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DEZE WEEK:
CDA komt naar u toe

Deze zondag €

€ 9,

5,- korting!
Comfortabel
Wasprogramma
1 € 14,50
en efficiënt
wonen
Turfstekerstraat
13 - Aalsmeer. Open
zondag: 10.00-16.00 uur

Vliegen volgens
afspraak
Gemeente werkt aan
koersprogramma

alles van dak tot kelder in één hand

aamheden
da&kwzoerkz
nnepanelen

Participeren
met zijn allen
Speltbrood bij
Westerbos

50

verwcenatrrmaleing

10 jaar Neo Vita

KORT NIEUWS:

Naakte man
laat meiden
schrikken
Uithoorn - Om half zes in de
vroege ochtend van zondag 9
februari zijn twee meiden geconfronteerd met een naakte man in de A.M. de Jonglaan.
De man droeg alleen een zwarte muts en is tussen de 40 en
50 jaar oud. De meiden zijn snel
naar huis gerend. De man heeft
hen niet lastig gevallen. De politie heeft direct een zoektocht
door de wijk gehouden, maar
de naakte man is niet aangetroffen.

loodgieterswerk
Aandacht voor jeugd wordt een van de speerpunten van de gemeente binnen de uitvoering van het veranderende sociaal domein

Gemeente werkt aan koersprogramma sociaal domein
Uithoorn - Een van de meeste
complexe veranderingen die ons in
de samenleving te wachten staat
is het omzetten van sociaal-maatschappelijke ondersteuning vanuit de centrale overheid naar de gemeenten. De verantwoordelijkheden in zorg, jeugd, werk en inkomen (samengevat onder de naam
‘sociaal domein’) worden als alles
volgens plan verloopt, met ingang
van 1 januari 2015 op het bordje van
de gemeenten geschoven. Dus ook

Uithoorn krijgt er volop mee te maken. Dat vergt niet alleen de nodige
kennis van zaken van bestuurders
en raadsleden, maar ook de nodige
aanpak om dit in de praktijk op de
juiste manier uit te voeren. Gebeurt
dit onzorgvuldig dan zullen bepaalde bevolkingsgroepen daar op z’n
minst last van ondervinden. Het beleid daarop zal dan (snel) bijgesteld
moeten worden. De gemeente Uithoorn is al volop bezig alles wat in
dit verband op haar afkomt in een

sanitair

complete badkamer en toilet,
ook ergonomisch sanitair

verwarming

installatie en onderhoud van
CV- en verwarmingsinstallaties

energiebesparende
maatregelen

zoals zonnepanelen, zonneboilers
en warmtepompen

complete
badkam
ers

Kerklaan 9
Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

dakwerkzaamheden

dakbedekking, dakpannen, looden zinkwerken, dakonderhoud,
hemelwaterafvoer

loodgieterswerk

gas- en waterinstallaties,
rioleringswerken, hemelwater

overige

elektrawerk, schilderwerk, stucwerk, timmer- en aannemerswerk
regelen wij ook voor u!

Vosse Moderne Installatietechniek
Kerklaan 9 2101 HK Heemstede
telefoon
023 - 528 68 02
email
info@vosse.nl
internet
www.vosse.nl

‘Koersprogramma sociaal domein’
uit te werken. Dit vergt bijzondere
inzet van het ambtelijk apparaat en
brengt ook opstartkosten (145.000
euro) met zich mee. In het Koersprogramma wordt onder meer aangegeven hoe de gemeente nieuwe
taken op het gebied van Jeugdzorg,
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatie gaat
uitvoeren.
Vervolg elders in de krant.
Ans van Muijen krijgt de eerste kleurplaat uitgereikt van Benno van Dam.

Ons Uithoorn gebruikt kleurplaat
in verkiezingscampagne
H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 H.
Uithoorn
Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Start uitvoering groengebied
omgeving Iepenlaan
Uithoorn/De Kwakel - De voorbereidingen voor de aanleg van het
eerste deel van het groengebied
aan de zuidzijde van de Iepenlaan
zijn in volle gang. Voor de uitvoering
ervan heeft de gemeente in februari 2012 een subsidie van 1,2 miljoen euro ontvangen van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Dit bedrag moet worden gezien als een
bijdrage in de herontwikkeling van
het – nu nog – deels glastuinbouwgebied Iepenlaan. Voor de inrichting van het openbare groengebied
ten zuiden van de Iepenlaan had de
gemeente destijds een subsidiever-

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

ADVERTEREN?
IN DE

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

zoek ingediend bij Stichting Leefomgeving Schiphol. Dit werd gehonoreerd met als doel om een kwaliteitsimpuls te bieden voor bewoners in de regio van wie de leefbaarheid onder druk staat vanwege de overlast door Schiphol. Met
de bijdrage van de stichting wordt
van het verouderde kassengebied
ten zuiden van de Iepenlaan een recreatief openbaar groengebied gemaakt. Zonder de bijdrage van de
stichting zou er alleen een niet toegankelijk weiland komen. Aan het
gebied worden nu onder meer beplanting, een speelplek, een pick-

nickplek, verdere recreatieve mogelijkheden en wandelpaden toegevoegd. Kortom, het verandert op
termijn in een voor iedereen aantrekkelijk recreatief openbaar park.
Nu is men zover dat over enkele
maanden de eerste schop de grond
in kan. Aan deze start wordt t.z.t. samen met de Stichting Leefomgeving
Schiphol aandacht gegeven. Ook
beginnen de eerste eigenaren van
vrije bouwkavels dit voorjaar met de
bouw van hun woonhuis waarvoor
zij van de gemeente een bouwvergunning hebben gekregen.
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Ons Uithoorn zet een
kleurplaat in bij haar verkiezingscampagne. De kleurplaat geeft een
impressie van het historisch dorpscentrum en de Schanskerk van voor
de oorlog. Herstel van het historische dorpscentrum en behoud van
de Schanskerk is één van de speerpunten in de campagne van de lokale politieke partij. “Wij vinden het
aardig onze boodschap op een andere manier te brengen, dan de geijkte flyers, ballonnen, pennen en
bloemen”, zegt lijsttrekker Benno van Dam van Ons Uithoorn. Het
eerste exemplaar werd afgelopen
zaterdag in Het Rechthuis uitgereikt
aan de stichting BOUD (Behoud
Ons Unieke Dorpsgezicht). Deze

stichting ijvert vanaf 2007 voor behoud van de Schanskerk. Ans van
Muijen (BOUD): “Ik moet natuurlijk
politiek onafhankelijk blijven, maar
ben wel heel blij met deze kleurplaat. Het lot van de Schanskerk
krijgt op deze manier weer alle aandacht die het verdient.” De kleurplaat heeft een oplage van 3.000
en wordt verspreid bij winkelcentra, scholen, bibliotheek en andere plaatsen in Uithoorn. Het is ook
mogelijk de kleurplaat te downloaden van www.onsuithoorn.nl of op
te vragen via info@onsuithoorn.nl.
De twee leukste inzendingen worden beloond met een boekenbon
ter waarde van 15 euro. Nadere informatie staat op de kleurplaat.

Vrijdag 14 februari:
Valentijn-Harten delen uit in
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Vrijdag 14 februari is het weer Valentijnsdag! En natuurlijk besteedt de winkeliersvereniging van winkelcentrum Zijdelwaard daar ook aandacht aan.
Tussen 12.00 uur en 16.00 uur lopen twee wandelende Harten rond
in het winkelcentrum en delen een
heerlijk Valentijn- presentje uit aan
de winkelende bezoekers. En natuurlijk zijn er ook volop Valentijncadeaus en -aanbiedingen bij de
Zijdelwaard-winkeliers!

Sportverenigingen spekken kas van Ondernemersfonds?
Uithoorn - Alvorens de eigenlijke
gemeenteraadsvergadering in het
gemeentehuis van start gaat krijgen inwoners de mogelijkheid in te
spreken. Daarbij kunnen zij een heikel onderwerp dat hun aangaat ten
overstaan van de raad (en het college) toelichten. De voorzitter van
v.v. Legmeervogels, Paul Legez, benutte dit moment tijdens de laatste raadsvergadering. In korte bewoordingen legde hij uit dat sportvereniging Legmeervogels over de
Onroerend Zaak Belasting (OZB)
die zij jaarlijks betalen aan de gemeente een heffing van 10% extra
moeten afstaan aan het locale Ondernemersfonds. Gelet op het feit
dat de sportsector in Uithoorn en

De Kwakel al genoeg moet inleveren vanwege de bezuinigingen vindt
hij dat geen goede zaak. “Wij betalen jaarlijks 5.000 euro aan OZB en
daar bovenop nog een 500 euro extra voor het Ondernemersfonds. Dat
geldt voor alle niet-woningen, zoals bedrijven, instellingen, gezondheidscentra, sportclubs enzovoort,
zo is de regel. Die 10 procent heffing
die de sportclubs moeten bijdragen
is op zich al een vreemde gang van
zaken. Sportclubs horen toch niet
de ondernemerskas te spekken, het
is voordien toch altijd andersom geweest? Want het bedrijfsleven sponsorde de sport,” zo merkte Legez op
die in dit geval voor eigen parochie
preekte maar er zich van bewust is

dat mogelijk ook andere sportverenigingen OZB betalen en van dat
bedrag eveneens 10 procent moeten afdragen aan het fonds. “Er is
een regeling dat wij die heffing via
het Ondernemersfonds konden terugvorderen. Maar nu blijkt er kennelijk ineens een afspraak te zijn
tussen het bestuur van het fonds
en de gemeente dat men het niet
aan ons hoeft terug te betalen. Daar
zou ik graag een antwoord op willen hebben. Wij willen dat geld gewoon terug. Waarom kunnen sportverenigingen op voorhand niet worden uitgesloten van die heffing? Of
is dat administratief te moeilijk?” Aldus Legez.
Vervolg elders in de krant.
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Diverse werkzaamheden
Zijdelweg (N521), Amstelveen

CO L O F O N

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

T

Op dit moment worden de laatste
werkzaamheden aan de ﬁetstunnels,
de rotonde en de op- en afritten bij de
Zijdelweg uitgevoerd. De verwachting is dat de op- en afritten aan zowel de noord als aan de zuidkant op
maandag 31 maart in gebruik genomen worden. Tot die tijd is er nog
een aantal werkzaamheden waarbij
maatregelen nodig zijn, waar het verkeer op de Zijdelweg mogelijk hinder
van ondervindt.
Maandagnacht 17 februari
afsluiting Zijdelweg
Maandagavond 17 februari vanaf 20.00 uur tot dinsdagochtend 18
februari 5.00 uur is de Zijdelweg
(N521) te Amstelveen afgesloten
voor al het autoverkeer. Om de Zijdelweg ter hoogte van de ﬁetstunnel
aan de noordkant (Amstelveen) deﬁnitief te kunnen inrichten, moeten er
delen van het asfalt worden verwijderd. Hiervoor is een volledige afsluiting voor autoverkeer noodzakelijk.
Fietsers houden wel doorgang. Met
behulp van verkeersregelaars worden de hulpdiensten en bussen van
connexxion doorgelaten.
Medio maart, in gebruik name
ﬁetstunnels Zijdelweg
Vanaf medio maart worden de ﬁetstunnels in de Zijdelweg in gebruik genomen. Het tijdelijke fietspad langs
de Zijdelweg (ter hoogte van de nieu-

we N201) komt daarmee te vervallen.
Echter, de tijdelijke slinger in de Zijdelweg is nog wel in gebruik voor
het autoverkeer en daarom moeten
fietsers deze slinger, dus de Zijdelweg, oversteken om hun weg te kunnen vervolgen op het nieuwe fietspad. Om veilig te kunnen oversteken
is een periode van twee weken een
verkeersregelinstallatie (VRI) noodzakelijk. De VRI werkt op verzoek. Dit
kan hinder veroorzaken, zoals een
langere reistijd.
Weekend van 28-31 maart
afsluiting Zijdelweg en aansluitend opening op- en afritten
In het weekend van 28 tot 31 maart
is de Zijdelweg wederom afgesloten
voor al het autoverkeer. De afsluiting
is vrijdag 28 maart vanaf 18:00 uur
tot maandagochtend 31 maart 6:00
uur. De afsluiting is nodig om de slinger te verwijderen en de nieuwe rotonde op de Zijdelweg aan de noordzijde van de N201 (Amstelveense
kant) aan te sluiten op de bestaande Zijdelweg. Ook worden de op- en
afritten aangesloten op de nieuwe situatie. Het Shell-tankstation is gedurende dit weekeinde gesloten. Met
behulp van verkeersregelaars worden de hulpdiensten en bussen van
connexxion doorgelaten. Fietsers
houden doorgang. Aansluitend zijn
de op- en afritten geopend voor het
verkeer van en naar de nieuwe N201.
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Wennen aan de nieuwe situatie
Door de opening van de op- en afritten en de nieuwe situatie op Zijdelweg verwachten we dat er tijdelijk wat
extra oponthoud is op de Zijdelweg.
Dit komt omdat automobilisten moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, de ervaring leert dat dit na
een aantal dagen afneemt. Ook geven de navigatiesystemen nog informatie over de oude situatie. Geef elkaar als bestuurder de ruimte en de
tijd om te wennen. Dit voorkomt onnodige irritatie.
Winter
Stel dat de winter zijn intree doet, dan

