaat de werking verder dan alleen het ontspannen van spieren.
De doorbloeding in je hele lichaam
verbetert, ook op het niveau van het
bindweefsel en de organen.
De fysieke overgave in de houding
en het langer in dezelfde positie
blijven, heeft een gunstige invloed
op je ademhaling. Een rustige, diepe ademhaling leidt tot een kalme
geest die het deel van het zenuwstelsel activeert dat zorgt voor fysieke ontspanning en herstel; het parasympatisch zenuwstelsel.
Iokai Shiatsu
Voel je je gejaagd, kom je niet meer
tot rust, of kun je niet meer ontspannen? In deze hectische maatschappij is het heel goed om ook je rust te
nemen. Als je stresshormonen aan-

maakt kun je zelfs een hoge bloeddruk krijgen, maar ook slecht slapen
en spanningshoofdpijn kunnen tekenen van stress zijn. En daar kun
je wat aan doen bij Praktijk Yannu in
de Legmeer in Uithoorn! Naast het
volgen van yogalessen - in Amstelveen - kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor een Iokai Shiatsu behandeling, ook wel acupressuur genoemd.
Iokai Shiatsu wordt door ruim dertig
verzekeraars vergoed. Door tijdens
de behandeling druk uit te oefenen en mobilisaties en strekkingen
toe te passen kan je lichaam weer
leren ontspannen en wordt je energiehuishouding verbeterd. Je voelt
je snel fitter en gezonder. De combinatie van een invoelende aanraking en oprechte aandacht voor de
mens, maken dat de behandeling
prettig is om te ondergaan. Shiatsu
heeft ook een preventieve werking;
het werkt ontspannend, versterkt je
conditie en weerstand en verbetert
het lichaamsbewustzijn. Bij Praktijk
Yannu van Ellen Coops kun je overigens ook terecht voor sport- en
ontspanningsmassage en Ayurvedische lichaams- en hoofdmassage. Bezoek de website www.yannu.nl, stuur een e-mail naar ellen@
yannu.nl, of bel: 06.10.20.12.70 voor
meer informatie over de yogalessen
of behandelingen.

Geen krant?

0297-581698

08 Nieuwe Meerbode

• 8 februari 2017

Raad kiest Confucius voor
vaste stek bibliotheek
Vervolg van de voorpagina.
Zijdelwaard daar en tegen biedt
meer mogelijkheid en is momenteel ook veel meer het centrum van
Uithoorn als je naar de omliggende woonwijken kijkt. Er wonen heel
veel ouderen en ook vanuit het Thamerdal kan men er gemakkelijk komen. Wij zien dat dan ook als de
beste locatie om er de bibliotheek
te vestigen,” lieten VVD fractievoorzitter Nick Roosendaal en zijn fractiegenote Rebecca Sterrenberg weten die samen met het CDA Zijdelwaard duidelijk zagen als ‘het centrum’ van Uithoorn om de bibliotheek er permanent te huisvesten.
Bijvoorbeeld in het leegstaande
bankgebouw van ABN/AMRO aan
de Heijermanslaan of in het Hooge Heem. Aoulad Bouchta (CDA)
onderstreepte de woorden van de
VVD-ers. Ook zij zag meer kansen
in de locatie Zijdelwaard waar de
bereikbaarheid op alle fronten een
stuk beter is, ook per openbaar vervoer. Zij wees op de onzekerheden
die er zijn in relatie tot het nog te
bouwen Confucius. Samen met de
VVD werd daartoe een motie ingediend waarin het college werd verzocht af te zien van de locatie Confucius maar zich te richten op Zijdelwaard. Andere politieke partijen

haakten erop in, gaven hun mening,
maar de motie haalde het uiteindelijk bij de stemming niet.
Confucius was de afspraak
Elfriede Henraat verbaasde zich
over het standpunt van de VVD en
het CDA. Zijdelwaard nu ineens
het centrum van Uithoorn? Dat was
toch altijd Het Oude Dorp met het
Amstelplein en de Waterlijn? Zo is
het altijd door de wethouder naar
voren gebracht. Er was toch al geruime tijd geleden binnen de raad
en met het college afgesproken dan
Confucius op termijn de vaste locatie voor de bibliotheek zou worden?
De raad zou zich er nog over buigen om er haar goedkeuring aan te
geven. Bovendien wonen er ook talloze ouderen in het Thamerdal en
voor hen is de locatie aan de Waterlijn relatief dichtbij. Ook Els Gasseling (PvdA) hield vast aan de keuze voor Confucius. Zij zag geen geschikt onderkomen in het verschiet
voor de bieb in Zijdelwaard. Daar
komen ook nog eens een keer hoge
kosten bij voor (alweer) een verbouwing van het betreffende pand of
locatie. Fractievoorzitter Benno van
Dam (Ons Uithoorn): “Wij maken
ons als fractie wel zorgen of Confucius op tijd wordt opgeleverd. Over
twee jaar moet de bibliotheek weer

verhuizen. Stel dat we kiezen voor
een andere locatie en die wordt
binnen het tijdsbestek van twee
jaar niet gevonden of gerealiseerd,
wat dan?” Uiteindelijk koos ook zijn
fractie voor Confucius omdat dit het
enige stukje ‘zekerheid’ is momenteel wat je kunt verwachten. Het nadeel dat de locatie niet centraal gelegen is t.o.v. de rest van Uithoorn
en De Kwakel werd daarbij op de
koop toe genomen. Ook Iris Theijssen (GB) wees op de termijn van 2
jaar en zag graag een kostenplaatje
als er nu weer een onderzoek naar
een locatie zou plaatsvinden. Jordy Keimes (CDA) vroeg zich af of er
niet gewoon kon worden begonnen
met de bouw van Confucius zonder
op voorhand ervan uit te gaan of de
bieb er in komt, maar wel een slag
om de arm te houden. “Dan kan je
ondertussen om je heen kijken en
vinden we niks geschikt kan je altijd nog kiezen voor Confucius. De
vraag is hoe de ontwikkelaar dan
de benedenverdieping gaat inrichten als de bieb er niet zou komen
en hoe die in te richten als het wél
doorgaat?” Dat werd ontzenuwd
door wethouder Polak die stelde dat
de gemeente de ontwikkelaar een
garantietermijn van 10 jaar heeft
toegezegd dat de bibliotheek in het
pand komt.
Verbazing
Fractievoorzitter Herman Bezuijen van Gemeente Belangen zei met
verbazing de hele discussie aangehoord te hebben dat men nu ineens
niet voor Confucius kiest maar voor
iets anders. “Dat is drie jaar geleden
al ter sprake geweest en ook recent
was iedereen het met elkaar eens
dat Confucius de eindlocatie voor
de bibliotheek moest worden. Als
raad moesten we het nog bekrachtigen. Als we deze discussie verder
voortzetten hebben we straks een
groot probleem als de tweejaarlijkse
termijn van de tijdelijke locatie eindigt en er dan nog altijd geen onderkomen is gevonden. Er zijn destijds
verwachtingen bij ondernemers ge-

Overdracht Zijdelfleur:

‘Tijd voor vernieuwing’
Uithoorn – De bloemenspeciaalzaak Zijdelfleur is per één februari door Rinus Verheggen overgedragen aan de 28-jarige Ichelle van
Dijke. De 63-jarige Rinus vindt dat
het tijd wordt voor vernieuwing. Het
gaat om een vriendschappelijke en
vertrouwelijke overdracht. Rinus
ziet geen reden voor vaste klanten
om vertrouwen in de winkel te verliezen. Ichelle heeft in het verleden
vijf jaar bij Zijdelfleur gewerkt, nadat
ze daar stage heeft gelopen tijdens
haar middelbareschooltijd.
“Ik ben niet uitgekocht. Ichelle en ik
hebben al een aantal jaar een zakelijke relatie en weten wat we aan elkaar hebben,” vertelt de pensionerende bloemist. “44 jaar geleden begon ik met een bloemenwinkel in

de Centra, dat later de C1000 werd.
Toen het pand van Zijdelfleur ongeveer 25 jaar geleden vrijkwam,
zag ik een kans om daar een bloemenspeciaalzaak te beginnen,” aldus Verheggen. Van die keuze heeft
hij nooit spijt gehad. Ichelle is drie
jaar geleden begonnen met Bloemenboetiek van Dijke in Amsterdam. “Dat was een geweldige tijd.
Rinus deed voor mij de inkopen en
ik heb hem altijd kunnen bellen voor
advies,” vertelt de nieuwe eigenaar
van Zijdelfleur. “In die tijd heb ik ook
een masterclass marketing gevolgd
bij de Vereniging Bloemist-Winkeliers. Dat heeft mij veel geholpen in
het runnen van een zaak en ondernemen in het algemeen.” Bij de Vereniging Bloemist-Winkeliers (VBW)

zitten de 500 topbloemisten van Nederland aangesloten, waaronder Zijdelfleur en voorheen ook Bloemenboetiek van Dijke.
Nieuwe generatie
“Na 44 jaar de bloemist van Zijdelwaard te zijn geweest is het tijd
voor de nieuwe generatie,” vindt Rinus. “We hebben altijd geprobeerd
om de klanten – en vooral de vaste klanten – zo veel en goed mogelijk te helpen,” aldus Verheggen. De
klanten hoeven niet bang te zijn dat
de, zoals Rinus het zegt, vertrouwde
sfeer en het vertrouwde personeel
gaat veranderen. “Ik sta niet meer in
de winkel, maar achter de schermen
blijf ik nog een tijdje actief. In principe verandert er niet zo veel. Ja, er
staat een nieuw iemand in de winkel met andere ideeën. Dat is alleen
maar belangrijk,” aldus Rinus. Ichelle is het hiermee eens. “De klanten
hoeven niet bang te zijn dat er enorme veranderingen komen. Rinus
geeft me nog steeds de opdracht om