W

S

kan dit van invloed zijn op de planning van bovengenoemde werkzaamheden. Kijk voor de actuele situatie op www.n201.info.
Informatie
Weggebruikers en omwonenden met
vragen over de werkzaamheden kunnen gratis bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen
0800-0200 600 of een e-mail sturen
naar infobu@noord-holland.nl.
Kijk voor de actuele situatie op:
www.n201.info.
Provincie op Twitter:
https://twitter.com/ProvincieNH

Aanvragen subsidie 2014 bij
Burgemeester Kootfonds

Vraag vóór 25 maart 2014 subsidie aan
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn hun ﬁnanciële positie aanspraak te kunnen maken op steun,
kunnen vóór 25 maart 2014 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Stuur bij uw subsidieaanvraag
ook een zo recent mogelijk inzicht in
de ﬁnanciële positie van de aanvrager. U kunt de aanvraag sturen 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 kun-

nen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in
april 2014 door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. 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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer T.J.J.
Schrandt, tel. 0297-513185.

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de
sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank
in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling
nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Voorbereidingsbesluit Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1. Inzageperiode 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Kolgans 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinschuur met overkapping. Ontvangen 4 februari 2014.
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 19, het wijzigen van een bestaand bedrijfspand ten behoeve
van de huisvesting van arbeidsmigranten.

-

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- Graslaan 9, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 19 maart 2014.
- Het Fort 55. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café-Bar
’t Fort voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 20 maart 2014.
- Vuurlijn 30. Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organiseren van:
- B-jeugd Hockeytoernooi op 7 en 8 juni 2014;
- C-jeugd Hockeytoernooi op 28 en 29 juni 2014. Bezwaar t/m 17 maart 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, vergunning kabels en leidingen voor het maken van
een nieuwe G-aansluiting LD-net en plaatsen van een brandafsluiter. Bezwaar
t/m 20 maart 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 1 en 2, gewijzigde omgevingsvergunning voor het plaatsen
van tijdelijke huisvestingen Winkelcentrum Zijdelwaard. Bezwaar: t/m 18 maart
2014.
- Zijdelwaardplein 1, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van LS-kabel ten behoeve van de tijdelijke winkelunit. Bezwaar t/m 20 maart 2014.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wilhelminakade 85. Vergunning aan de exploitant van Chinees Restaurant Azië
V.O.F. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 19 januari 2017. Bezwaar
t/m 17 maart 2014
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein 22. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van
Wen Wah V.O.F. voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december
2014. Bezwaar t/m 20 maart 2014.
- Legmeerplein 32. Vergunning aan de exploitant van Pizzeria Steakhouse Noor
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 januari 2017. Bezwaar t/m 18
maart 2014.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant
van The Pool-Shack B.V. voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 20 maart 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan Thib organisatie voor het organiseren van een braderie op 22 maart 2014 en 18 oktober 2014. Bezwaar t/m 19 maart 2014.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid
een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal
bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
INSPRAAK OP HET CONCEPT VAN DE
“GEBIEDSVISIE RUILVERKAVELING”

In september 2009 heeft de Raad van de gemeente Uithoorn de gemeentelijke
Structuurvisie vastgesteld. Met het vaststellen van de Structuurvisie heeft de Raad
ook een opdracht voor het gebied geformuleerd Deze opdracht luidt “Steenwijkerveld, Bezworen Kerf e.o. (ruilverkaveling), behoud door ontwikkeling, de karakteristieke kleinschaligheid behouden, verrommeling tegengaan. Kleinschalige ontwikkelingen, passend in het landschap, zijn mogelijk”. Zowel het karakter van het plangebied, als het voortbestaan van het nichesegment staan onder druk door de economische omstandigheden en de schaalvergroting van de glastuinbouw. Het karakter
is echter een beeldbepalend element voor dit gezicht van Uithoorn. De relatie tussen de ruimtelijke ambitie uit de Structuurvisie (kleinschalige tuinbouw) en de functionele mogelijkheden in het gebied is de belangrijkste opgave geweest voor de visie. Met de visie wordt op een verantwoorde manier ruimte geboden voor uitbreiding van functies waarbij de karakteristiek en kleinschaligheid van het gebied in tact
blijft. De gebiedsvisie vormt de basis voor het bestemmingsplan dat voor dit gebied
binnenkort wordt opgesteld.

WWW.UITHOORN.NL

Ter inzage
Het concept van de “Gebiedsvisie Ruilverkaveling” ligt met ingang van vrijdag 14 februari 2014 tot en met donderdag 27 februari 2014 voor inspraak ter inzage in het
gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk
16 te Uithoorn. Gedurende de openingstijden van het gemeentehuis kunt u de stukken inzien. Daarnaast is het document digitaal te bereiken via: http://www.uithoorn.
nl/Actueel/Ofﬁciële_bekendmakingen/Overige_bekendmakingen.
Binnen de aangegeven termijn kan een ieder de concept “Gebiedsvisie Ruilverkaveling” inzien en schriftelijk een reactie zenden aan het college van burgemeester en
wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens
een standpunt worden ingenomen.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal de “Gebiedsvisie Ruilverkaveling” ter vaststelling
aan de gemeenteraad worden aangeboden. Vaststelling door de gemeenteraad zullen wij publiceren in De Nieuwe Meerbode en op de website www.uithoorn.nl
Uithoorn, 12 februari 2014
BEKENDMAKING VERORDENING ALGEMENE RECHTEN 2014

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat zij in de vergadering van 30 januari 2014 heeft besloten tot vaststelling van:
- Verordening tot eerste wijziging op de verordening algemene rechten 2014
De datum van ingang van de hefﬁng is 1 februari 2014.
De verordeningen zijn vanaf 1 februari 2014 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.
AANWIJZINGSBESLUIT ALCOHOLVERBOD IN AANGEWEZEN
GEBIEDEN

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 2.48 van de Algemeen Plaatselijke verordening Uithoorn 2012.
Burgemeester en wethouders van Uithoorn.

Gelet op artikel 2.48, eerste lid, van de de Algemeen Plaatselijke verordening Uithoorn 2012.

Besluiten
1. De volgende plaatsen aan te wijzen waar op grond van artikel 2.48 van de Algemeen Plaatselijke verordening Uithoorn 2012 het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken ﬂesjes, blikjes en dergelijke of anderszins onder handbereik te hebben. (NB het alcoholverbod geldt
ook voor wegen of weggedeelten die een alcoholverbodsgebied begrenzen).
a. Voor heel Uithoorn geldt:
1. Alle schoolpleinen met inbegrip van de directe omgeving (tot en met 50 meter gemeten vanaf de randen van de betreffende schoolpleinen)
2. Alle openbare plaatsen die zijn ingericht als (kinder)speelplaats, (kinder)
speelvijver, (kinder)speelweide/veld en zandbakken met inbegrip van de directe omgeving binnen een straal van 200 meter gemeten vanaf het middelpunt van de betreffende plaats.
b. Amstelplein (gebied 1) Dit gebied wordt begrensd door de provinciale weg , Laan
van Meerwijk, Klipper (tot aan Schans/Amstel), Irenepad tot aan provinciale weg
en Korte Boterdijk inclusief parkeerterrein achter gemeentehuis.
c. Centrum Uithoorn (gebied 2) Dit gebied wordt begrensd door Prins Bernhardlaan,
Stationsstraat, Marktplein, Dorpsstraat, Blomstraat, Irenepad en provinciale weg.
d. Zijdelwaardplein (gebied 3) Dit gebied wordt begrensd door de Herman Heijermanslaan, Wiegerbruinlaan, Alfons Arienslaan, Merodelaan (de Schutse) en Zijdelrij.
e. Legmeerplein (gebied 4) Dit gebied wordt begrensd door Aan de zoom, In het
Rond, In het midden, Madelief, Muur, Langs het ﬁetspad (exclusief Zegge)tot aan
de Zoom.
f. Brede school (gebied 5) De brede school valt onder de algemene bepaling (genoemd onder 1.a.sub 1). Omdat ook direct buiten het terrein van de Brede School
wordt waargenomen dat hier jongeren staan die alcohol nuttigen wordt extra 50
meter rondom de brede school aangewezen als alcoholverbodsgebied. (Zoogdierenlaan en Hermelijnpad)
g. Stiltemonument Amsteldijk Noord (gebied 6) Hier betreft het alleen het Stiltemonument tot aan de stoep van de Amsteldijk Noord.
h. Parkeerterrein tennisclub Uithoorn( gebied 7) Het gebied wordt hier aangeduid
als parkeerterrein bij de tennisclub Uithoorn vanaf de Hollandsedijk
i. Gebied rondom sporthal de Scheg (gebied 8) Dit gebied wordt begrensd door Arthur van Schendellaan. A. Coolenlaan, Roland Holstlaan.
j. Fietstunnel (Zijdelweg) (gebied 9) De ﬁetstunnel onder de Zijdelweg door inclusief 10 meter voor en na de tunnel.
k. Busstation Uithoorn (gebied 10) Dit gebied wordt begrensd door de Marijnenlaan,
Beellaan, Cort van de Lindenplein en Alfons Arienslaan.
2. te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag van bekendmaking.
Een overzichtskaartje van de gebieden vindt u op www.uithoorn.nl

Vervolg op volgende blz.
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Vervolg van vorige blz.
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king en een medische indicatie gebruik maken van de Regiotaxi. Voor het gebruik
van de Regiotaxi is een ritbijdrage verschuldigd. Het tarief is gebaseerd op het tarief van het openbaar vervoer. Per 1 januari 2014 gelden voor de Regiotaxi de volgende ritbijdragen:

Bekendmaking Besluit financiële tegemoetkomingen
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
samenwerkingsverBand aalsmeer-uithoorn 2014

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Besluit Wmo is
de hoogte van de financiële tegemoetkomingen van de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzieningen opgenomen. Op 14 Januari 2014 heeft het Dagelijks Bestuur besloten het
Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2014 met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 januari 2014. Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2014 ligt van 7 februari 2014 tot
en met 21 maart 2014 (6 weken) ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer
en Uithoorn.
gewijzigde ritBijdrage regiotaxi amstelland
per 1 januari 2014

n

Per 1 januari 2014 is de ritbijdrage voor het gebruik van de Regiotaxi Amstelland
gewijzigd. In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kunnen mensen met een beper-

ring

prijs per ring

Bestemming ring 1
Bestemming ring 2
Bestemming ring 3
Bestemming ring 4
Bestemming ring 5

€ 1,20
€ 1,75
€ 2,30
€ 2,85
€ 3,45

vragen?
Heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan contact op met het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg. Overige informatie over de Regiotaxi kunt u lezen in de speciale
nieuwsbrief. De nieuwsbrief is te vinden de website van de gemeente. De nieuwsbrief is ook af te halen bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
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ten die zijn ingediend op 3 februari 2014 voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad van Uithoorn op 19 maart 2014, de volgende nummers toegekend:

1. VVD
2. DUS! GroenLinks en D66
3. Gemeentebelangen
4. CDA
5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
6. Ons Uithoorn
7. Groen Uithoorn
Tevens heeft het centraal stembureau de volgende lijstencombinaties geldig verklaard:
A. Gemeentebelangen (lijst 3) en CDA (lijst 4)
B. DUS! GroenLinks en D66 (lijst 2) en Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (lijst 5)
Er zijn geen lijstencombinaties ongeldig verklaard.
Uithoorn, 7 februari 2014

mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga, voorzitter
geldigheid en nummering kandidatenlijsten en
lijstencomBinaties

Bekendmakingen verkiezingen gemeenteraad
centraal stemBureau

nummering kandidatenlijsten en geldige lijstencombinaties voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van uithoorn 2014.
In de openbare zitting van 7 februari 2014 heeft het centraal stembureau voor de
verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Uithoorn aan de kandidatenlijs-

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Uithoorn maakt bekend dat het
proces-verbaal over de geldigheid en nummering kandidatenlijsten en lijstencombinaties (model I 4) op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage zijn gelegd.

www.uithoorn.nl
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A C T I V I T E I T E N

Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Welke ideeën krijgen uw stem bij de verkiezingen?

RAADSAGENDA
Datum: 13 februari 2014
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

Op woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen: alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel van 18 jaar en
ouder mogen dan naar de stembus. Dit is deel 3 van een serie, waarbij de partijen u helpen bij het maken van uw keuze.

VVD
Nick Roosendaal

DUS! (GroenLinks/D66)
Peter Timmer

Gemeentebelangen
Herman Bezuijen

CDA
Jordy Keimes

PvdA
Els Gasseling

Ons Uithoorn
Benno van Dam

Groen Uithoorn
Arjan Koopmans

Veilig is gewoon
buiten kunnen spelen
Een veilige omgeving
is voor elk mens van
levensbelang. Veiligheid is dé kerntaak
van de overheid,
maar ook inwoners
hebben daarin een
belangrijke rol en
verantwoordelijkheid.
Overtreding van regels
en overlast worden
op een voor de inwoners
zichtbare wijze
aangepakt. Goede
wegen, fietspaden,
goede verlichting.

Je kunt het dak op
met je energie!
In 2040 willen we
een energieneutrale
regio zijn. DUS! wil
de volgende stappen
zetten richting dat
doel, want er moet
nog veel gebeuren
om dat te bereiken.
• Bouwen?
Energieneutraal!
• Zonne-energie:
brandschoon!
• Van de wind kun
je wèl leven!
• Energiebesparingen
in bestaande woningen.

Welzijn en zorg
Oog houden voor
nieuw beleid rondom
de Jeugdwet en de
zorgverlening. Zoeken
naar evenwicht tussen
vrijwillige en professionele hulpverlening.
• Toepassen van het
principe 1 voordeur,
1 plan, 1 coach.
• Mantelzorg: verlichten,
niet verplichten en voor
vrijwilligers een goede
verzekering.
• Jongeren betrekken
bij door hen genomen
initiatieven.

Zorgvuldig, spaarzaam
en transparant
Het CDA wil geen
stijgende lokale lasten
zonder betere voorzieningen. Werk is
belangrijk: of je bent
aan het werk, of je
levert een bijdrage
door vrijwilligerswerk
of dagbesteding.
De voedselbank voorziet in een urgente
behoefte, maar moet
tijdelijk zijn. Het CDA
wil bezoekers actief
benaderen om problemen op te lossen.

Groene gemeente
Een van onze sterke
punten is het groene
karakter van onze
gemeente. Wij streven
naar duurzaamheid.
• Groene gebieden in
buurten niet bebouwen.
• Afvalscheiding is
belangrijk.
• Samenwerking voor
betere waterzuivering
en riolering.
• Woningen energieneutraal.
• Schiphol: minder
geluidshinder en
minder milieubelasting.

Herstel historisch
dorpsgezicht
Neem ‘historisch
besef’ als leidraad bij
herinrichting, om
ons Dorpscentrum
sfeer en economisch
toekomstperspectief
te bieden.
• Laat een ‘Lange Brug’
en binnenhaventje
‘De Kil’ terugkeren.
• Leg bij ‘De Kil’ een
plein met horeca, winkels en woningen aan.
• Behoud de Schanskerk.
• Accentueer historisch
stratenpatroon

Gezond verstand
Groen Uithoorn staat
voor financiële keuzes
met gezond verstand:
geen geld uitgeven
dat je niet hebt, werk
zo weinig mogelijk
uitbesteden, geen
grootschalige investeringen. Beperk de
lasten voor inwoners.
Daarbij willen we de
bibliotheek, zwembad
De Otter en kinderboerderij De Olievaar
financieel ondersteunen,
vanwege hun belangrijke sociale functie.

Nep-agenten stelen geld van
bloemenhandelaar
Uithoorn - Op Gingo, veilingterrein
Zuid, is op donderdag 6 februari om
zeven uur in de ochtend een 37 jarige handelaar uit Polen beroofd van
een aanzienlijk geldbedrag aan euro’s en Poolse valuta. De bloementransporteur was net op het terrein
gearriveerd toen een zwarte BMW
aan kwam rijden en bij hem stopte. Er stapten twee mannen uit, die
zeiden van de politie te zijn en een
onderzoek wilden houden. De overrompelde handelaar liet het toe dat
ze de cabine binnen stapten. Er
werd wat gerommeld, weer uitgestapt en snel weggereden. De 37 jarige ontdekte hierop dat de twee er
vandoor gegaan met zijn geld. De
politie doet in samenwerking met de

veiling onderzoek. De twee reden in
een oud model BMW met vijf deuren. Getuigen kunnen zich (graag)
melden bij de politie via 0900-8844.

In winkel van tas
beroofd
Uithoorn - Op donderdag 6 februari
is tussen twaalf uur en half een in de
middag een eigenaresse van een winkel in de Dorpstraat beroofd van haar
thuis. De tas stond achter de winkelbalie. Er kwamen twee mensen binnen die aangaven geholpen te willen
worden. Even daarna stapte nog een
derde persoon binnen en deze heeft

Hennepkwekerij in woning
Uithoorn - Op woensdag 5 februari om drie uur in de middag werden
twee agenten naar het Prinsenhofje
gestuurd naar volgens hen een bemiddeling tussen twee bewoners.
Omdat op de bel niet werd gereageerd, werd door het raam en de
brievenbus de woning ingekeken.
De agenten zagen hennepplanten
staan. Na nogmaals hard kloppen,

kwam een 29 jarige Uithoornaar
naar buiten. Hij gaf een valse naam
op, maar hij werd herkend door een
van de agenten. De man is aangehouden. In de woning trof de politie een grote tent aan met hierin 70
hennepplanten en vier assimilatielampen aan. De planten zijn vernietigd en de apparatuur is in beslag
genomen.

kans gezien de tas achter de balie weg te grissen. In de tas zaten de
portefeuille met geld en creditcards,
rijbewijs, bankpapieren en de iPhone
van de eigenaresse. Het gaat om twee
vrouwen en een man. De man is rond
de 35 tot 38 jaar, is ongeveer 1.80 meter en droeg een winterjas tot aan de
heupen. De ene vrouw is tussen de

16 en 22 jaar en had lang zwart haar.
Haar lengte is geschat op 1.60 tot 1.70
uur. De derde verdachte is een vrouw
van 31 tot 36 jaar en zij had eveneens
lang zwart haar. Het leek of zij zwanger is. Wie meer informatie over de
drie heeft, wordt verzocht contact op
te nemen met de politie via 0900-884
of anoniem via 0800-7000.

Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

1

Opening en inspreken
burgers 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Presentatie vervoersconcessie AmstellandMeerlanden 19.40 uur

4

Strategisch beleidskader
onderwijshuisvesting
20.30 uur

5

Vaststellen
bestemmingsplan
Iepenlaan, deelgebied 2
21.15 uur

6

Aangepast
bestemmingsplan
afrit fietsbrug Randweg
21.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 27 februari
2014. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

Wateroverlast door hennepkwekerij
Uithoorn - Op dinsdag 4 februari om half acht in de ochtend kreeg
de politie een melding van een aanzienlijke waterlekkage in Klaproos.
Vanuit een woning op de eerste verdieping stroomde water in de onder gelegen huizen en er kwam water via de pui naar buiten. Omdat
de agenten geen bewoners aantroffen, is een ruit ingeslagen om binnen te komen. De politie trof een

hennepplantage aan met 100 planten en 22 lampen. De dompelpomp
om de planten water te geven, was
kapot gegaan. Hierdoor was de wateroverlast ontstaan. De planten zijn
vernietigd en alle apparatuur is in
beslag genomen. De eigenaar van
de hennepplantage heeft zich de
volgende dag bij de politie gemeld.
Tegen de 61 jarige Uithoornaar is
proces-verbaal opgemaakt.

Woninginbraak niet gelukt
Uithoorn - Op maandag 10 februari rond half twaalf in de avond is getracht in te breken in een woning in
de Meerrodelaan.
De bewoner ontdekte dat het bo-

venlicht aan de achterzijde open
stond. Ook was de hor opzij geschoven. De bewoner heeft de dieven waarschijnlijk gestoord. Ze zijn
niet binnen geweest.
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Start uitvoering groengebied
omgeving Iepenlaan
vervolg van de voorpagina
In dit eerste deel van het groengebied wordt al een perceel ingericht
met spelmogelijkheden voor kinderen. Dit is een natuurlijk ingericht
terrein voorzien van boomstammen
en een heuvel om op te klimmen
met een uitkijkpunt. In het gebied
wordt een speeltoestel geplaatst.
Hiervoor schrijft de gemeente een
prijsvraag uit bij enkele scholen in
de buurt om een uitdagend speeltoestel in de vorm van een vliegtuig
te ontwerpen. “We hopen op veel
creatieve inzendingen en de winnaar wordt bekend gemaakt gelijk

met de start van de aanleg van het
eerste deel. Daarnaast zijn we nog
op zoek naar een goede naam voor
het groengebied. Mocht iemand
een goede naam weten dan horen
wij dat graag,” laat wethouder Jeroen Verheijen enthousiast weten.
Hij hoopt voor de gemeenteraadsverkiezingen hier nog een rol in te
kunnen spelen.
Kookstudio
Het ontwerp voor het tweede deel
van het groengebied is in wording.
Voor een van deze percelen heeft
zich een initiatiefnemer gemeld,
het echtpaar Rens-Jan en Mar-

leen Ossewaerde uit Uithoorn, die
een kookstudio met moestuinen
en een kleinschalige Bed & Breakfast mogelijkheid wil beginnen. Deze functie past goed bij de invulling
van het groengebied. De gemeente is met het ondernemende echtpaar tot overeenstemming gekomen
om deze activiteit te realiseren. Op
donderdag 6 februari vond in het
gemeentehuis de ondertekening
plaats waarmee de eerste functie in
het gebied een feit is. “Wij zien hier
de mogelijkheid om van onze hobby
ons werk te gaan maken. Die kans
deed zich voor toen de aanleg van
het groengebied aan de Iepenlaan

Het groengebied in wording tussen de blauwe contourlijnen. Boven de Iepenlaan, rechts de Noorddammerweg met de
velden van Qui Vive en links boven de Poelweg. Links van het midden naar onderen de Vuurlijn. De groen ingekleurde
delen betreffen het eerste deel van het project. De grijze delen behoren tot de tweede fase die verder wordt ontwikkeld in samenspraak met ondernemers.

bij ons bekend werd en er kavels
vrijkwamen om er een woning op te
bouwen en kleinschalige recreatieve activiteiten te ontwikkelen,” licht
Rens-Jan toe. “We hebben toen het
concept kookstudio met moestuinen en een Bed & Braefast mogelijkheid in gebracht bij de gemeente. Die was enthousiast. Op de locatie laten we nieuwbouw plegen met
een ontwerp van een bij de omgeving passende woonboerderij waarin ook een kookstudio wordt gevestigd en vijf kamers voor overnachting. Ideaal voor volwassen en bedrijven die van de kookstudio willen profiteren voor privat dining of
groepen tot 15 personen die zelf
willen koken en daarna eten. We
willen daarbij ook seizoensgebonden producten (uit eigen tuin) promoten en presenteren. De locatie is
straks goed bereikbaar voor iedereen, ook voor het bedrijfsleven die
met directie of afdelingspersoneel
van de kookstudio gebruik wil maken of dat wij voor het gezelschap
gaan koken.” Rens-Jan en Marleen
Ossewaerde zien wat betreft deze
activiteit de toekomst met vertrouwen tegemoet, maar ook de cottageachtige woonomgeving is voor
hen een weloverwogen keuze geweest zich hier te vestigen.
De huidige glastuinbouw aan de Iepenlaan, gelegen in het grensgebied tussen Uithoorn en De Kwakel,
is deels in vervallen staat en voldoet
vaak niet meer aan de huidige eisen
en afmetingen van moderne glastuinbouw. Van belang voor Uithoorn
en De Kwakel is het realiseren van
een levensvatbaar, goed functionerend glastuinbouwgebied nabij de
veiling een goede optie om het daar
naartoe te verplaatsen (Greenport
Aalsmeer). Het plangebied Iepenlaan ligt langs de Stelling van Amsterdam. Voor de Stelling is zichtbaarheid, herkenbaarheid en een
open gebied van belang. Een groengebied ten zuiden van de Iepenlaan
grenzend aan de Stelling sluit aan
bij de uitgangspunten daarvan.