wekt dat door de komst van de bibliotheek in Confucius er meer ‘reuring’ in de omgeving gaat plaatsvinden. Dat mag best gehonoreerd
worden. Voorts hebben we nu lang
genoeg gewacht om een beslissing
te nemen. We moeten nu doorpakken omdat we anders te laat zijn.
Ik snap ook best dat ook Confucius een risico in zich bergt dat het
niet op tijd klaar is, maar dat is ook
zo als je iets anders gaat zoeken wat
nog meer tijd gaat kosten ook.” Aldus Bezuijen die meteen aangaf de
motie van de VVD en het CDA niet
te zullen steunen.
Arjan Koopmans (Groen Uithoorn)
gaf aan altijd tegen een tijdelijke
verhuizing te zijn geweest, mede
vanwege de kosten. Hij hoopte dat
de Hoeksteen snel verkocht wordt
en vroeg zich tevens af of Confucius
er wel komt. “Is het niet beter even
een pas op de plaats te maken om
te zien hoe het loopt bij de tijdelijke
locatie van de bibliotheek om daarna te besluiten waar de bieb definitief naartoe moet? Een centrale ligging is voor mij een heel belangrijk
argument.”
Wachten kan niet meer
Wethouder Ria Zijlstra (Kunst &
Cultuur) wees erop dat er niet gewacht kan worden op een beslissing. “De raad moet een besluit nemen of de bibliotheek nu wel of niet
naar Confucius gaat. De bibliotheek
komt samen met andere maatschappelijke en culturele organisaties goed tot haar recht in Confucius. In Zijdelwaard is dat als zodanig niet te realiseren. In het pand
van de ABN/AMRO kan dat al niet
meer want dat is verkocht. Het Hooge Heem is niet geschikt net zo min
als een ruimte in het winkelcentrum.
Vasthouden aan het raadsconcept,
de keuze voor Confucius, is de beste optie. Je weet niet wat je krijgt als
je niet kiest voor Confucius,” aldus
de wethouder wiens voorkeur duidelijk was.
Wethouder Marvin Polak (Ruimtelijke ontwikkeling dorpscentrum) benadrukte de woorden van zijn collega. “De uitvoering van het Masterplan is levendiger dan ooit. Er is
weliswaar sprake van een andere
invulling maar de kernwaarden blijven overeind: zoals het weren van
doorgaand verkeer en het creëren
van een levendig dorpscentrum. Die
levendigheid vergroot je door de bibliotheek in Confucius te huisvesten. De ontwikkelaar wacht op het
besluit van de raad of er een bieb
gaat komen of niet. Het is overigens
de vraag of het pand in de gewijzigde uitvoering de naam Confucius
blijft houden. Na het besluit van de
raad, bieb of niet, gaat de ontwikkelaar bij ons een bouwaanvraag indienen. Het pand komt er zonder
meer en mij is toegezegd dat het
eind 2018 klaar is.”
Bij de stemming gingen de meeste partijen overstag om toch voor
Confucius te kiezen en niet voor de
motie van VVD en CDA, gesteund
door Groen Links. PvdA, Ons Uithoorn, GB en DUS! stemden tegen
en dat was de meerderheid. Anders
gezegd: het nog te bouwen pand
aan de Waterlijn, nu nog bekend als
Confucius, gaat over twee jaar het
nieuwe onderkomen worden van de
bibliotheek tegen een huurprijs van
55.000 euro per jaar. Mits op tijd gereed...

Uithoorn - De Stichting Beveiliging
Bedrijven Uithoorn heeft besloten
nog dit voorjaar voor haar leden cameratoezicht te realiseren. Bij ieder
pand van de aangesloten leden wordt
een beveiligingscamera geplaatst. De
camera’s worden aangesloten op
een centrale bewakingspost. Met het
plaatsen van de camera’s brengt de
SBBU de beveiliging op de door haar
leden gewenste niveau. Cameratoezicht past binnen het beleid van de
SBBU. Het is er op gericht technologie in te zetten als voldoende aannemelijk is gemaakt dat dit tot een significante verbetering van het veiligheidsniveau kan leiden. De SBBU is
van mening dat dit het geval is.
Collectief
SBBU voorzitter Ruud Hogenboom
licht de beslissing toe. “Wij zijn destijds, in 2007, opgericht om de beveiliging van het bedrijventerrein Uithoorn te verbeteren. Er was een duidelijke behoefte om taken en maatregelen collectief te regelen, vanuit
het besef dat ieder individueel bedrijf dat nooit op een gelijkwaardig
niveau op eigen houtje tegen aanvaardbare kosten zou kunnen. Onze
aanpak heeft geleid tot een significant veiliger bedrijventerrein. Het
misdadigersgilde zit echter niet stil
en bedient zich ook van moderne
hulpmiddelen en een steeds hardere aanpak. Strategisch opgestelde
camera’s stellen ons in staat sneller dan ooit vast te stellen of er iets
aan de hand is en of en hoe er moet
worden ingegrepen.”
Te lang
Cameratoezicht stond al langer op
het verlanglijstje van de SBBU. De
stichting nam het initiatief en diende al geruime tijd geleden een aanvraag in om, gefinancierd vanuit het
Ondernemersfonds, op in- en uitvalswegen en een aantal hotspots
cameratoezicht voor het gehele bedrijventerrein te realiseren. Een po-

sitief besluit bleef tot dusverre uit.
Hogenboom: “Er zijn bij de beslissing over cameratoezicht meer partijen betrokken die het blijkbaar niet
met elkaar eens kunnen worden.
Wij dachten er het algemeen belang
mee te dienen, maar de procedure
duurt ons te lang, gelet op het belang van onze leden. Wij zijn er natuurlijk primair om het veiligheidsniveau voor onze leden te garanderen.
Daar worden wij op afgerekend.”
Aangesloten
De huidige aanpak van de SBBU
voorziet in het plaatsen van een of
enkele beveiligingscamera(‘s) bij de
objecten van de aangesloten leden.
Voor de leden zijn daar geen kosten
aan verbonden. De geplaatste camera’s worden eigendom van de leden. De SBBU verzorgt gedurende
de eerste drie jaren het onderhoud.
De camera’s worden gekoppeld aan
een centraal beheerd beveiligingsplatform. Beelden worden per object en in het betreffende object opgeslagen. Desgewenst kunnen opgeslagen beelden worden doorgestuurd naar de centrale bewakingspost van het beveiligingsbedrijf.
Over de SBBU
De Stichting Beveiliging Bedrijven
Uithoorn, kortweg SBBU, is voortgekomen uit de wens onder de ondernemers in Uithoorn om een beveiligingscollectief op te richten.
De SBBU koopt taken en middelen collectief in. De stichting is de
opdrachtgever naar VMB Security
& Services b.v. De camera-installatie zal uitgevoerd worden door VMT
Security & Services. VMT is al jaren een betrouwbare partner van
de SBBU en voor bedrijven op het
industrieterrein. Het bestuur houdt
toezicht op de uitvoering van de met
de leden overeengekomen taken.
Sinds de oprichting van de SBBU is
het aantal inbraken en andere onheil sterk verminderd.

Alexanderhoeve kaas &
noten onderscheiden
Uithoorn - Aan Arie en Marga van
de Alexanderhoeve kaas & noten is afgelopen week het certificaat foodspecialiteitenwinkel uitgereikt door de Stichting Kaas en Delicatessenwinkel Nederland.
De Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland (KDWN) is
een initiatief van het Vak entrum3
Kaas & Delicatessen. De winkel
werd bezocht door een onafhankelijke controleur die de winkel heeft
gecheckt om meer dan 100 kwaliteitseisen, denk hierbij aan; hygiëne, inrichting,wettelijke normen,pro
ductkennis,assortiment, klantvriendelijkheid en uitstraling. Aan al deze kwaliteitseisen werd voldaan, en
daar waren Arie en Marga bijzonder
trots op.
Speciaal
Arie en Marga zitten nu ongeveer 14
maanden op het vernieuwde winkelcentrum Zijdelwaard, de klanten
hebben al aardig de weg naar deze

speciaalzaak weten te vinden. Iedere dag wordt er in de winkel de noten vers gebrand en gemixed, en zij
hebben een breed assortiment aan
Hollandse- en Buitenlandse kazen,
wijnen en de Old Codger.
Één van de specialiteiten van de
Alexanderhoeve winkel op Zijdelwaard is “ het Peertje van Uithoorn”,
een eigen samengesteld kaasje volgens oud geheim recept. Menig inwoner van Uithoorn heeft deze lekkernij al geproefd.
Met dit certificaat tonen we aan alle vakmanschap in huis te hebben
en dat wij samen met onze collega Sylvia ons continu inspannen
om de klanten op de juiste manier
te inspireren en te adviseren. We
zijn enorm trots en plakken de sticker met het kroontje ook direct onze deur. Deze week hebben wij ook
een speciale aanbieding voor u, zie
ook onze advertentie vermeld in deze krant.... we zien u graag verschijnen.

bijvoorbeeld Chrysanten te bestellen
voor de vaste klanten die dit al 40
jaar kopen,” aldus Ichelle.
12 jaar
Op 12-jarige leeftijd begon Rinus
met werken bij een kweker in Nes
a/d Amstel. Daar heeft hij zijn passie voor bloemen gevonden. Na de
middelbare tuinbouwschool heeft hij
een cursussen gedaan en voor zijn
20e opende hij zijn eerste bloemenzaak in Uithoorn. Ichelle heeft een
vergelijkbare geschiedenis. Zij specialiseerde zich in de bloemen op
het middelbaar onderwijs en is daarna vijf jaar in de leer gegaan bij Rinus, waarna zij begon met haar eerste eigen bloemenzaak in Amsterdam. Aanstaande zaterdag is Rinus
Verheggen de hele dag aanwezig bij
Zijdelfleur met koffie en gebak voor
klanten die afscheid van hem willen
nemen als winkeleigenaar en om
Ichelle van Dijke succes te wensen
met de toekomst van Zijdelfleur.
Foto Kevin Hijne

Het KerkCafe:

Europa, hoe nu verder?
Uithoorn - Europa. Eén van de vijf
werelddelen en de bakermat van
de westerse beschaving. Na de verschrikkingen van WO II ontstond er
binnen Europa een beweging van
toenadering tussen de verschillende
landen. Nooit meer onderlinge oorlogen, maar samenwerken met het
oog op steeds meer welvaart. Eerst
werd de Benelux gevormd, daarna
de EEG met vooral economische sa-

SBBU realiseert
cameratoezicht

menwerking. Dan ontstaat de EU,
de Europese Unie met Brussel en
Straatsburg als centrum. Het lijkt
het Walhalla te zijn, zeker voor de
voormalige Oostbloklanden die na
de val van de Muur (1989) proberen zo snel mogelijk binnen de EU te
worden opgenomen. Op het “hoogtepunt” van de EU lijkt echter het
tij te keren en zijn kritische geluiden steeds duidelijker hoorbaar. Als

er in 2008 een economische crisis
overheen komt, worden de problemen binnen Europa steeds groter.
Met als laatste hoofdpijndossiers:
de Griekse schuldenlast, de vluchtelingencrisis, de Brexit en het veranderende Amerikaanse beleid onder president Trump.
Hoe verder
Hoe nu verder? Waar zijn (en wat
waren ook alweer) de Europese idealen? Wat kunnen we daarvan nog
overeind houden in de toekomst?
Of werkt het in Europa zo dat iedere
crisis landen juist noopt tot meer samenwerking en het maken van afspraken op terreinen waar ze eerst
de boot afhielden, zoals ten aanzien van het klimaat en de vluchtelingen? Wat zijn de voor- en nadelen van minder of juist meer Europese integratie? Wat zijn de verwachtingen vanuit de wetenschap

over de langtermijn trends in deze
ontwikkelingen? Kortom: wat mogen we verwachten van het toekomstige Europa? Hierover komt dr.
Paul Pennings, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam een inleiding houden. Praat
en denk mee op vrijdag 10 februari
vanaf 20.00 uur.
De bijeenkomst is in De Schutse,
De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na
afloop kunt u bij een hapje en een
drankje napraten. De toegang is vrij.
Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het KerkCafé Uithoorn biedt een podium waar
gesproken en gediscussieerd wordt
over onderwerpen op het gebied
van gezondheid, politiek, economie,
milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema’s. Iedereen is van harte welkom.
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Nieuw sporttenues OBS
Toermalijn
Uithoorn - Woensdag 1 februari j.l. werd door de voorzitter van de
ouderraad van OBS Toermalijn de
nieuwe tenues overhandigd aan de
directeur van de school, die ze weer
overdroeg aan de kinderen.. De modellen zijn vervolgens langs de klassen gegaan om de nieuwe tenues te

Sonja van Aurich wint
eerste prijs taekwondo
De Kwakel - Zaterdag 4 februari
heeft Sonja van Aurich uit De Kwa-

kel de eerste prijs gewonnen van het
taekwondo kampioenschap Chung-

dokwan dat in Amstelveen werd gehouden. Sonja kwam uit in de klasse meisjes 9-12 jaar.
In de finale versloeg ze Gwen met
18-11. Sonja doet pas één jaar aan
taekwondo en ze was in haar leeftijdsklasse de baas over meisjes die

Qui Vive Dames 1 Zaalkampioen
De Kwakel - De zaalcompetitie seizoen 2016- 2017 voor Dames 1 was
bijzonder. Helaas door blessures,
werk etc. moest de klus met slechts
zes speelsters en een keeper geklaard worden. Een wissel beteken-

de een flinke aanslag op ons conditioneel vermogen. Even bijkomen op
de bank was er niet bij.
De competitie startte erg voorspoedig. Na de eerste twee speelweekenden was een eerste plaats be-

Gehavend KDO kent een
opvallend eenvoudige middag
De Kwakel - Voor KDO stond afgelopen zondag de eerste competitiewedstrijd van 2017 op het programma. In De Zilk mochten de Kwakelaars het opnemen tegen een directe concurrent: Van Nispen. De thuisploeg stond op voorhand namelijk
op een derde plaats met drie punten achterstand op KDO.
Voor trainer Raymond de Jong was
het flink puzzelen om zijn basis elf
te bepalen. Hij kon namelijk niet beschikken over zijn wintersportvierende verdedigers Timo Kas en Erik
Verbruggen. Daarnaast was Mitchel Smits geblesseerd en keerden
Bart Hoving en Mathijs van Rijn pas
net terug van hun schoolvakantie.
Vorige week zondag werd er daarom een oefenwedstrijd gespeeld tegen DOSR (3-2 nederlaag) om zo
goed mogelijk voorbereid af te reizen naar De Zilk. Onder frisse omstandigheden dachten de Kwakelaars een lastige middag tegemoet
te gaan. Dit mede vanwege het feit

dat Van Nispen in het begin van het
seizoen met verzorgd voetbal met
1-2 wist te winnen in De Kwakel.
Niets bleek minder waar, want de
Kwakelaars kwamen erg goed voor
de dag in deze topper in de 3e klasse A. Met onder andere Max Wessels, Doron Borger en Thijs Plasmeijer in de basis van KDO, domineerden de bezoekers de wedstrijd in De Zilk. Na ruim tien minuten spelen resulteerde dit veldoverzicht ook in de eerste kansen voor
de Kwakelaars. Joeri Stange soleerde door de defensie van Van Nispen, maar schoot tegen de plaatselijke doelman aan. De sluitpost van
de thuisploeg redde enkele minuten
later opnieuw op een gemikte kopbal van Rick Kruit en een gevaarlijk
schot van Jim Klijn. In de 19e minuut
kwam KDO geheel terecht op voorsprong. Na een hoge voorzet van
Bart van der Tol, kopte Max Wessels de bal terug op de afwachtende Jim Klijn. Klijn stond net buiten

Enthousiaste meiden tijden
softbal training Thamen
Uithoorn - Thamen start in 2017
weer met een softbal pupillen team
met daarin meisje van bijna 9 t/m 12
jaar oud. De meisjes trainen nu nog in
hun oude groepen (beeball en honkbal) mee, maar hebben inmiddels ook
al een paar aparte softbal trainingen
gehad, en dat blijkt een enorm succes te zijn. Reden genoeg om het
team voor komend seizoen ook in te
schrijven in een echte softbal pupillen competitie. Ondertussen werken
de meisjes hard om dit seizoen goed
voor de dag te komen. Op woensdagavond krijgen zij pitcher- en catchertraining zodat zij straks ook in de verdedigende inning goed tegenstand
kunnen geven. Afgelopen zondag

was er weer veel aandacht op de training voor het fielden, vangen en slaan
van de bal, waarna de training werd
afgesloten met een echt wedstrijdje.
Lijkt het je ook leuk om te softballen
(of te beeballen, honkballen) laat het
ons dan weten via een e-mail naar
nieuweleden@thamen.info en wij nodigen je snel uit voor een training Je
bent welkom van 5 jaar oud en voor
alle leeftijden hebben wij mogelijkheden. Je mag namelijk altijd geheel vrijblijvend één maand GRATIS
meetrainen. Wij trainen nog in diverse gymzalen tot en met half maart en
gaan daarna weer lekker buiten trainen op ons complex aan de Vuurlijn
24 in De Kwakel.

haald, drie gewonnen wedstrijden en één gelijkspel. In het derde
weekend was het dan ook al mogelijk om de titel veilig te stellen. Het
derde weekend, op het programma
Xenios en Overbos, op dat moment

het zestienmetergebied en schoot
op vakkundige wijze de 0-1 tegen
de touwen. Een aantal minuten na
het openingsdoelpunt liet Van Nispen zich voor het eerst deze middag
gelden. De ploeg van trainer René
Ras kreeg namelijk een vrije trap op
negen meter van het Kwakelse doel.
Het was echter Joeri Stange die de
inzet met zijn kuit blokte. Na dit wapenfeit bleef KDO verzorgd voetbal
spelen en liet Van Nispen niet in de
wedstrijd komen. In de 27e minuut
werd er een diepe bal van achteruit gespeeld richting Rick Kruit. De
voorstopper van Van Nispen kopte
de bal echter te zacht terug op zijn
doelman, waarna de alerte Bart van
der Tol met een prachtige volley van
grote afstand de 0-2 wist te maken.
De Kwakelaars waren in de eerste
helft feller en venijniger in de duels,
iets waar de thuisploeg zich totaal
geen raad mee wist. In de 41e minuut kreeg Van Nispen op zeer gelukkige wijze een penalty, waardoor
er alsnog spanning in de wedstrijd
zou kunnen komen. Het was echter
Jesper Oudshoorn, die een uitstekende eerste competitiehelft achter
de rug heeft, die de strafschop fraai
wist te stoppen op een cruciaal moment in de wedstrijd. Vlak voor rust
bekroonde KDO een prima eerste
helft na een prachtige aanval met
een derde treffer. Rick Kruit ontving
de bal aan de linkerkant van het
veld en opende fraai naar de rechterkant, waar Joeri Stange stond.
Joeri, die volgend seizoen samen bij
KDO gaat spelen met zijn broertje
Jesse, wist de achterlijn te halen en
met een harde voorzet Rick Kruit te
bereiken. Rick was inmiddels naar
de eerste paal gelopen, toonde zijn
klasse en zorgde voor de 0-3, wat
ook de ruststand betekende.
Na de rust was het voor KDO zaak
om een snelle tegentreffer te voor-

showen. Met de opbrengst van twee
schoolfeesten heeft de ouderraad
deze kunnen bekostigen.
Komende jaren lopen de kinderen
van OBS Toermalijn er weer fantastisch bij in een compleet nieuw tenue tijdens de diverse schooltoernooien.