LinkedIN training bij het
vinden van werk
Uithoorn - Ben je op zoek naar
nieuw of ander werk, dan is LinkedIn niet meer uit het sollicitatieproces weg te denken. Een profiel
op LinkedIn betekent zichtbaar en
vindbaar zijn voor een toekomstige
werkgever of recruiter. Tegenwoordig maken recruiters volop gebruik
van LinkedIn. Het is een goudmijn
aan CV’s en kandidaten. Maar welke LinkedIn profielen zijn voor hen
interessant of welke vallen direct
af? Als je jouw LinkedIn-profiel inzet om nieuw of ander werk te vinden, doe het dan wel goed! Vertel
welke baan je wilt en laat je resultaten zien. Rose-Marie Lucas, Noloc erkend loopbaanprofessional
van Rooskleurig Coaching, ziet veelvuldig dat mensen op hun LinkedIn
profiel hebben staan dat ze ‘op zoek
zijn naar een nieuwe uitdaging’. Met
die vermelding kan niemand iets. Je
moet anderen laten weten wat je
zoekt en kunt.
Dit doe je door duidelijk te laten
zien waar je verstand van hebt. Vertel waar je goed in bent, waar je nog
beter in wilt worden en waarvoor en
waarom je gevraagd wilt worden.
Beschrijf welke resultaten je in het
verleden hebt geboekt en wilt inzetten in je nieuwe uitdaging.
Hiermee kunnen anderen met je
mee zoeken en je aanbevelen of
in contact brengen met eigen netwerkcontacten. Als je LinkedIn nog

niet gebruikt of wel, maar niet weet
wat je er allemaal precies mee kan,
is deze LinkedIn training iets voor
jou.

Helder
Rooskleurig Coaching geeft op een
praktische en heldere manier uitleg
over het invullen van alle onderdelen van je profiel, ook de Summery,
je specialties en zoekwoorden. Het
verzamelen van aanbevelingen. Het
deelnemen aan groepen op je vakgebied, vacatures of interesses. Het
volgen van bedrijven. Verdere manieren om contact te zoeken om
je netwerk te vergroten en het vinden van vacatures. Na afloop van
de training kan je zelfstandig aan
de slag met solliciteren en netwerken met LinkedIn. De LinkedIn training wordt gehouden op woensdag
19 februari a.s. van 09.00u tot 12.00
uur bij Startwarehouse, Amsterdamseweg 13 G, 1422 AC Uithoorn.
Prijs per deelnemer 45,00 excl. Btw.
Inclusief lesmateriaal (werkboek) en
consumpties. Aanmelden kan door
te bellen naar 06.531 35 015 of een
e-mail te sturen naar info@rooskleurigcoaching.nl. Ken je mensen
die op zoek zijn naar een nieuwe of
andere baan? Tip ze dan over deze
LinkedIn training. Verdere informatie vind je op de website www.rooskleurigcoaching.nl of de advertentie
elders in deze krant. Bij Rooskleurig Coaching draait het om werk. Je

kan er terecht voor loopbaanbegeleiding bij het maken van een beroepskeuze, outplacement bij ontslag, uitgebreide sollicitatietrainingen en coaching op de werkvloer of
bij het starten van een eigen bedrijf.
De aanpak is persoonlijke, praktisch
en doelgericht. Meer weten? Bel of
mail gerust voor een gratis intakegesprek.

Wervelende Korenavond
in Crown Studio’s
Regio - Houdt u zaterdag 1 maart
ook vast vrij voor een wervelende,
afwisselende muzikale avond met
7 topkoren in de Crown Studio’s in
Aalsmeer! De volgenden 7 koren
met gevarieerde genres treden voor
u op! Passionkoor uit Uithoorn e.o.
verrast u met passie en plezier op
prachtige, krachtige stijlen en melodieën uit de hele wereld! FF-anders
uit Aalsmeer e.o. zingt fleurig en pittig Nederlandstalig! D-Fine uit Oude
Wetering e.o. heeft als motto “zingen en swingen” op Soul- en Motown muziek! De Marconisten uit
Leimuiden e.o. zingen met veel plezier hun populaire Shanty en zeemansliedjes! Sonority uit Aalsmeer
e.o. zijn enthousiaste mensen, die
graag Engels- en Nederlandstalige

Popmuziek of een ballad voor u zingen! Haring met ui uit Uithoorn e.o.
zijn vrouwen, die zingen over het ruwe vissersleven, het lange wachten,
armoede, humor en vrolijkheid! Con
Amore uit Vinkeveen e.o. is de leukste Accordeon Vereniging in Vinkeveen en omstreken en bestaat
al meer dan 65 jaar! Alle koren zijn
meerdere malen op 3 podia in verschillende sfeervolle zalen te beluisteren en te bekijken. Locatie: Crown
Studio’s Aalsmeer, Van Cleefkade
15 in Aalsmeer. Toegang vanaf 19.00
uur. Aanvang programma’s 19.30
uur. Entree 6,50 p.p. Kaarten alleen
verkrijgbaar aan de zaal. Ruime parkeergelegenheid 2,50 voor de hele
avond. Gratis parkeren op 5-10 min.
loopafstand in Centrum Aalsmeer.

Maskerade speelt eerste
jubileumvoorstelling
Uithoorn - Toneelgroep Maskerade viert in 2014 haar vijftig jarig jubileum. Viert u mee? Dit jaar worden de inwoners van Uithoorn wederom getrakteerd op twee geweldige voorstellingen. Te beginnen
met ‘Eind goed, al goed’ op 27 en
28 februari en 1 maart. Een klassieker van Shakespeare in een modern
jasje.
Het weeskind Helena, een arme artsendochter, geneest de Koning van
Frankrijk en mag – als dank daarvoor – een edelman als huwelijkskandidaat uitkiezen. Maar de jongen die zij kiest, Bertram, de trotse jonge Graaf van Roussillon, vindt
het meisje beneden zijn stand en
weigert om het gedwongen huwelijk daadwerkelijk aan te gaan. De
Koning antwoordt hem dat goedheid niets met stand te maken heeft

PVDA PubQuiz
competitie 2014
Uithoorn - Na het succes van onze eerste PubQuiz in oktober 2013
heeft de afdeling Uithoorn / De
Kwakel van de PvdA besloten dit
jaar 5 keer een PubQuiz. De laatste
is de finale waarin de winnaars van
de 4 voorgaande rondes strijden
om de titel Winnaar PvdA PubQuizcompetitie 2014. Deelname staat
open voor maximaal 10 teams van
maximaal 5 personen, bestaande uit
vrienden, buren, familieleden, politieke partijen, andere verenigingen
en iedereen die een team wil vormen. Een team betaalt een inschrijfgeld van 5,00 per ronde. Elk team
mag zo vaak meedoen als het wil.
De twee hoogst eindigende teams
per ronde plaatsen zich voor de finale. Daarnaast verstrekt de organisatie 2 wildcards, zodat de finale
gespeeld wordt door 10 teams. Per
ronde is plaats voor 10 teams.
De organisator neemt alle kosten
voor zijn rekening. Bezoekers en
deelnemers betalen naast het inschrijfgeld alleen hun eigen consumpties, waarbij deelnemers 2
consumpties gratis krijgen. Voor de
winnaars is er een wisselbokaal die
de winnaar van de finale mag houden. De speeldata zijn: 5 februari, 9
april, 4 juni en 10 september 2014.
Op 5 november 2014 is de grote finale. Aanvang 20.00 uur. Eetcafé De Herbergh van 1883 stelt belangeloos ruimte beschikbaar en
is dan ook de plaats waar alles zal
plaats vinden. Kosten 5 euro per

programma aan. Om 14.30 uur treden de “Fancy Fiddlers” op in de

Thamerkerk. Het strijkersensemble
de “Fancy Fiddlers” bestaat uit ca
25 viool- en cellotalenten in de leeftijd van 6 tot 19 jaar onder supervisie van de Hilversumse vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. De jonge
violisten komen wekelijks naar Hilversum voor hun individuele lessen.
Daarnaast wordt iedere zaterdag samen met celloleerlingen van Monique Bartels intensief kamermuziek
gestudeerd onder de gemeenschappelijke noemer “Fancy Fiddlers”. Het
ensemble ontstond in 1984. Sindsdien treden de Fancy Fiddlers veelvuldig op diverse Nederlandse concertpodia op, waaronder het Amsterdamse Concertgebouw, maar
ook op podia door heel Europa, tot

zelfs in China. De concerten zijn met
name bedoeld om de jonge muziektalenten zoveel mogelijk podiumervaring op te laten doen. Uit de Fancy
Fiddlers zijn al vele solisten en ensembles voortgekomen die hun weg
naar de internationale podia hebben gevonden. Uit o.a.de concertopbrengsten en bijdragen van de
Fancy Fiddlers-Vrienden worden extra studiekosten betaald voor cursussen en masterclasses in binnenen buitenland, die nodig zijn om deze jonge mensen een kans te geven hun grote talent te ontplooien. Coosje Wijzenbeek is de inspirator en drijvende kracht achter de
“Fancy Fiddlers”, het unieke strijkersensemble waarmee haar leerlin-

team per ronde. Inschrijven: PvdAPubQuizz@gmail.com N.B.
Toelating tot deelnemen gebeurt
op volgorde van inschrijving, waarbij de ontvangst op het email-adres
bepalend is. Maximaal 10 teams en
vol = vol. Informatie: Gerrit Roseboom, 0297 – 52 29 81 of gerritroseboompvda@gmail.com of PvdAPubQuizz@gmail.com
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De “Fancy Fiddlers” in de Thamerkerk!

Uithoorn - De Scau biedt op zondag 16 februari 2014 weer een mooi

en verheft Helena in de adelstand.
Maar zelfs dan weigert Bertram
haar en vlucht hij naar Florence om
te dienen in het leger. In haar wanhoop tracht Helena alsnog Bertrams
liefde te winnen.
‘All’s well that ends well’ (Eind goed,
al goed) is een van Shakespeares
donkerste komedies en laat de triomf zien van sprookjesachtige bedriegerij over jeugdige arrogantie.
En tegelijkertijd is het toch ook een
huldeblijk aan de kracht van de liefde. ‘Eind goed, al goed’ is geregisseerd door Jules Noyons en is te
zien in Het Alkwin Kollege, Weegbree 55 te Uithoorn op 27, 28 februari en 1 maart. De voorstellingen
beginnen om 20.15 uur en kosten
slechts 10,- entree. Reserveren kan
via tel.nr. 06-81228111 of via www.
toneelgroepmaskerade.nl.

gen met leerlingen van cellodocente Monique Bartels de nodige podiumervaring opdoen en waar het
publiek altijd zeer van onder de indruk is. In 2007 werd aan Coosje de
Kersjes van de Groenekan prijs uitgereikt. Deze speciale prijs kreeg zij
voor haar bijzondere verdiensten in
het opleiden van jong talent. Losse
kaarten zijn een week van tevoren
voor 12,- te verkrijgen bij de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardrij
en Bruna, Amstelplein 43. Vóór de
voorstelling aan de zaal. Jongeren onder de 16 jaar betalen 6,-. De
“Fancy Fiddlers” tonen wat jongeren
met passie voor muziek en studiediscipline kunnen bereiken. U bent
welkom en natuurlijk ook jongeren!
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Sportverenigingen spekken kas van
Ondernemersfonds?
Vervolg van de voorpagina

De raad en de wethouder wisten er
even geen antwoord op. Voorgesteld werd er een agendapunt van
te maken voor een van de volgende
raadsvergaderingen. Tenzij er tussentijds een oplossing is of wordt
aangeboden.
Projectfinanciering
“Inderdaad is het administratief niet
mogelijk de sportclubs afzonderlijk
te compenseren. De inning van die
gelden gebeurt voor vier gemeenten
in Amstelveen, waaronder ook Uithoorn. Bij de betreffende instantie
is het niet mogelijk om onderscheid
te maken tussen woningen en niet-

woningen,” legt Joep Szejnoga desgevraagd uit. Hij is bestuurslid bij
het Ondernemersfonds en tevens
woordvoerder namens de winkeliers
van Winkelcentrum Amstelplein
waar het de komende renovatie betreft. “Overigens heeft de gemeenteraad destijds ingestemd met die
10 procent over de OZB-aanslag.
Dat geld wordt in een potje gestopt
en is dus van iedereen die het ingebracht heeft. De afspraak die wij
hebben gemaakt is dat 10 procent
van dat bedrag wordt ingezet voor
gemeentebrede projecten zoals citymarketing, promotie, feestverlichting, terwijl 5 procent is voor de organisatiekosten. De rest van het bedrag wordt over clusters verdeeld.

Scholen, Welzijn en Sport is zo’n
cluster die in gezamenlijk verband
iets moeten organiseren wat dan
uit die pot gefinancierd wordt. De
club, school of instelling hoeft dan
zelf niets meer te betalen om daaraan mee te doen. Eigenlijk moet je
dat dus zien als de vorm van projectfinanciering; dat is in dit licht
gezien ook een vorm van terugbetaling. Dat is de afspraak die wij met
de gemeente hebben gemaakt. Het
is dus niet zo dat de sportverenigingen het geld zelf weer op hun rekening gestort krijgen. Het bestuur
heeft getracht daarin een gemene deler te vinden en dat is gevonden in de sportfunctionarissen van
Sportservice Haarlemmermeer. Die

organiseren de projecten. Marcella van den Broek is degene die de
projecten voor ons opzet waar zowel de scholen, welzijnsorganisaties als sportverenigingen profijt
van hebben. Zij houdt kantoor in
het pand waar ook basisschool De
Regenboog is gehuisvest aan de Johan de Witlaan. Dat is bij de deelnemende partijen bekend gemaakt. Ik
wil deze gang van zaken nog best
eens bij de sportverenigingen komen uitleggen mocht het niet duidelijk zijn.” Aldus bestuurslid Joep
Szejnoga die dit nog eens extra benadrukt. Volgens hem moeten deze
afspraken ook bij de gemeente Uithoorn en bij de politieke partijen in
de raad bekend zijn.

Volautomatische snijmachine
voor Drukkerij Noordhoek

Tijdelijk geld nodig?

Verkoop of verpand uw
kostbaarheden
Uithoorn – De prijs van goud en
zilver staan nog steeds hoog. Dat
maakt het voor veel mensen aantrekkelijk hun sieraden en oude
munten in te wisselen voor euro’s.
Goudwisselkantoor helpt u hiermee
en is een familiebedrijf pur sang. Het
is eigendom van de familie de Ruiter uit Klaaswaal. Zij zijn al 25 jaar
actief in de wereld van goud en zilver en darmee een vertrouwd adres
voor de aankoop van het edelmetaal. Naast 30 vaste inwisselkantoren, verspreid door Nederland is er
in Uithoorn een mobiel kantoor. Deze is elke zaterdag te vinden op de
parkeerplaats bij het Potgietersplein
in Uithoorn. Het mobiele kantoor is
uitgerust met alle mogelijke faciliteiten zodat ze van alle gemakken zijn
voorzien. Een ontvangst – wachtruimte en een apart taxatiekantoor
voor de taxatie zijn belangrijke onderdelen.

Verpanden
U hoeft uw waardevolle artikelen
niet te verkopen. U kunt er ook terecht voor het verpanden van uw
goud, zilver, munten of oude bankbiljetten.
Kunt u tijdelijk geld gebruiken en
heeft u gouden sieraden of munten
in uw bezit. Dan kunt u deze vanaf
heden ook verpanden bij het goudwisselkantoor.
U laat uw kostbaarheden achter in
ruil voor een contante lening waarvoor een vergoeding wordt berekend. Wanneer u uw geld terugbrengt, krijgt u uw kostbaarheden
weer terug. Het maakt niet uit of het
om munten, kettingen of armbanden gaat.
Maar ook voor de aanschaf van
goud of zilver, bijvoorbeeld als belegging, of als zekerstelling van het
vermogen, bent u bij Goudwisselkantoor aan het juiste adres.

Aalsmeer - Met een nieuwe volautomatische snijmachine, de Highspeed cutter POLAR N 115, heeft
Drukkerij Noordhoek haar machinepark opnieuw uitgebreid. Met deze machine wordt concreet tijd bespaard en kan meer op maat worden geleverd. De tijdwinst vertaalt
zich direct in een kostenbesparing voor de opdrachtgevers. Drukkerij Noordhoek bewijst hiermee
een uitzondering te zijn in de grafische sector, die onder invloed van
de economische crisis onder druk
staat. Drukkerij Noordhoek is ondanks de crisis een van de voorbeelden van grafische bedrijven die een
groei weten te realiseren. Dat komt
volgens een woordvoerder van de
onderneming vooral door een stijging van het aantal speciale orders.

Efficiëntie en snelheid spelen in een
dergelijk groeiproces een steeds
belangrijker rol. Vandaar dat zeer
selectief wordt geïnvesteerd in machines die aansluiten bij deze ontwikkeling.
Drukkerij Noordhoek heeft haar
werkterrein in heel Nederland met
een concentratie in de Randstad.
Het bedrijf presenteert zich als flexibel en no-nonsense, waar korte lijnen en goede communicatie een
tweede natuur zijn geworden. Het
bedrijf kent een lange geschiedenis
en heeft op het gebied van zeer gevarieerd drukwerk een stevige naam
opgebouwd. Met een jong en slagvaardig team worden kansen in de
markt gezocht en gevonden. Voor
meer informatie zie advertentie elders in deze krant.

“Vakantie” filmwedstrijd
Uithoorn - Het is weer tijd voor
een wedstrijd bij de Cinesjasten in
Uithoorn. Zoals elk jaar in februari wordt het de wedstrijd van de vakantiefilm. Dit jaar is dat op 18 februari 2014. Dit houdt in dat de kandidaten van hun foto- en/of filmmateriaal een mooi filmpje maken. Er
wordt gebruik gemaakt van overgangen, muziek, voice over of tek-

Uithoorn – Het was woensdagmiddag jl. een gezelligheid van belang
in winkelcentrum Amstelplein en
dan zeker bij AH Jos van den Berg.
In het kader van de Italiaanse weken organiseerde Jos van den Berg
een gezellige pizza bak middag voor
kinderen. Ieder kind kon aanschui-

sten. Het is voor de maker van het
filmpje altijd een beetje het herbeleven van een fijne vakantie. De
Cinesjasten Uithoorn is een fotoen filmclub. De clubavonden zijn
eens in de 3 weken en beginnen om
20.00 uur. Onze locatie is het dorphuis De Quakel , Kerklaan 16, 1424
BK De Kwakel. Of kijk op onze website www.cinesjasten.nl.

ven en zijn of haar eigen pizza maken. Dit onder deskundige leiding.
En dat kinderen van bakken houden
en van pizza, dat was duidelijk. 45
jongens en meisjes, van heel jong
tot al wat ouder, genoten van deze middag. Deze actie is zeker voor
herhaling vatbaar

Zaterdag DJ Jean bij
Col’inbeatz

Hier in de omgeving zijn zat goede
locaties om dit soort feesten te organiseren!” Dit concept biedt nieu-

we mogelijkheden voor het uitgaansleven in Uithoorn. De eerste
editie is een 18+ feest met niemand
minder dan DJ Jean en Mc Marron
Hill, Sambrosa en Bjorn V. Tijdens
de Grand Opening van Col’inBeatz
ook nog extra’s zoals een spectaculair optreden van ‘The Stiltwalker’ Lekkere los gaan en je helemaal uitleven op dancemuziek van
de verschillende DJ’s! Aanvang van
de avond om 22.00 uur, einde om
03.00 uur. Kaarten in de voorverkoop 10,00 verkrijgbaar op verschillende adressen. Meer info: www.colinbeatz.nl.

Uithoorn - Op woensdag 19 maart
zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Ook de CDA afdeling UithoornDe Kwakel doet mee. De campagne is begonnen. Zij doen dat door
in de komende weken alle buurten
van Uithoorn langs te gaan om hun
ideeën voor Uithoorn en De Kwakel
en hun plannen voor de buurt bekend te maken.
In het verkiezingsprogramma heeft
het CDA voor elke buurt opgeschreven wat zij belangrijk vinden. De komende weken zijn zij dus
steeds in één van die buurten te vinden, meestal op de zaterdag tussen
10.00 en 12.00 uur. Zaterdag 15 februari starten ze in de Meerwijk. Ze
gaan huis aan huis de verkiezingsfolder bezorgen en met mensen in
gesprek. Wilt u alvast weten welke
plannen zij hebben voor uw buurt,

dan kunt u dat lezen op hun website
(cda.nl/uithoorn). Heeft u geen internet of houdt u meer van persoonlijk contact, laat het hen dan weten
via tel. 06-13 90 52 65. Zij spreken
dan graag met u af.
Ook in uw buurt
Gedurende 5 weken besteden ze
achtereenvolgend aandacht aan alle buurten van Uithoorn volgens het
volgende schema.
1, Meerwijk
wo 12 t/m di 18 februari
2. Legmeer
wo 19 t/m di 25 februari
3. Zijdelwaard/Europarei
wo 26 februari t/m di 4 maart
4.. De Kwakel
wo 5 maart t/m di 11 maart
5. Thamerdal / Oude Dorp
di 12 maart t/m 16 maart

NVVH Vrouwennetwerk

Je eigen pizza bakken bij
AH Jos van den Berg

Uithoorn - Zaterdag 15 februari is
de eerste editie van het nieuwe concept Col’inBeatz. Een samenwerkingsverband van MZ beveiliging en
Sound, Licht & Vision uit Mijdrecht
en Dans en Partycentrum Colijn in
Uithoorn. Erik v.d. Maat van MZ Beveiliging: “Er wordt hier in de regio eigenlijk veel te weinig georganiseerd voor 18+. Daardoor is deze
doelgroep aangewezen op de stad
terwijl dit helemaal niet nodig is.

CDA komt naar u toe

Zelf wijn en bier maken!
Regio - Ben je altijd al eens van
plan geweest om zelf wijn of bier
te maken? Op zaterdag 22 februari
tussen 10.00 uur t/m 15.00 uur ben
je van harte welkom bij “De Kweektuin” Tuinderslaan 10 in Mijdrecht.
www.dekweektuin.nl. Hier zijn leden
van het Gilde van Amateur wijnma-

kers en bierbrouwers Wijn aan de
Rijn aanwezig om je van alles te
vertellen over hoe je wijn kunt maken en bier kan brouwen. Voor meer
informatie over het Gilde “Wijn aan
de Rijn” kijk op www.wijngilde.com
of neem contact op met Arent Hulscher 0297-778504.