allemaal (veel) langer de sport beoefenen en hoger gegradueerd zijn.
Bij de “tuls” (patronen) die later op
de middag door de deelnemers opgevoerd werden, scoorde Sonja ook
nog een derde prijs. Ze was de enige gele band draagster die bij de
tuls in de prijzen viel.
nummer twee en drie op de ranglijst. Het kon dus nog alle kanten op.
Om de competitie spannend te houden verloren wij de eerste wedstrijd
tegen Xenios en de wedstrijd tegen
Overbos eindigde in een gelijkspel.
Hiermee hadden zij het niet meer in
eigen hand. Het laatste speelweekend moesten zij zelf de twee wedstrijden winnen en waren afhankelijk van het resultaat van de directe concurrent Xenios. Xenios kon
bij twee gewonnen wedstrijden het
kampioenschap binnenslepen. Met
een relatief eenvoudig programma leek dit een makkie te worden.
De Qui Vive dames deden wat we
moesten doen, twee maal winnen.
Later die dag, tijdens de wedstrijd
van Heren 1 kwam het verassende bericht binnen dat Xenios haar
laatste wedstrijd verloren had. Hiermee werd Qui Vive Dames 1 dit jaar
kampioen!
Gefeliciteerd Simone, Tessa, Robin,
Esmee, Roxy, Anouk, Marijn en de
begeleiders Maren en Tjarda met
het kampioenschap.
Volgend jaar weer in de Topklasse!
komen en dit lukt het eerste kwartier in de tweede helft goed. In de
60e minuut wisten de Kwakelaars
de wedstrijd zelfs definitief te beslissen nadat Jim Klijn met een fantastische vrije trap de 0-4 aantekende. Drie minuten later maakte Rick
Kruit het Kwakelse feestje compleet toen hij, net als Jim Klijn, zijn
tweede treffer van de middag wist
te maken. Na een bekeken voorzet
van Max Wessels, wist Kruit, op drie
meter van het doel, de bal binnen te
koppen en hiermee bracht hij een
0-5 stand op het scorebord.
In de 87e minuut redde Van Nispen
de eer door uit een vrije trap over
de Kwakelse muur de 1-5 te maken,
wat ook de eindstand was.
Door deze zeer overtuigende overwinning heeft KDO een directe concurrent op een achterstand gezet
van zes punten. Koploper Alphen,
met twee verliespunten meer dan de
Kwakelaars, wisten een spraakmakende 4-12 overwinning in en tegen
Stompwijk te boeken. Aankomende
zondag staat er voor KDO opnieuw
een ‘op papier’ lastige uitwedstrijd
op het programma. De Kwakelaars
mogen dan namelijk om 14:00 uur
aftrappen tegen de nieuwe nummer
drie van de ranglijst: FC Aalsmeer.
Alle Kwakelse vakantiegangers zijn
dan ook weer beschikbaar, zodat er
deze week volop concurrentie zal
zijn op de trainingen. Wij hopen op
jullie steun in Aalsmeer en hebben
veel vertrouwen in een goed resultaat na vandaag!
Opstelling KDO 1: Jesper Oudshoorn, Max Wessels, Jim Klijn, Joris Kortenhorst (75e Dennis Pappot), Doron Borger, Menno Lingeman, Thijs Plasmeijer, Nick Smits
(82e Frank Hogerwerf), Rick Kruit
(75e Mathijs van Rijn), Bart van der
Tol en Joeri Stange.
Paul Hogerwerf

Klaverjassen in De Kwakel
De Kwakel - Vrijdag 10 februari &
vrijdag 10 maart 2017 is het dorpshuis weer het strijdtoneel voor de
Open Kampioenschap De Kwakel
klaverjas en pandoer. Er zal voor de
3e keer gestreden worden om de
Joop van Diemenbokaal. Deelname
kost 7,50 euro. De zaal gaat open om
19.00 uur en de wedstrijd begint om
20.00 uur. Het is niet noodzakelijk om
beide avonden aanwezig te zijn maar
dat is wel nodig om in aanmerking te
komen voor de titel Kwakels Kampi-

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Woensdag 1 februari werd er weer door 47 liefhebbers deelgenomen aan de klaverjasavond in de Schutse. De eerste
prijs was deze avond voor Richard
v.d. Bergh met een totale score van
maar liefst 8019 punten gevolgd
door Frank v.d. Laan met een 7405
punten. Tinus Smit wist met 7318
punten beslag te leggen op de derde plaats. De poedelprijs was deze keer voor Joke Veenhof met het
trieste totaal van 3837 punten. De
marsenprijzen, bestaande uit een
fles wijn, werden deze avond ge-

wonnen door Corrie van Bemmelen, Kees de Kuiper (2x), Fred Witsel, Johan Zeldenthuis, Anneke Lebesque en Richard v.d. Bergh. De
boeketten bloemen in deze categorie waren deze avond voor Gijs Brosius, Theo Schols, Corrie van Bemmelen en Els Luijten terwijl de kadobonnen, te besteden bij DUOplant,
gewonnen werden door Gerrit Vink
en Willie v.d.Hilst. De eerstvolgende
klaverjasavond vindt plaats op donderdag 9 februari in de Schutse aan
de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Prima resultaat voor
Legmeervogels

Bridgevereniging Hartenvrouw

Uithoorn - Voor de tweede keer dit
seizoen naar Almere, en de sponsoren hadden wederom een touringcar geregeld waarin zowel het team
als de ouders in konden reizen. Of
het door de verkorte warming-up
kwam of het spelen op natuurgras
was niet duidelijk, in ieder geval begonnen de Uithoornaars niet sterk
aan de wedstrijd, de eerste kans
kwam pas na 10 minuten. Almere
speelde opportunistisch, maar werd
door onze sterke verdediging ver
van het doel van Danny gehouden.
Slechts met corners en vrije trappen
konden zij enig gevaar stichten.
Coach Julius zag het aan en gaf zijn
spelers het advies mee zuinig te
spelen.

Regio - Alweer de laatste dinsdag van januari. Alle Hartenvrouwen hadden zich rond de klok van
één verzameld bij Dans- en Partycentrum Colijn om de derde zitting
van de parencompetitie te spelen.
De hoogste percentages vielen deze
week in de B-lijn: de nummers één,
twee en drie scoorden boven de 60
procent. Bep Verleun & Hans Warmenhoven 67,85%, Eugenie Rasquin
& Riet Willemse 65,63% en Ploon
Roelofsma & Marja Slinger 62,15%.
In de A-lijn eindigden Refina van
Meijgaarden & An van der Poel op
de eerste plaats met 61,53%. Tweede werden Geke Ludwig & Margo
Zuidema met 60,69%, op drie gevolgd door Guus Pielage & Renske
Visser met 59,72%. Op de helft van
deze competitieronde met nog drie
zittingen te gaan ziet de top-vijf van
het klassement er als volgt uit: A-

Alert
In de 15e minuut was David alert
toen de laatste man de bal niet onder controle kreeg. Hij snoepte de
bal af en stormde op het doel af,
waar hij beheerst de bal in de linkerbenedenhoek plaatste voor de
0-1 stand. Deze stand kwam in de
eerste helft niet meer in gevaar, ook
LMV wist niet verder te komen dan
afstandsschoten van Luuk en Benjamin. Na rust zette Almere meer
druk en ging op jacht naar de gelijkmaker. Dit leidde tot enkele hachelijke momenten, echter Danny hield
stand. Aan de andere kant van het
veld was Tommie bijna succesvol
met een machtige kopbal die de
keeper uit de kruising haalde. Naarmate de wedstrijd vorderde, namen
de frustraties toe bij Almere. Enkele spelers permitteerden zich pittige overtredingen, die slechts met

lijn: Geke Ludwig & Margo Zuidema, Sonja Reeders & Ank Reems,
Kitty van Beem & Janny Streng, Ria
Verkerk & Ineke van Diemen en op
vijf Froukje Kraaij & Anneke van der
Zeeuw. B-lijn: Bep Verleun & Hans
Warmenhoven, Ted Brand & Alice
Oostendorp, Ploon Roelofsma &
Marja Slinger, Eugenie Rasquin &
Riet Willemse en tenslotte op de vijfde plaats Thea Elias & Elly van Brakel.
Het fijne van deze vrouwenbridgeclub is dat er competitief gespeeld
wordt maar nooit met het mes op tafel en altijd met de nodige coulance
als zich aan tafel eens een misverstand of een foutje voordoet. Dat tekent de sfeer bij Hartenvrouw. Wilt u
nadere informatie over de club neem
dan contact op met Sandra Raadschelders: tel. 0297-569910 of mail
naar Hartenvrouw2015@gmail.com

oen klaverjas/pandoer. Op zaterdag
18 februari is er weer Marathonkaarten (klaverjassen en pandoeren) in
het dorpshuis. De kosten voor deelname is 10 euro. Het kaarten duurt
van 10 uur ’s ochtends tot 18.00 uur
‘s avonds. De zaal gaat open om 9.00
uur. In verband met de organisatie is
vóóraf aanmelden noodzakelijk. Dit
is mogelijk tot 15 februari bij Tiny
Kooyman 0297-566122, Aad Hogerwerf 0297-567526 of bij Joke Valentijn 0297-560050.