Uithoorn – Donderdagochtend
wordt er een dia - lezing georganiseerd door Kees Terlouw om 10.00
uur in de Schutse, de Merodelaan,
Uithoorn, Wereldreiziger Kees Terlouw komt een boeiende diaserie
vertonen over “de Zijderoute”, startend in Istanbul, oostwaarts door de
ruige berg-en woestijngebieden van
Centraal Azië.
Zij komen naar het Chinese Kashar, een van de belangrijkste han-

delssteden van weleer. Elke zondag
wordt hier een grote veemarkt gehouden waar onder andere kamelen
worden verhandeld.
Als afsluiting van het eerste deel
van de wereldreis, die hij tezamen
met zijn vrouw maakte, maakt u een
spectaculaire rit mee over de Karakoram Highway met 6000 meter hoge besneeuwde bergtoppen. Leden
NVVH gratis toegang Niet leden betalen 1,50

Nieuwe lesmotor in
gebruik genomen
Regio - Deze week is bij Alblas rijschool een nieuwe motor voor de
rijles afgeleverd door Motoport Uithoorn. Vanaf 1 januari 2014 mag
men vanaf 20 jaar direct op deze motor rijles nemen en het rijbewijs A2 hierop halen zonder eerst
het A1 rijbewijs in bezit te hebben.
Rijbewijsbezitters A1 mogen vanaf
19 jaar direct doorstromen naar A2.
Aspirant-motorrijders kunnen vanaf 31 december 2013 rechtstreeks
instromen in categorie A2 voor de
middelzware motor. Om het rijbewijs te halen, moeten ze een theorie-examen en een tweedelig praktijkexamen doen. Het CBR verwacht
in 2014 zo’n duizend eerste examens af te nemen in deze nieuwe
categorie, zo meldt het bureau. Vanaf 1 januari 2014 mag een leerling
voor het rechtstreekse rijbewijs A2
vanaf 20 jaar beginnen met rijlessen. Sinds de invoering van de derde Europese richtlijn rijbewijzen op
19 januari 2013 kan een leerling pas
het rijbewijs A2 (minimaal 25 kW en
maximaal 35 kW en minder dan 0,1
kW per kg) halen als hij minimaal 20

jaar oud is en minimaal 2 jaar het
rijbewijs A1 voor de lichte motor
(maximaal 125 cc, maximaal 11 kW
en minder dan 0,1 kW per kg) heeft.
Daardoor waren er het afgelopen
jaar nog geen kandidaten A2. Maar
de Europese regels maken het nu
ook mogelijk dat een leerling direct
A2-examen kan doen. Daar wordt
de Nederlandse wet op aangepast,
meldt het CBR. Als een leerling begint met rijlessen, moet hij het theorie-examen voor de motor al hebben
gehaald of het autorijbewijs hebben.
Als hij het theorie-examen voor de
motor heeft gehaald, kan hij vanaf 20 jaar praktijkexamen voertuigbeheersing en praktijkexamen verkeersdeelneming doen. De overige
regels voor het motorrijbewijs blijven hetzelfde. Minimaal 2 jaar na
het verkrijgen van A2-hoeft de leerling alleen een praktijkexamen verkeersdeelneming te doen. Vanaf 24
jaar kan hij ook rechtstreeks het rijbewijs A halen via een theorie-examen, een praktijkexamen voertuigbeheersing en een praktijkexamen
verkeersdeelneming.
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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 Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB 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
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Klucht van Jon van Eerd:

Harrie en Twee Meesters
Aalsmeer - Het is Jon van Eerd wederom gelukt om het script te schrijven van een doldwaze klucht. Harrie
en Twee Meesters, speelt zich af in
de Middeleeuwen. In deze nieuwe
komedie sleurt Jon het publiek mee
in een wervelwind van gierende intriges en koddige misverstanden.
Hij speelt herbergier Harrie Vermeulen en laat zich in die hoedanigheid
overhalen om zich voor te doen als
de aanstaande echtgenoot van een
jong meisje. Hij is zo verliefd op deze
Beatrijs (gespeeld door Anouk Kalter) dat hij door de roze wolk niet inziet hoe zij in werkelijkheid is.
Voor de pauze worden alle karakters
door iedere acteur perfect neergezet en krijgt men een goed beeld
wie wie is in het stuk. Dat moet ook
wel, want iedereen doet zich in de
loop van het verhaal steeds voor als
een ander persoon. Zo is Harrie bijvoorbeeld niet alleen herbergier, hij
speelt ook een minnaar, een broer
én een zus. “Er gebeurt echt zó veel
op het podium. Het is een belevenis om daarbij aanwezig te zijn. Ei-

genlijk zoals iedereen van Jon van
Eerd gewend is. Een geweldig goed
in elkaar gezette komedie, doorspekt met, hoewel afspelend in de
Middeleeuwen, hedendaagse grappen.” Aldus Arie Cupé, die op de
vraag voor wie de voorstelling toegankelijk is nog het volgende zegt:
“Het is voor een gemêleerd publiek.
Het valt me op dat de toeschouwers
echt van jong tot oud zijn. Omdat
het stuk uiteraard goed afloopt is
het luchtig en dus voor iedereen een
feestje. Mensen kunnen een avond
lekker ongedwongen lachen. Het is
gewoon een van de leukste avonden van je leven!” Er zijn nog kaarten voor de komische theatervoorstelling Harrie en Twee Meesters op
donderdag 27 februari om 20:00 uur.
Nu nog voor de Sprintprijs van 24,50
(op=op). Verder biedt Crown Theater samen met Restaurant Downtown Diner tevens twee zeer voordelige theaterarrangementen aan.
Bezoek de website www.crowntheateraalsmeer.nl voor actuele prijsinformatie en arrangementen.

LIEFDE IS...
De afgelopen weken domineerde twee
kleuren de reclameblaadjes, etalages en
kaartenrekken, te weten rood en roze. Het
is aanstaande vrijdag immers weer Valentijnsdag. De dag waarop je anoniem
je liefde kan betuigen aan iemand die je
lief, aardig of bijzonder vindt. Gaat het
hier dan alleen om de “volwassen” liefde? Natuurlijk niet, want liefde
komt in zeer veel verschillende vormen.
Alles is liefde
Vroeger vond ik Valentijnsdag toch wel erg charmant. Ik kan me nog
goed herinneren dat ik een kaartje stuurde naar een jongen die ik wel
erg leuk vond (ik was veertien jaar oud) en tot op de dag van vandaag
heeft hij geen idee van wie hij dat kaartje kreeg. Dat is de charme van
deze hele dag. Iemand neemt de moeite om jou een leuk, mooi, grappig of romantisch kaartje te sturen en vervolgens ben je alleen maar
druk met bedenken, wie heeft dit nou voor mij gedaan? Is het echt
of is het een grapje? Het gevolg zou wat mij betreft moeten zijn dat
je je bijzonder voelt en geliefd. En is dat geen gevoel wat je iedereen
gunt? Jong of oud, man of vrouw, in een relatie of single, iedereen wil
zich bijzonder voelen.
Tegenwoordig
Sinds enkele jaren kleurt de mat bij mijn voordeur niet meer rood van
de Valentijns enveloppen. Die tijd is geweest voor mij, maar ik woon
niet alleen. Dus vorig jaar lag er s’ochtends vroeg al een prachtige
Valentijnskaart met chocoladereep op de deurmat, niet voor mij maar
voor mijn oudste zoon. Die vond het maar wat leuk maar ook een
beetje raar. Ter plekke bedachten we dat het dan wel leuk was om
een kaartje terug te sturen. Gelukkig was het niet zo anoniem en kon
hij ook de kaart gewoon even in de bus doen bij het overbuurmeisje. Deze “kinderliefde” als je van liefde mag spreken, vind ik hartverwarmend. Dit jaar vroeg ik aan hem of hij nog iemand misschien een
valentijnskaartje wilde sturen, maar hij liep niet echt warm voor het
idee. Prima, want niets moet en veel mag. Valentijnsdag is dus voor
allerlei soorten van liefde en vriendschap, maar is natuurlijk ook juist
voor de verliefdheidkriebels en de rondvliegende hormonen.
Seksuele voorlichting
Als we dan toch praten over vriendschap en liefde is de stap naar
praten over seks snel gemaakt. In groep 5 waar mijn oudste zoon zit
vliegen er al heel wat seksuele termen rond. Zo had hij het laatst alleen maar over tongzoenen. Ik heb altijd geleerd dat als je kinderen
gaan praten over seksuele zaken dat het dan het moment is om aan
te sluiten en het gesprek hierover aan te gaan. Oftewel het grote gesprek over de bloemetjes en de bijtjes, seksuele voorlichting! Nou
geloof ik niet in een gesprek, maar ik geloof wel in kleine momentjes waarin je het kort er over kan hebben. Dus toen hij begon over
tongzoenen vroeg ik hem wat dat nou precies was. “Nou mam, dan
zoen je en raken die tongen elkaar, echt heel vies, gatver!”. Waarop
hij vervolgens vroeg “Mam, heb jij ook getongzoend met papa?”. Toen
kwam het punt wat ik een van de belangrijkste zaken vind binnen het
hele verhaal van seksuele voorlichting. “Ja moppie, mama heeft ook
gezoend met papa en weet je waarom, omdat als je de ander heel lief
en speciaal vindt dan doen mensen dat, dan kunnen ze zoenen, knuffelen en ook tongzoenen”. Moraal van het verhaal is natuurlijk dat jij
(en de ander) nooit iets tegen je zin in moet doen en dan ook nog alleen met die mensen met wie je dat echt graag wilt delen.
Vocabulaire
Onderdeel van het opvoeden is dus je kinderen voorzien van informatie, maar ook goede manieren. De taal die je spreekt is een wezenlijk
onderdeel daarvan. Toen mijn zoon begon over neuken, vond ik dat
een iets minder prettige term. En wederom was dit een prachtig moment om te vragen of hij wist wat dat nou precies betekende. “Nou,
dat doe je om kindjes te krijgen”. Goed antwoord, maar slechts een facet van het geheel. Dus vroeg ik door of hij nog meer woorden kende
wat hetzelfde betekende. Hij kwam met vrijen op de proppen en “het”
doen. Toen ik vertelde dat sommige mensen het de liefde bedrijven
noemde, keek hij me raar aan. En daar sta je dan met je goede gedrag.
Was dit nou het moment om het hele technische verhaal te vertellen?
Stiekem hebben we al heel wat korte momentjes gehad met elkaar
waarin ik het een en ander vertelde. Het blijft lastig wanneer je nu wat
verteld. Ik bedoel, hij is pas acht jaar. Maar toch, als ze zelf nieuwsgierig zijn is het een stuk makkelijker om te antwoorden op hun vragen
dan als ze al bijna puber zijn en de hormonen al rondvliegen. Ik ben
altijd benieuwd hoe andere ouders dat nu doen, maar in deze weet ik
heel zeker dat ik liever op tijd ben met het verhaal over de bloemetjes
en de bijtjes dan te laat. Dus op Valentijnsdag knoop ik een praatje
aan met mijn zoon over de liefde, want liefde is... te veel om op te noemen en het mooiste gespreksonderwerp wat er is.
Fijne Valentijnsdag allen en ik hoop dat iedereen zich bijzonder voelt
die dag, met of zonder Valentijns attentie.

Participeren doen we met z’n allen!
Uithoorn - De participatiemaatschappij is een veel besproken onderwerp in Nederland. De gemeente Uithoorn haakt daarbij aan. Geen
wonder, want het raakt iedereen in
de samenleving. De veranderingen
in het sociaal domein (zie elders in
deze krant over dat onderwerp) vragen om actief burgerschap, meer
aandacht voor elkaar bij een terugtrekkende overheid.
Overigens maakt het begrip ‘participatie’ formeel ook onderdeel uit
van het sociaal domein. Maar om
het niet al te ingewikkeld te maken
heeft men het voor de begripsvorming van elkaar los gekoppeld. Het
is voor velen al moeilijk genoeg er
nog een touw aan vast te knopen
wat de samenleving aan veranderingen allemaal te wachten staat.
Laat staan om er een helder betoog
over te schrijven. Het dwingt de ge-

meente echter om na te denken over
hoe om te gaan met ‘participatie’ en
daar invulling aan te geven. Er is een
(landelijke) participatiewet in het leven geroepen. Door de gemeente is
aan de hand hiervan op verzoek van
de gemeenteraad een ‘Participatienota’ opgesteld. Een omvangrijk document waarin een en ander wordt
verwoord en waaraan een beleid is
gekoppeld. De nota werd door het
college tijdens de raadsvergadering op 30 januari als discussiestuk
aan de raad voorgelegd. Voornaamste uitkomst was dat men het thema Buurtbeheer als een afzonderlijk
onderdeel van de nota wil zien en
uitwerken. Buurtbeheer wordt gezien als een van de organisaties die
het dichtst bij de bewoners staat en
weet wat er leeft in de wijk. Met elkaar wil men de schouders eronder
zetten om een buurt veilig, schoon
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Mijmeringen

en leefbaar te houden. Daar kunnen bewoners zelf (op vrijwillige basis) aan deelnemen. Ook de mantelzorg is een onderdeel van de participatiegedachte. Mooi voorbeeld
van participatie is het open houden
van de kinderboerderij De Olievaar
waarin allerlei partijen participeren
(hun medewerking verlenen), zoals bestuur, gemeente, ouders van
kinderen, de zorgsector (dieren),
de bouwsector, Ons Tweede Thuis,
sponsors enzovoort. Iedereen helpt
mee deze voorziening open te willen houden. Anders gezegd, met elkaars iets realiseren wat niet meer
als een zorg of doelstelling van de
locale overheid kan worden gezien,
is het credo. Dus vanuit de samenleving iets op touw zetten, organiseren of realiseren waarbij de gemeente in voorkomende gevallen
slechts een faciliterende hoeft te
spelen. Daarbij wordt ook aan burgers gevraagd mee te denken en
mee te doen.
Buurtbeheer nieuwe stijl
‘De afgelopen tijd zijn de diverse activiteiten en inzet van buurtbeheer
geëvalueerd en is er een ‘Buurtbeheer nieuwe stijl’ gestart. Daarbij
is meer gekozen voor maatwerk in
de buurten waarbij de locale overheid zich minder bemoeiend opstelt. In de participatienota is dit
verder aangescherpt. Dat heeft consequenties voor een verdere doorontwikkeling van buurtbeheer. Dit
wordt besproken en uitgewerkt met

actieve bewoners in buurtbeheer en
andere participerende partijen. Onder het faciliteren van burgerinitiatieven kan ook het beschikbaar stellen van budgetten vallen. Op dit moment zijn er nog buurtbudgetten die
vallen onder buurtbeheer. De komende tijd zal worden onderzocht
op welke wijze deze budgetten beschikbaar gesteld kunnen worden
voor een brede groep bewoners en
hoe dit flexibel kan worden ingezet.
De uitgangspunten in de nota in relatie tot de bestaande participatiepartijen worden verder uitgewerkt.
Die uitwerking kan gevolgen hebben voor de beschikbare ondersteuning vanuit de gemeente en de
mogelijke inzet van de buurtbudgetten. Uit buurtbeleving moet blijken in welke buurten extra inzet
van de gemeente nodig is. Indien
de gemeente burgerinitiatieven in
een bepaalde wijk wil stimuleren
kan daarbij ook het instrument opbouwwerk worden ingezet. Hiervoor
zal in elk geval het huidige budget
van 12.000 euro gereserveerd blijven.’ Aldus delen uit de berichtgeving aan de raad.
Met betrokken partijen vindt regelmatig overleg plaats. Als de participatienota definitief is vastgesteld
zullen zowel alle betrokken partijen als burgers op de hoogte worden gebracht van de definitief gekozen koers rondom het begrip participatie.
De gemeenteraad kon zich hiermee
verenigen en ging met een meerderheid van stemmen akkoord met
de verdere uitwerking van de Participatienota door het college.

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners
van Uithoorn en De Kwakel,
Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting
Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Ondernemersverenigingen. Bestemd voor alle, ook nog niet aangesloten ondernemers, maar ook voor alle inwoners van Uithoorn en De
Kwakel.
Aftredend wethouder Jeroen Verheijen
Vandaag wilde ik eens terugkijken op de samenwerking met
onze aftredende wethouder Economische Zaken, Jeroen Verheijen, 44 jaar oud, gehuwd en vader van 3 kinderen, en hoe
alles is begonnen. In 1996 is Jeroen naar Uithoorn verhuisd,
toen wel al lid van de VVD, maar verder geen bestuurlijke taken binnen de VVD, wel op diverse fronten bestuurlijk actief
geweest. Jeroen was politiek geïnteresseerd en al snel deed hij
hand- en spandiensten voor de partij. In 1998 kwam hij onverwacht snel op een verkiesbare plaats en werd Jeroen lid van
de Gemeenteraad voor de VVD. Van 2002 tot 2006 was Jeroen
fractievoorzitter van de VVD en in 2006 werd hij Wethouder
Economische Zaken voor de gemeente Uithoorn / De Kwakel.
Jeroen omschreef dit als volgt: “wat is er nu mooier dan van je
hobby je werk te kunnen maken”, duidelijk kun je zijn gedrevenheid niet weergeven! Hij voelde zich in deze functie als een
vis in het water en uit deze tijd stammen ook de eerste contacten met het locale bedrijfsleven. Eerst nog wat schuchter over
en weer, geleidelijk uitgroeiend naar een stuk respect, waardering en vertrouwen in elkaar, waarna vooral de geboorte van
de SUB het laatste zetje is geweest om dit contact volledig te
optimaliseren. Zelf gebruik ik vaak de kreet, dat de tijd van potje haken en lange neuzen trekken toen voorbij was, iets wat in
de omringende gemeentes helaas nog steeds gebeurt. Naast
de oprichting van de SUB hebben we ook de oprichting van
de SPU (stichting Promotie Uithoorn) gezien en niet te vergeten de oprichting van het Ondernemersfonds. In deze goede samenwerking hebben we gezamenlijk veel bereikt, nu nog
de juiste invulling geven aan al deze mooie organisaties, iets
wat voor ons allen ook een leerproces is. Jeroen gaf vooral aan
nu te handelen en geen afwachtende houding aan te nemen.
Tevens gaf hij zijn volledige steun hierin nog eens aan, als is
nog maar voor de laatste 2 maanden. Reeds in 2010, bij de vorige verkiezingen, heeft Jeroen aangegeven er nog een tweede
termijn als wethouder aan vast te willen plakken, maar daarna zal het over zijn. “Het is mooi geweest, de houdbaarheidsdatum zit er inmiddels op en laat een ander het stokje maar
overnemen”. Met deze mooie woorden werd het gesprek beeindigd. Een prettig gesprek met iemand die ik in al die jaren
dat ik voorzitter van de OVU was en bestuurslid van de SUB,
heb mogen leren kennen als een gedreven politicus die openstond voor een stuk ondersteuning en samenwerking met het
bedrijfsleven. Er ligt nu een nieuwe uitdaging voor hem, en of
deze nu weer in de politiek zal uitmonden, of misschien wel in
het bedrijfsleven, de tijd zal het leren. Ik wens Jeroen heel veel
succes in zijn verdere carrière en wil hem, namens heel ondernemend Uithoorn, bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen 8 jaar. Dat we het niet altijd eens met elkaar waren heeft alleen maar geleid tot een constructieve samenwerking tussen locale overheid en bedrijfsleven. Jeroen,
het ga je goed!
OVU/IKU
Zoals ik reeds eerder heb gemeld, gaan OVU en IKU, de beide
ondernemersverenigingen in Uithoorn, inmiddels samen onder de naam OVU. De nieuwe voorzitter is Jan Driessen, rayondirecteur bij de Rabo in Uitoorn en Aalsmeer. Jan, ik wilde
je vanaf deze plaats heel veel succes wensen met je voorzitterschap, ik denk dat we met jou aan het roer nog mooie tijden
mee gaan maken met de nieuwe OVU!
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland. Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers
blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis, netwerken en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliersvereningen is. Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van alle aangesloten ondernemers, het
is er niet voor niets!
Wilt u reageren op deze column:
michel.harmsen@subuithoorn.nl
Michel Harmsen
Oud-Bestuurslid pr SUB en OudVoorzitter OVU
Spreuk van de maand
“Wij hebben geen goede
voornemens voor het nieuwe jaar,
we zitten namelijk nog met
een restant van het vorige jaar!”

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Mol: Zwarte kater. Gechipt.
Gevonden:
- De Kwakel, Stelling: Bruin-wit konijn.
- Waverveen, Poeldijk: Bruin-zwart cyperse kat.
- De Kwakel, De Banken: Rode kat met klein wit befje.

College Uithoorn
blikt terug op
2010-2014
Burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga
en wethouders Ria Zijlstra, Jeroen Verheijen
en Maarten Levenbach blikken ieder in een
interview terug op hun collegeperiode:
Hoe is het gegaan? En wat is er bereikt?
Na de verkiezingen komt er een nieuw college,
ongeacht de uitslag op 19 maart. Want Jeroen
Verheijen en Maarten Levenbach nemen
afscheid.
Maarten Levenbach gaat, na 57 jaar
bestuurlijke carrière, met pensioen en
Jeroen Verheijen wil een nieuwe bestuurlijke
uitdaging aangaan.

Burgemeester Oudshoorn-Tinga
“De ene keer sta je te onderhandelen en de belangen van de

gemeente te behartigen en de andere keer ben je aandachtig

aan het luisteren naar het persoonlijke verhaal van een inwoner.
In beide gevallen gaat het om het belang en het welzijn van de

burger.” Dat zegt burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga aan
de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2014. “De

combinatie van burgemeester en ‘burgermoeder’ waardeer ik

het meeste in mijn functie. Door die twee factoren te koppelen

wil ik een toegankelijke burgemeester zijn en tegelijkertijd een
bijdrage leveren aan een wederzijdse betrokkenheid tussen
bestuur en gemeenschap.”

Het is alweer vier jaar geleden dat ze het ambt van

burgemeester in Uithoorn aanvaardde. “Ik heb er geen moment
spijt van gehad. Ten eerste is de kennismaking in de eerste

periode bijzonder prettig en soepel verlopen en ten tweede is

het heerlijk wonen in Uithoorn”, zegt ze. We zijn hier dus in een
warm bad terecht gekomen. Uithoorn is nu echt ons thuis.”

Ook beroepsmatig ervaart de burgemeester positieve impulsen
in Uithoorn. “Het is zeer motiverend om mee te mogen werken

aan de ambities van de gemeenteraad en het college van B

en W. Daarbij hou ik altijd voor ogen dat het uiteindelijk om de

inwoners van Uithoorn en de Kwakel gaat. Ik heb de afgelopen

jaren samen met onze partners hard gewerkt aan de veiligheid.
Daarin hebben we prioriteit gegeven aan de terugdringing van

jeugdoverlast. Ik ben er ook trots op dat we hebben ingezet op

het bestrijden van de handel in Qat. De overlast van de handel is
nu helemaal verdwenen”.

Met de verkiezingen op komst ziet burgemeester OudshoornTinga iedereen graag naar de stembus gaan. “Ik heb

Uithoornaars en Kwakelaars leren kennen als zeer betrokken
burgers die actief meedenken en gevraagd en ongevraagd

hun mening geven. Stemmen is een verworven recht, door te
stemmen kun je aangeven welke koers je voor de gemeente
belangrijk vindt. Laat je stem niet verloren gaan.”

Samenwerken

Niet alleen de stem van de inwoners telt. Ook hun inzet
wordt gewaardeerd. “Dat klopt,“ zegt de burgemeester.

“De inwoners en ondernemers van Uithoorn en de Kwakel,

nemen steeds meer het initiatief. Daardoor zie je vaker allerlei
samenwerkingsvormen ontstaan in de samenleving. Burgers
werken samen met de overheid, met elkaar en met het

bedrijfsleven. Samenwerking wordt dan ook een centraal thema
in de nabije toekomst. Ook voor de gemeente is samenwerking
van groot belang. Zo wordt op ambtelijk niveau gekeken hoe

we onze slagkracht kunnen vergroten door samen te werken

met onze buren. We hebben in de gemeenten Ouder-Amstel,
De Ronde Venen en Diemen goede partners gevonden. We
willen de gezamenlijke slagkracht zodanig vergroten dat we

onze inwoners en ondernemers ook de komende jaren optimaal
kunnen bedienen. Verder werken we hard aan de intensivering
en verbetering van samenwerking met onze inwoners,
instellingen en ondernemers.”

Wat wil je het volgende college meegeven?