een waarschuwende vinger werden
bestraft. De onverzettelijkheid in
ons team werd het best gedemonstreerd door de ook jarige Sebastiaan (“Krijtje” voor intimi), die zich
ook niet onbetuigd liet in het aanpakken van de tegenstander. Helaas
moest hij dit bekopen met een voortijdig afscheid als gevolg van een
blessure. Coach Julius bracht Mika in, waardoor de gehele voorhoede inmiddels uit hazewindhonden
bestond. Hiermee gokte hij op een
snelle uitbraak, om zo het tweede
doelpunt te forceren. De counters
die er kwamen werden echter niet
goed uitgespeeld, waardoor de bevrijdende treffer uitbleef. De bloeddruk bij de ouders was inmiddels
fors opgelopen door de spanning. Er
ging dan ook een zucht van verlichting langs het veld toen de scheidsrechter voor het eindsignaal blies.
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RKDES winnaar finale
Quakeltoernooi
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
was het weer zover. De finale van
het Quakeltoernooi werd gespeeld
in de sporthal van KDO in De Kwakel. Aan de start verschenen, naast
titelverdediger Sportcafe De Midi’s,
de Yellow Birds en Deho Boys uit
Uithoorn, RKDES uit Kudelstaart
en Prohand uit De Kwakel. De eerste wedstrijd speelden Yellow Birds
tegen RKDES. In deze spannende en gelijkopgaande wedstrijd
kwam RKDES op voorsprong. Met
wat kansen over en weer wisten de
Yellow Birds de gelijkmaker op het
scorebord te zetten. Een gelijkspel
in de eerste wedstrijd heb je eigenlijk niet veel aan, dus er werd vol
gejaagd op een overwinning, en die
kwam er voor RKDES. De 2-1 vijf
minuten voor tijd kwam niet meer
in gevaar. In de tweede wedstrijd
van de avond mocht het Kwakelse Prohand aantreden tegen Deho Boys. Op papier zou dat 3 punten voor Deho Boys op moeten leveren, maar Prohand nam brutaal
de leiding. Lang konden ze niet
genieten van die voorsprong, Deho Boys boog de achterstand snel
om in een 2–1 voorsprong. Daarna
toch nog wat kansjes voor de Kwakelaars om gelijk te komen, maar
uiteindelijk liep Deho Boys uit naar
een eenvoudige 4–1 overwinning.
Verlies
De derde wedstrijd was de eerste voor Sportcafe de Midi’s en de
tweede voor Yellow Birds. Als Yellow Birds deze zou weten te winnen
dan zouden ze zichzelf na hun verlies in de eerste wedstrijd weer terug in het toernooi voetballen, maar
al snel komen ze op een 1–0 achterstand. Het team van KDO trainer
Raymond de Jong vecht zich echter terug in de wedstrijd met een
1–1 tussenstand tot gevolg. De titelverdediger bijt daarna meer van
zich af en via 2 doelpunten tillen ze
de eindstand naar 3–1. RKDES en
Prohand spelen hun tweede wedstrijd tegen elkaar. Prohand moet
punten pakken om niet vroegtijdig
uitgeschakeld te zijn. Dat zal een
lastige klus worden tegen 1e klasser RKDES, maar het spel gaat redelijk gelijkop met kleine kansjes
aan beide kanten. Met een lucky
van richting veranderde bal komt
RKDES echter op een 1–0 voorsprong na een minuut of 5 spelen.
Prohand probeert de stand gelijk te
trekken en er ontstaan wat mogelijkheden, maar daardoor ook ruimte voor RKDES. Die ruimte wordt 5
minuten voor tijd benut en met een
vlammend schot is keeper Kevin

ten Brink kansloos, 2–0, en dat is
gelijk de eindstand.
Spannend
De laatste wedstrijd in de tweede
ronde gaat tussen Deho Boys en
Sportcafe De Midi’s. Beide teams
wonnen hun eerste wedstrijd en dit
treffen belooft dan ook een spannende en interessante te worden.
Het eerste deel is het wat aftasten
door beide teams, maar langzamerhand neemt Deho Boys onder leiding van Laurens van der Greft het
initiatief. Na een kleine 10 minuten
leidt dit tot een 1 – 0 voorsprong en
nog geen 2 minuten later wordt die
stand verdubbeld. Sportcafe De Midi’s, de afgelopen 2 jaar winnaar
van het Quakeltoernooi, mist een
aantal spelers en dat laat zich zien.
Ondanks verwoede pogingen blijven de technisch zeer vaardige Deho Boys overeind en is het aan de
keeper van de Midi’s te danken dat
ze niet verder uitlopen. Halverwege
het toernooi gaan RKDES en Deho
Boys met de volle buit van 6 punten
aan de leiding, gevolgd door Sportcafe De Midi’s met 3 punten. Prohand en Yellow Birds zijn nog puntloos en spelen de eerste wedstrijd
van de derde speelronde tegen elkaar. Beide teams zoeken de aanval
en proberen een gaatje te vinden
in de goede verdedigende organisaties. Dat lukt maar mondjesmaat,
veel kansen ontstaan er niet, totdat
Mathijs Molleman in de 10e minuut
wel het net weet te vinden voor Prohand. Kort daarna kan Maarten van
Kessel de wedstrijd in het slot gooien, maar de paal staat in de weg. De
Uithoornaars proberen er alles aan
te doen om de hechte Kwakelse defensie te doorbreken, maar de 1 –
0 blijft als eindstand op het scorebord staan en daarmee pakt Prohand haar eerste drie punten.
Finale
De wedstrijd tussen RKDES en Deho
Boys kan met recht een finale-wedstrijd genoemd worden. Beide teams
nog ongeslagen, dus een overwinning voor 1 van beiden betekent vrijwel zeker de eindoverwinning. Het
eerste kwart van de wedstrijd is RKDES de bovenliggende partij, krijgt
wat kansen, maar weet het net nog
niet te vinden. Juist op het moment
dat Deho Boys beter in de wedstrijd
komt, is het Sander Boshuizen die
RKDES met een diagonaal schot op
voorsprong schiet. Voor Deho Boys
is dit het moment om nog een tandje bij te zetten. Het tempo wordt opgevoerd en in de 10e minuut wordt
de grootste kans om zeep geholpen,

Nu Cobie & Trudi top bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De verschillen waren klein in
de A- lijn, maar de eer van het beste
paar van de avond viel toe aan Cobie
Bruine de Bruin en Trudi Zandbergen, die met 56,85% de concurrentie
nipt voor bleven. Cees Bergkamp &
Ruud Lesmeister volgden met 56,25%
dus op de voet en ook Lidia Kumasaka & Wim Slijkoord als derde, bleven
met 55,65% dicht in de buurt. Renske & Kees Visser visten met 53,87%
net achter het virtuele podiumnet als
vierde en An & Jan van Schaick kwamen daar met hun 53,27% weer vlak
achter. Hoezo aan elkaar gewaagd?

De coryfeeën van een week eerder
kwamen deze maal niet in het stuk
voor, bridgen blijft toch moeilijk te
doorgronden, ook voor hen. In de Blijn een zestiger voor Tonny & Otto
Steegstra van 60,42%, klasse! Riet &
Wim Beijer werden hier tweede met
59,38% en Wil van der Meer & Anton Berkelaar haalden keurig als derde 57,99% op. Janny Streng- Korver &
Francis Terra blijven stabiel opereren
en hun 56,25% was nu goed voor een
vierde plek. Nel & Adriaan Koeleman
produceerden 54,17% en sloten hiermee de top vijf af.

Donny van Aurich derde
prijs taekwondo
Uithoorn - Nadat zijn zus Sonja op
zaterdag de eerste prijs won in haar
categorie heeft Donny van Aurich (5
jaar) op zondag 5 februari de derde prijs gewonnen op de kleine krij-

De Kwakel - Een uitslag in de A lijn
van de BVK zoals die van afgelopen
donderdag zal in de clubgeschiedenis niet eerder zijn voorgekomen.
Van onderaf aan zien we 4 paren (de
nummers 12,11,10 en 9 dus) eindigen onder de 40%. Vervolgens 1
paar dat 42,92% scoort (nr 8 in de
uitslag dus) en dan nummer 7 met
52,5%, een gat dus van bijna 10%
en dan 1 plaatsje naar boven weer
bijna 5% meer. Nog verder naar boven werden de verschillen wat normaler en helemaal bovenaan vinden
we, hoe verrassend, Rita en Wim
Ritzen met 62,92%. Jan v.d. Knaap
en Jaap Verhoef sloegen ook direct een gapend gat met de onderaan eindigende paren door 60,83%
te noteren. Ook Paula Kniep en An
van der Poel deden dat met 59,17%,
3e dus.

gersdag van het taekwondo kampioenschap Chungdokwan dat in Amstelveen werd gehouden. Donny
kwam uit in de klasse kinderen 4-6
jaar. De kinderen moesten in spel-

het schot gaat net naast. De counter
die daarop volgt wordt vlijmscherp
uitgevoerd door RKDES en knap afgerond, 2 – 0. De wedstrijd wordt
daarna iets grimmiger, RKDES heeft
overtredingen nodig om Deho Boys
af te stoppen en uit een vrije trap
wordt het verschil teruggebracht tot
1 doelpunt. Er zijn dan nog 8 minuten te spelen en Deho Boys moet
ruimte weggeven. RKDES blijkt zeer
koelbloedig en effectief, want bij de
eerste de beste aanval is het verschil weer teruggebracht tot twee.
Vervolgens lopen de gemoederen
over en weer hoog op en de goed
leidende scheidsrechters Marcello Boud en Bryan de Groot moeten
alle zeilen bijzetten. Duidelijk is dat
beide teams niet willen verliezen en
dit leidt tot diverse gele kaarten, een
hoop emotie en nog 1 doelpunt vlak
voor tijd voor Deho Boys. Daar blijft
het uiteindelijk bij en RKDES wint
ook haar derde wedstrijd, met 3-2.
Lastig
Prohand mag in haar laatste wedstrijd proberen om het Sportcafe De
Midi’s lastig te maken. Die laatste
hebben nog een klein kansje op de
overwinning, maar dan moeten ze
wel winnen tegen het verdedigend
sterke KDO team. Het tempo aan de
kant van De Midi’s ligt te laag om
het Prohand echt lastig te maken en
het lijkt erop dat dit het eerste gelijkspel van de avond wordt, en de eerste wedstrijd zonder doelpunten. In
de allerlaatste seconde krijgt Sportcafe De Midi’s DE kans om toch nog
drie punten te pakken, maar voor
open doel blijkt het toch te lastig om
de bal tussen de palen te krijgen.
Vandaar de eerste brilstand van de
avond, 0–0. Daarmee is RKDES niet
meer te achterhalen, aangezien het
onderling resultaat tussen RKDES
en Deho Boys in het voordeel van
In de C- lijn der beloften kregen
Sandra Raadschelders & Marja van
Holst Pellekaan het op hun heupen
en finishten daardoor met maar liefst
65,83% als eerste. Deze keer ontliepen ze hun struikel tegenstanders,
vandaar? Froukje Kraaij & Rini Tromp
kwamen die wel tegen, maar die weten daar mee om te gaan gezien
hun tweede plaats van 61,25%. Irene Hassink & Henriétte Omtzigt kwamen als derde met 57,50% goed uit
de verf en Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers deelden vier en vijf
met Tini Geling & Map Kleingeld met
55% voor een ieder. Volgende keer
staat er weer viertallen op het menu,
waarna een week later de finale van
deze paren ronde volgt. Wordt u ook
geraakt door de ondoorgrondelijke
wegen van het bridge, kom dan spevorm de basistechnieken van stoten, trappen en ontwijken laten zien.
Eerste in deze klasse werd Joshua en tweede werd Lynne. Joshua
heeft echter al de hele gele band,
terwijl Donny de oranje kleine krijgersband draagt.
Het was een enorm gezellige dag
in Amstelveen, met 25 deelnemers
verdeeld over twee leeftijdsklassen.

RKDES is, en dus zijn zij de winnaar
van het Quakeltoernooi 2016–2017.
Er moeten dan nog wel 2 wedstrijden worden gespeeld, onder andere het Uithoorns onderonsje tussen
Deho Boys en Yellow Birds. Na het
tumultueze duel met RKDES heeft
Deho Boys de rust weer gevonden
en hebben deze technici het betere van het spel. Langzaam maar zeker lopen ze uit naar een 2–0 voorsprong halverwege de wedstrijd.
Yellow Birds, met oud-KDO speler
Patrick Woerdeman in de gelederen,
weet ook dit keer de punten niet in
eigen tas te stoppen. Zij verliezen
uiteindelijk met 7–0 en worden laatste. In een Kudelstaarts/Aalsmeers
onderonsje tussen Sportcafe De
Midi’s en RKDES staat alleen de
spreekwoordelijke eer nog op het
spel. Beide teams maken er nog
een leuke afsluitende wedstrijd van,
maar tot doelpunten leidt dat in eerste instantie niet. Halverwege is de
stand nog altijd 0–0 en dat is typerend voor het toernooi, want de keepers van alle vijf teams waren zeer
sterk op dreef deze avond: een bijna
onhoudbare bal wordt door de keeper van De Midi’s toch uit de kruizing geplukt, vlak daarna biedt de
paal redding, terwijl aan de overkant
in een 1:1 situatie wederom de keeper de baas is. Dus ook 5 minuten
voor tijd nog altijd geen doelpunten
en ook deze wedstrijd lijkt op een 0
– 0 af te stevenen, totdat Sportcafe
De Midi’s een minuut voor tijd deze
derby beslist en met 1–0 wint, wat
de titelverdediger uiteindelijk een 3e
plaats oplevert.
De eindstand:
RKDES
Deho Boys
Sportcafe De Midi’s
Prohand
Yellow Birds

9 punten
9 punten
7 punten
4 punten
0 punten

len bij Bridgeclub De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl. tel. 0297
567458.

Regelmatiger
In de andere lijnen een wat regelmatiger scoreverloop. In de B lijn weer
eens een hoge score voor Rees en
Gerard van der Post, 1e met 63,75%.

Gelegenheidspaar Elly van Nieuwkoop-Joop den Blanken deed goede zaken met 58,33% en de top 3
werd hier gecompleteerd door nog
een gelegenheidsduo, Loes Schijf
en Roel Knaap met 54,58%.
Tonny Godefroy en Harrie Rubens
haalden net geen 40% en zij moesten dus alle andere paren boven
zich dulden.
Topscore
In de C lijn de topscore van de
avond. 66,67% wisten Susanne Ambagtsheer en Riet Wesselingh bij elkaar te kaarten en dat was zelfs de
toch ook hoog scorende Ploon en
Fons Roelofsma met 62,08% te
machtig. Wim Beijer en Gerard de
Kuijer grepen brons met 52,92%.
Normaal noem ik nummer 4 niet,
maar omdat dat Riet Beijer en Agnes de Kuijer waren deze keer maar
wel. De mannen konden een brede
grijns niet onderdrukken, de dames
hebben al sportieve wraak aangekondigd., dus dat belooft wat de komende weken.

Bridgen bij Partycentrum Colijn
Uithoorn - De eerste 2 edities van
deze gezellige bridgemiddagen waren zeer succesvol en op zondag 19
februari a.s. kan er weer gebridged
worden bij Partycentrum Colijn
o.l.v. wedstrijdleider Andre van Herel, bijgestaan door Cora de Vroom
en Ruud Lesmeister. Tijdens deze
middagen staat gezelligheid voorop! Dus ook als ‘thuisbridger’ bent
u van harte welkom. Er worden hapjes geserveerd en zoals de bridgers
bij Colijn dat gewend zijn, kunt u uw
drankjes bestellen aan de tafel al-

waar deze ook zullen worden uitgeserveerd. De zaal is open om 13.00
uur en uiterlijk 13.30 uur beginnen wij met spelen! Dus graag op
tijd aanwezig. De kosten bedragen
10,00 per paar en er zal zoveel mogelijk worden ingedeeld naar sterkte. Deelname is mogelijk door inschrijving via de mail: bridge.indewinter@gmail.com met vermelding
van uw naam en die van uw partner
en in welke lijn u wenst te spelen.
De laatste bridge-in-de-winter is
zondag 19 maart 2017.

Weer terug in de A-lijn bij
de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 2 februari was
de laatste zitting van de 3e competitieronde. Duidelijk was al dat Ria &
Joop, met een gemiddelde score van
58,25%, en Ada & Roelie, gemiddeld
56,70%, weer zouden terugkeren in
de A-lijn. Ook Jany & Hanny en Henny & Lucas gaan in de A-lijn gaan
spelen. Proficiat! Voor een aantal Alijners was het wel spannend of ze
zouden degraderen. Aja & John ontsprongen net de dans, maar de paren Corrie & Grace, Nel & Jos, Leny
& Willy en Greet & Nel gaan voorlopig zes weken in de B-lijn spelen.
De toppers van deze competitieronde zijn Henk & Greet, die op de eerste plaats eindigden met een gemiddelde score van 60,50%. Gefeliciteerd! In de A-lijn werd bij spel 5
heel wisselend gespeeld. Tegenspel
en de uitkomst waren daar debet
aan, maar het verschil tussen 3 sans
+ 3 gemaakt door de paren Greet &
Henk en Addie & Jeanet en het één
keer slechts 1 sans gemaakte contract bij hetzelfde spel was wel erg
groot. Bij spel 13 en 14 ging het bij
beide spellen door Wies & Marthe
geboden 3 sans contract steeds 4
down. Een ruitencontract (7-kaart)
voor oost/west of een klaverencontract voor noord/zuid waren de betere mogelijkheden bij spel 13. Helaas 5 ruiten in oost/west was echt
te hoog en leverde een doublet
op. Met 3 down en zelfs een keer
4 down kostte dit Leny & Willy 800
punten en Corrie & Grace 1100 punten. Drie klaveren ging meestal 1
down, dus laten zitten dat contract
mensen! Bij spel 14 werd 4 klaveren,
ook opgedreven door de tegenpartij

en gedoubleerd door Greet & Roel,
gehaald door Corrie & Grace. Dit leverde het paar 510 punten op. Herman & Jos mochten van Aja & John
bij dit spel 3 wel schoppen spelen.
In de B-lijn was het ook spel 5 met
wisselende scores. Het moest een
schoppen- of sans contract worden in oost/west. Arna & Gerda boden vier schoppen en gingen twee down, Jany & Hanny boden 2 schoppen en maakten +2! Lenie & Leny behaalden 2 sans, maar
Henny & Lucas gingen 3 down bij 3
sans. Bij spel 1 durfden Jany & Hanny het aan om 3 sans te bieden. Zij
maakten het contract. Lenie & Leny stopten bij 2 sans, maar maakten
+2. Wel een slag meer maar minder punten helaas. Jany & Hannie
hebben van de 24 spellen acht keer
100% gescoord, zij werden in deze
lijn dan ook eerste.
De uitslag:
A-lijn
1. Greet & Henk
2. Ria & Wim
3. Herman & Jos
B-lijn
Jany & Hanny
Ada & Roelie
Henny & Lucas

67,08%
56,25%
54,58%
60,94%
59,90%
56,77%

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

Greet & Henk scoren bij BVU
Regio - Maandag 30 januari werd
de tweede zitting gespeeld van de
vierde parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn. De dagscore
ging naar het echtpaar Stolwijk in
de A-lijn. Dat was nodig na hun dipje vorige week.
De net gepromoveerde paren Tineke van der Sluijs & Anke Reems en
An & Bert Pronk werden respectievelijk 2 (66%) en 3 (60,5%). En wie
zien wij na twee zittingen bovenaan
staan? Tineke & Anke op één met
66% (want vorige week afwezig) en

op twee An & Bert met 59,32%! Bep
& John de Voijs staan derde met
58,75%.
De B-lijn werd gewonnen door een
vorige week afwezig paar: Nelly
Jansen & Jaap Bark die met 61,88%
meteen ook maar de leiding pakten.
Ans Voogel & Doina van Ettikhoven werden tweede met ook 61,88%
maar een spel meer gespeeld en
Tonny Godefroy & Harry Rubens
werden derde met 58,16% en staan
nu tweede met 59,13%. Ans & Doina staan op 3 met 56,06%.

8 februari 2017

• Nieuwe Meerbode

08

PPG winnaar Businessrun tijdens Uithoorns Mooiste
daging om als team de afstand van
10 kilometer te halen voorop, binnen
andere teams was er een gezonde rivaliteit tussen de deelnemers onderling en andere teams hadden zich
serieus voorbereid om de wisselbeker mee naar huis te nemen.

lometer, waren er 9 nieuwe bedrijven
uit Uithoorn en omgeving die zich
met een team lopers hadden aangemeld bij de organisatie. Zondagmorgen verzamelden alle teams zich
in de Brede School waar ze werden
ontvangen met koffie/thee en kleedkamers met douches beschikbaar

waren. Van elk team is een foto gemaakt en alle deelnemers ontvangen
later een teamfoto en een vergroting
voor het team. Na afloop waren er
voor alle lopers broodjes en drinken
en uiteraard het mooie aandenken
van Klassewerk interieurbouw. Voor
sommige teams stond sportieve uit-

Legmeervogels spelen
gelijk tegen Velsen
Uithoorn - Deze week dan wel een
volledig programma in de 1ste klasse A. een zondag waarop de straatploegen deze week de punten pakken. Purmersteijn, vorige week al
verloren, verdient, van Legmeervogels kon ook deze week niet tot
winst komen. Fortuna Wormerveer
was met 1-0 te sterk voor Purmersteijn. Bij het in gaan van de winterstop bedroeg de voorsprong van
Purmersteijn op de concurrentie 8
punten. Dit is nu teruggelopen tot 5
punten. EDO, de huidige nummer 2,
speelt gelijk tegen het op de laatste plaats staande VSV. 1-1. Hillegom lange tijd op de tweede plaats
staande kon in Hillegom niet tot
winst komen tegen AFC’34. Het is
een doelpuntrijk duel geworden wat
met 4-5 is gewonnen door AFC’34.
Assendelft verliest thuis toch wel
verrassend van laagvlieger Nieuw
Utrecht. SO Soest pakte de broodnodige punten in Utrecht bij Elinkwijk 1-4. DEM en Zeeburgia speelden gelijk net als Legmeervogels tegen Velsen 1-1.
Duel
Na afloop van dit duel waren de meningen verdeeld. Was dit het hoogst
haalbare voor Legmeervogels, een
gelijkspel, of heeft er meer ingezeten voor Legmeervogels? Duidelijk
niet tevreden met deze 1-1 zijn de
staf en de spelers van Velsen. Nee,
deze waren duidelijk gekomen om
met de drie punten huiswaarts te
keren. Komt, de zware teleurstelling
mogelijk ook door het feit dat de
gelijkmaker van Legmeervogels net
voor het verstrijken van de officiële
speeltijd wordt gemaakt. In de eerste 45 minuten van dit duel zijn de
elftallen aardig aan elkaar gewaagd.
Zo zijn er kansen over en weer . Ook
is er een kans voor Dennis Bakker in
de 9e minuut maar zijn schot vanaf
de rand 16 meter wordt gesmoord
in de muur. Even daarvoor is er een
kleine mogelijkheid voor Tim Groenewoud van Velsen maar zijn kopbal
is recht op doelman Rahim Gök van
Legmeervogels. Zo is er een pas van
Jordy de Groot op Stefan Tichelaar
maar diens schot is te zacht om de

doelman van Velsen, Sander van der
Lugt te verrassen. Zo golft het spel
op en neer. In de loop van de eerste 45 minuten moet doelman Sander van der Lugt alle zeilen bijzetten
op schoten van Tim Correia, Dennis Bakker en Jordy de Groot te pareren. Daarvoor is Velsen door toedoen van de mee opgekomen Remco van Damme op een 0-1 voorsprong gekomen. Ondanks verwoede pogingen lukt het Legmeervogels niet om nog voor de rust op gelijke hoogte te komen.
Op en neer
Ook de tweede 45 minuten golft het
spel op en neer zo zien de 250 toeschouwers in de 55ste minuut een
schot van Jordy de Groot , op aangeven van Joey Sack niet voor langs
het doel van Velsen gaan. Zo blijft
het nog steeds 0-1 voor Velsen. Rahim Gök aan de kant van Legmeervogels heeft het in de 2e 45 minuten
niet echt moeilijk gehad. Dan breekt
de 86ste minuut aan. Daan van Huffel in de 68ste minuut in het veld gekomen voor Stefan Tichelaar heeft
op de rechterkant enkele fraaie acties in huis en weet uiteindelijk Jordy de Groot te bereiken die vervolgens uit de draai Sander van der
Lugt toch nog weet te passeren en
de 1-1 verschijnt op het scorebord.
Dan blijkt Velsen toch niet tevreden te zijn met deze 1-1 en schakelt even een tandje bij. Legmeervogels krijgt het dan heel even moeilijk
maar echte kansen worden er niet
weggegeven. Na ruim 96 minuten
te hebben gespeeld maakt scheidsrechter N.Mourabit een eind aan dit
duel en is de 1-1 ook de eindstand.
Volgende week speelt Legmeervogels weer thuis dan is de tegenstander het Haarlemse EDO dat afgelopen week 1-1 speelde tegen VSV
en op dit moment op een 2e plaats
prijkt op de ranglijst met een achterstand van nog maar 5 punten
op koploper Purmersteijn welke nu
twee maal achter elkaar met verlies
te maken krijgt. Legmeervogels tegen EDO begint zondag om 14.00
uur op sportpark Randhoorn.

Recreatieve wedstrijden
voor GVM’79
Regio - Afgelopen zaterdag deden
de turnsters van GVM’79 mee aan
2 verschillende wedstrijden. In Wilnis vond de voorronde van de mini
3 en 4 kamp plaats, waar 3 groepjes van GVM te zien waren. In Noorden vond op datzelfde moment
een DUO-wedstrijd plaats, voor
de turnsters die niet aan de mini 3
en 4 kamp konden deelnemen. Op
de mini 3 kamp in Wilnis was het
groepje van Noa, Mila, Romy en Lisa één van de jongste deelnemers.
De meiden waren best zenuwachtig
voor hun eerste wedstrijd. Ze hadden veel plezier en lieten vooral op
de mat mooie oefeningen zien! Op
de vierkamp (= 4 toestellen) was er
1 combinatiegroepje van gymnasten van de dinsdag en de woensdag. Deze meiden waren erop gebrand om een goede prestatie neer
te zetten en ze kregen dan ook hoge punten op sprong, balk en vloer.
Helaas viel de Brug wat tegen. Dit
zorgde ervoor dat Dione, Amy-Jay,
Emily, Jasmina, Elise en Jayna net
naast een finaleplaats grepen. Julie,
Daantje, Luna en Denise draaiden
ook een goede 4 kamp met de uitschieter op vloer, waar zij de hoogste punten van hun niveau scoor-

Regio - Na het winnen van alle zaalhockey wedstrijden mogen de 10
meisjes van HVM-M8E2 zich de terechte winnaars van de winter-zaalhockeycompetitie noemen. Door hun
geweldige inzet en tactische samenspel moesten ook zondag de laatste twee Amsterdamse tegenstanders Athena en F.I.T met 3-2 en maar
liefst 10-0 het onderspit delven. De
M8E2 kan na deze unieke prestatie

vol trots en met goede moed beginnen aan de voorjaarscompetitie op
het veld. Als Yara, Zahra, Anna, Anne, Elodie, Olivia, Noor, de beide Jasmijnen en Aimée (helaas niet op de
foto), met hulp van de coaches Donny en Tom, zo door blijven spelen,
zullen we de komende maanden tijdens de laatste competitieronde van
dit seizoen nog veel mooie wedstrijdjes te zien krijgen.

DUO
Op de DUO- wedstrijd in Noorden
lieten de teams in tweetallen hun
oefenstof zien. De bedoeling was
dat de oefeningen zo synchroon
mogelijk werden uitgevoerd. Deze
wedstrijd werd georganiseerd door
gymnastiekvereniging LDO en dus
streden de teams van GVM tegen
de teams van LDO. Het was vooral
een heel gezellige wedstrijd, waarbij
de juryleden de gymnasten erg op
hun gemakt probeerden te stellen.
Sanne en Bloem lieten de mooiste
oefeningen zien en werkten perfect
samen, zij mochten met de gouden
medaille naar huis. Charlize en Harlee moesten tijdens de warming-up
nog even flink oefenen, maar dat resulteerde in een mooie 3e plek. Vlak
daarachter kwamen Abigail en Indy, die ook weinig tijd hadden gehad om de oefenstof samen door te
nemen. Maegan deed mee in een
groepje van LDO en voor deze meiden was het allemaal nog erg nieuw,
met 54,5 pnt zetten zij toch een prima prestatie neer.

Mini drie en vierkamp zeer
succesvol voor Veenland
Regio - Zaterdag werd in de Willisstee in Wilnis de mini drie en vierkamp gehouden. Deze wedstrijd is
een groepswedstrijd voor de recreanten. Het werd georganiseerd door
Veenland en Beo uit Baambrugge. Voor Veenland deden er maar
liefst 9 ploegen mee. In de ochtend
starten Veenland 9 bestaande uit
Samantha, Iris, Marike, Eva en Rosanne. Ze begonnen super goed op
de trampoline mooie hoge sprongen. Ook de brug ging dit jaar uit-

HVM-M8E2: Ongeslagen
zaalkampioen!

den. Het deelnemersveld was echter erg groot en de meiden kwamen
op de 10e plek.

stekend zelfs de buikdraai lukte bij
samantha voor het eerst. Ook op
balk en vloer werd er netjes geturnd
en dit werd beloond met een mooie
1ste plaats.
Als tweede waren Veenland 6 Mandy, Joelle, Naomi, Malak, Rosanna aan de beurt,. Helaas was Marit
ziek. Deze groep liet zich niet uit het
veld slaan want nu moesten ze opeens dubbel draaien want je moet
6x de oefening laten zien. Ze lieten
keurige oefeningen zien op brug en

Hoogtestage KDO G1
mislukt
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
werd de wedstrijd Faja Lobis KDS G1
– KDO G1 op een uniek sportcomplex gespeeld in Utrecht. Op het dak
van de Ikea garage zijn 2 kustgras
sportvelden aangebracht waarop de
Utrechtse club zijn wedstrijden afwerkt. Voetballen boven op een gebouw dat hadden we nog niet meegemaakt. Gelukkig was er vooraf de
geruststelling dat als de bal over
het hek zou gaan dat je tijdens de
wedstrijd hem niet hoefde te halen.
Dat was anders wel een behoorlijke inspanning geweest elke keer de
trappen op en af. Toch was KDO in
de 1e helft een beetje onder de indruk en had het geluk niet aan hun
zijde. In de beginfase twee van richting veranderde ballen die tot doelpunt werden getransformeerd en
zelf op de lat schieten waarna de
bal toch bijna over het hek ging.
Gesteund door de vroege treffers
zocht Faja Lobis KDS nog naar meer
treffers en die kregen ze ook de 1e
helft. Terwijl KDO wanhopig de aan-

val zocht was het de tegenstander die steeds scoorde en de voorsprong uitbouwde tot 5-0. Na de
pauze kreeg KDO de opdracht mee
dat er minimaal gewonnen moest
worden in de 2e helft. Een verkeerde
uitgooi van de keeper belandde voor
de voeten van Omar en die zorgde
gedecideerd voor 5-1. Dat was een
mooie start en smaakte naar meer.
Een kompleet anders voetballend
KDO kreeg behoorlijk wat kansen.
Als die benut zouden zijn dan had
de stand er heel wat rooskleuriger
uitgezien. Ondanks de inzet van de
spelers kwamen we qua doelpunten
niet dichterbij. Het spel was in de 2e
helft wel van gelijk niveau of misschien wel iets beter dan Faja Lobis KDS. Uiteindelijk wist Carlos nog
eenmaal, uit een vrije trap, het net te
vinden met een vlammend schot in
de korte hoek. Waardoor de 2e helft
inderdaad winnend werd afgesloten
maar het was niet genoeg voor de
gehele wedstrijd. Eindstand Faja Lobis KDS G1 – KDO G1 6-2.

VAKANTIE IS...
GRATIS ADVERTENTIE

Uithoorn - Na de 9 teams die vorig
jaar deelnamen aan de eerste editie van de businessrun, hadden zich
dit jaar het dubbele aantal van 18
teams aangemeld voor dit onderdeel
van Uithoorns mooiste. Naast alle
teams die vorig jaar hadden meegedaan aan de de wedstrijd over 10 ki-

PGG winnaar
Amstelhof had 2 Amstelhof Running
teams geselecteerd en een aantal
sterke lopers in het eerste team opgenomen. Dit team moest het met
name opnemen tegen de groep sterke lopers van team PPG en opgeteld was het team van PPG uiteindelijk de winnaar van de businessrun. PPG nam daarmee de wisselbeker over van de winnaar van vorig
jaar, Het team van de DUO-gemeente. Amstelhof Running 1 eindigde als
2e en het eerste team van Ons Tweede Thuis bezette de derde plaats. Alle teams waren enthousiast om op
deze manier als bedrijf of organisatie
met een team aan Uithoorns Mooiste mee te doen en zijn zeker van
plan om aan de editie van Uithoorns
Mooiste 2018 mee te doen.

VAKANTIE IS
WIELEWAAL

...HET BESTE IN HEM
NAAR BOVEN
HALEN

Bezorg jij hem
een onvergetelijke
vakantietijd?
www.wielewaal.nl/
vrijwilligers

Legmeervogels zondag 2
Uithoorn - Legmeervogels zondag
2 was dichtbij een nieuwe stunt.
Thuis werd er nipt met 2-3 verloren van de nummer 1 op de ranglijst in de reserve hoofdklasse Kon.
HFC 2. In de eerste 45 minuten
was Legmeervogels niet in goeden doen; er was nauwelijks enige beleving bij de spelers van Legmeervogels. Legmeervogels heeft
het dan ook aan zichzelf te wijten
dat de rust ingaat met een 0-3 achterstand. Na een kleine doch duidelijke toespraak van trainer Michel Nok staat er in de tweede helft
een heel ander Legmeervogels in
het veld. De vechtlust is weer terug
en men komt beter en beter in de
wedstrijd. In de 67ste minuut scoort

Dusan Gorgievski op aangeven van
Rinaigel Ogenio de 1-3. Dan is de
Kon. HFC toch enigszins aangeslagen en krijgt Legmeervogels meer
mogelijkheden om dichter bij te komen. Dit lukt dan in de 81ste minuut
door toedoen van Rinaigel Ogenio die er 2-3 van weet te maken.
Legmeervogels zijn dan dicht bij de
2e stunt en de 3-3 maar de bal wil
niet in het doel van de Kon, HFC 2.
Zo eindigt dit duel in een benauwde 2-3 overwinning van de gasten.
Een nederlaag van Legmeervogels
die niet had gehoeven als de inzet
van de 2e helft er ook was geweest
in de eerste helft. Legmeervogels
spelen zondag thuis om 12.00 uur
tegen SDO 2.

vloer. De balk was nog best lastig
hier en daar maar ze werden 6de
een uitstekende prestatie.

brug maar helaas op de balk werd
hier en daar een foutje gemaakt.
Ze behaalde een dik verdiende medaille voor de vierde plaats. Veenland 5 Dorinthe, Fiene, Femke, Anna moesten het ook met hun vieren doen want helaas was Jente
ziek. Deze groep deed ook voor het
eerst de vierkamp oefenstof maar
deden dit uitstekend met hele hoge
scores op sprong, vloer en balk. Op
brug werd er erg streng gejureerd
maar tot onze verbazing gingen deze turnsters er met de gouden medaille vandoor.

Probleem
Veenland 8 Loïs, Jackie, Nada, Jacqueline en Armee deden voor het
eerst mee met de vierkamp dus
moeilijkere oefeningen. Ze hebben
op sprong, balk en vloer hele mooie
scores behaald boven de 40 punten
alleen helaas blijft de brug een probleem, maar toch een hele mooie
6de plaats. In de volgende ronde turnden Veenland 7. deze groep
deed voor het eerst mee met een
wedstrijd dus best spannend voor
Jessy, Demi, Marit, Vera, Lina en
Linde. Ze waren keurig op vloer en

Jongens
Bij de jongens turnden Veenland 2
Cas, Boaz, Loek en Seppe. Ze hebben heel goed hun best gedaan
de rek was best nog pittig voor ze.
Vloer en brug gingen prima en ze
behaalde dan ook een mooie 5de
plaats. Veenland 3 deed mee in dezelfde categorie. Olav, Roan, Mans
en Dave turnden een hele mooie
wedstrijd met mooie oefeningen
. Olav was jarig vandaag en volgens mij had die spierballen gekregen want het wandelen in de brug
ging helemaal alleen. Deze groep
behaalde een mooie 2de plaats. Als
laatste mochten Veenland 4 Bas, Jay
en Jaimy en Veenland 1 Senna en
Lars hun wedstrijd turnen. Helaas
is er niet veel tegenstand voor deze groepen. Met mooie oefeningen
met hier en daar een verkeerd geturnd onderdeel en wat slordigheden werden deze groepen alle twee
1ste . Van de 9 groepen mogen er
7 door naar de finale in Soest. Wat
een super prestatie!