Kies voor continuïteit. De komende jaren wordt nog veel gevraagd

van de gemeente Uithoorn. De decentralisaties krijgen gestalte en

ook de samenwerking met onze buurgemeenten tekent zich steeds
meer af. Beide projecten vragen om een sterk college en een

goede interactie met de raad. Ik denk dat we daarmee de afgelopen
periode ﬂinke stappen hebben gemaakt. Die tendens moet je

vasthouden en doorontwikkelen. Ik ben benieuwd hoe de keuzes

van Uithoorn gaan uitpakken straks op 19 maart, maar ik hoop dat
Ria Zijlstra terugkeert in het college.

Wethouder Maarten Levenbach

Wat heeft je het meest geraakt deze periode?

De steun van het college tijdens mijn ziekte heeft me deze periode
bijzonder getroffen. Mijn collegabestuurders gingen hard aan de

slag met projecten uit mijn portefeuille en boekten goede resultaten.

Hoe kijk je terug op de periode 2010-2014?

professionals, ambtenaren, betrokken organisaties zoals de Wmo-

Die positieve houding past ook helemaal in de teamgeest die

de bak’. We hebben belangrijke beslissingen moeten nemen om te

koers we varen, maar tegelijkertijd is het ook een beginpunt van

een mooie afsluiting van mijn bestuurlijke carrière. Want ik ga, na

we ook ontwikkelingen door laten gaan.

weer ‘turbulent’.

Uithoorn zit in mijn bloed en ik zal het wel en wee van de gemeente

In mijn portefeuille Verkeer en Vervoer hebben we gelukkig de

Welke ontwikkeling vond je het meest opvallend?

van goud naar zilver naar brons teruggebracht. Een keuze voor

Op allerlei vlakken heb ik betrokkenheid gezien. Of het nu is binnen

aanpassing van de Zijdelweg, de renovatie van het busstation,

onder onze inwoners, die me tegenwoordig bij het boodschappen

Bruinlaan. Verder is de Amsterdamseweg bijna klaar voor de

maken op zaken waarvan zij vinden dat het aandacht nodig heeft.

uitvoering. Grote projecten die we met subsidie van de Stadsregio

dat past natuurlijk in deze tijden waarin we Participatie met een

Het was een turbulente periode. Als college moesten we ‘vol aan

raad en cliënten. Met die besluiten is in ieder geval helder welke

deze collegeperiode kenmerkte. Ik vond dat heel waardevol en

zorgen dat Uithoorn ﬁnancieel op koers bleef. Tegelijkertijd wilden

nieuwe acties. Dat maakt zeker ook de volgende collegeperiode

57 jaar werken, met pensioen. Dat vind ik stiekem jammer, maar

meeste projecten kunnen realiseren, maar wel de kwaliteitsnorm

Als ik moet kiezen, dan ga ik voor het ‘betrokken zijn van mensen’.

minder kwaliteit dus. Maar desalniettemin is er veel bereikt: de

ons college, dat in mijn ogen als een team heeft geopereerd, of

de ongelijkvloerse kruising busbaan en de rotonde op de Wieger

doen even vragen waarom het A werd en niet B of me attent

nieuwe N201 en ook de herinrichting van het Thamerlint is in

Daardoor heb je als wethouder veel contacten met inwoners en

en betrokken inwoners konden realiseren. Ik reken er dan ook op

hoofdletter schrijven.

N201 in gebruik kan worden genomen.

In mijn andere portefeuille, Financiën, was het al niet minder

Participatiesamenleving is het woord van 2013
geworden. Zou het ook het woord van 2013 voor
Uithoorn zijn?

terugkijkend, kan ik zeggen dat we er met elkaar, raad, college,

‘betrokken zijn en betrokken (moeten) worden’ is niet meer weg

We hebben moeten schrappen in ons voorzieningenniveau maar

zich in onze aanpak van projecten en het maken van beleid; we

ontstaan vanuit de inwoners, bijvoorbeeld de Stichting ‘Samen aan

en waarderen, maar tegelijkertijd heb je ook spelregels en kaders

positieve energie. En ook ‘Buurtbeheer’ zoekt naar nieuwe wegen

op voorhand alles vast te leggen, maar wel om die Participatie een

dat ik als wethouder, desnoods demissionair, meemaak dat de hele

turbulent. Er is immers pittig bezuinigd. Dat is nooit leuk, maar nu,

Dat is dus eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden. Want

organisatie en betrokken inwoners, toch goed uitgekomen zijn.

te denken uit de 21ste eeuw. Ook niet uit Uithoorn. En dat vertaalt

hebben dat weten te beperken. En om ons heen zien we initiatieven

zijn een gemeente waarbij we de inbreng van inwoners zoeken

de Amstel’. Weliswaar nog een klein clubje maar met heel veel

nodig. Daarom komt/ is er inmiddels een participatienota. Niet om

om activiteiten vorm te geven en voort te zetten.

structuur te geven. Zo kunnen we helder zijn over de manier waarop

Tenslotte zijn ook de drie decentralisaties met recht een ‘trending

invloed en de bevoegdheid tot beslissen. Participeren houdt ons

geklaard. Maar er ligt al wel een basisproduct. De raad heeft in

maar ik denk dat de woorden ‘Eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’

dan ook zeker blijven volgen.

we met elkaar overleggen en duidelijkheid bieden over de mate van

topic’ in gemeenteland. Ook in Uithoorn is deze klus nog niet

allemaal bezig en daarom is het een gevleugelde kreet geworden,

januari ingestemd met de koersbesluiten. Een coproductie van

ook een hele goede kans gemaakt hadden.

© M. Fiechter

Welke ontwikkeling vond je het meest opvallend?

Samenwerken en verbinden zijn voor mij sleutelwoorden. Het kwam
nog te vaak voor dat mensen met dezelfde dingen bezig waren
zonder dat van elkaar te weten. Door krachten te bundelen en

gebruik te maken van elkaars deskundigheden, kom je veel verder.
Zo werken we bijvoorbeeld heel goed samen met het onderwijs.

Wat mij verder opvalt is dat er zoveel inwoners en ondernemers zijn
met mooie ideeën voor Uithoorn en De Kwakel en daarvoor ook de
handen uit de mouwen steken. Er liggen nog veel kansen en die
moeten we vooral aangrijpen!

Participatiesamenleving is het woord van 2013
geworden. Zou het ook het woord van 2013 voor
Uithoorn zijn?

Wethouder Ria Zijlstra
Hoe kijk je terug op de periode 2010-2014?

verbeterd. ‘Onder de grond’ zorgden we voor aanpassingen van

van jeugd, duurzaamheid en onderwijs. Inwoners, organisaties,

Zijdelwaard) is niet te zien maar zorgt ervoor dat er veel minder

prettige leefomgeving. We doen het samen! Met elkaar hebben we

erin komt is veel minder vuil. Samen met Waternet werken we aan

eerste periode als wethouder met trots afsluit.

onderhoud van wegen en plantsoenen en daarom hebben we de

Zo werd het Uithoornse Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

alle inwoners die zich inzetten voor het groen in Uithoorn en De

We hebben mooie resultaten bereikt bijvoorbeeld op het gebied

de riolering. Het bergbezinkbassin bijvoorbeeld (winkelcentrum

ondernemers en gemeente voelen zich verantwoordelijk voor een

rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt. En het water dat

ondanks de bezuinigingen stappen gezet. Dat maakt dat ik mijn

een aantrekkelijk Libellebos. Er is minder geld beschikbaar voor

kwaliteit naar beneden moeten bijstellen. Maar ik ben heel blij met

Uithoorn en De Kwakel participeren graag en veel, gevraagd en

ongevraagd. We hebben mondige, betrokken en slimme inwoners.
Dat was voor 2013 al zo. Maar door alle bezuinigingen zie je nog
meer creativiteit ontstaan. Wat voor mij belangrijk is, is luisteren
naar elkaar en samen zorgen dat iedereen tot zijn recht kan

komen. Waarbij we extra moeten letten op mensen die door welke

omstandigheden dan ook, even minder in staat zijn alles te regelen.

Wat wil je het volgende college meegeven?
Blijf luisteren en sta open voor initiatieven van inwoners,

een lokale activiteit en het koos voor een nieuwe aanpak: als een

Kwakel. Initiatieven op dat gebied zijn altijd van harte welkom!

die aanpak werpt vruchten af. Samen ondersteunen Uithoornse

Duurzaamheid begint een begrip te worden. Steeds meer

woonomstandigheden of werkeloosheid. We zien veel vaker dat

de ondernemersvereniging een energiescan uitvoeren van het

Omdat die aanpak werkt, gaan we het nu met alle cliënten (met of

we vaker zonnepanelen op het dak van een huis, vereniging of

beter is het problemen te voorkomen. Daarom organiseert het

zelf elektrische auto’s en scooters, de buitendienst werkt met

scholen en verenigingen om te gaan met ‘kinderen die opvallen’.

met Laag Energie Asfalt/ ‘koud asfalt’.* Met de buurgemeenten

Wat heeft je het meest geraakt deze periode?

Elk kind heeft talenten. Door die te ontdekken en te ontwikkelen

energiebesparing in bestaande woningen. Als bekroning voor alle

omgeving te doen en de energie die ze daarin steken. Dat zie je

volwassenen op te groeien. Onze combinatiefunctionarissen zijn de

Award in ontvangst nemen. Wil de regio in 2040 energieneutraal

programma rond die talentenontwikkeling. Onder de noemer What’s

wel alle zeilen bijzetten!

kind hulp nodig heeft werk je samen met alle betrokkenen. En

hulpverleners een gezin bij bijvoorbeeld ziekte van ouders, slechte

ondernemers, scholen en inwoners worden hier actief in. Zo laat

het gezin dan na verloop van tijd weer op eigen kracht verder kan.

bedrijventerrein (resultaten worden verwacht in maart). Ook zien

zonder kinderen) zo doen. Dat noemen we het sociaal team. Nog

school. Als gemeente denken en werken we mee. We hebben

CJG themabijeenkomsten voor ouders en helpen de medewerkers

elektrische apparatuur, we bouwen energiezuinig en werken
werken we samen aan grote projecten, bijvoorbeeld

leren kinderen vaardigheden, die nodig zijn om tot zelfstandige

duurzaamheidsactiviteiten mocht ik in 2013 de regionale Ambitie

spil geworden in het maken en coördineren van een sprankelend

zijn, zoals we in een convenant hebben vastgelegd, dan moeten we

ondernemers en maatschappelijke organisaties. We krijgen als

gemeente veel taken op ons af met weinig geld. Met elkaar zullen
we moeten blijven zorgen dat het prettig wonen is in Uithoorn en

De Kwakel. We moeten moeilijke keuzes maken en iedereen moet

de mouwen opstropen. Kijk vooral naar oplossingen die niet alleen
nu, maar ook op langere termijn goed werken, bijvoorbeeld de

aanschaf van zonnepanelen. Het kost eerst geld, maar later levert

het geld op. En natuurlijk maak je vanaf het eerste moment gebruik
van duurzame energie!

De enorme motivatie van mensen om iets voor elkaar en hun

op allerlei gebieden: mensen zijn actief in verenigingen, werken
vrijwillig in de natuur, doen boodschappen voor hun buren etc.

Scholen en zorgorganisaties spannen zich in om de nieuwe taken
vanuit het Rijk op te vangen om zo de juiste ondersteuning te

up Uithoorn organiseren zij binnen-/ buitenschoolse activiteiten.

bieden aan mensen die dat nodig hebben. Ondernemers pakken

Ook in de buitenruimte kiezen we voor samenwerking. We stelden

en hun leefomgeving. We doen het samen!

hun maatschappelijke rol op en zetten zich in voor onze inwoners

een nieuw grondstoffenbeleid vast. Grondstoffen (plastic, papier)
halen we aan huis op, maar restafval brengen inwoners straks

zelf naar de ondergrondse containers. Zo werken we met elkaar

*Het asfalt wordt met een lagere temperatuur (minder energieverbruik)

speelplekken aangelegd en de waterkwaliteit van het Zijdelmeer

hetzelfde blijft als bij regulier asfalt.

aan het scheiden van afval. Verder hebben we twee natuurlijke

bij de asfaltcentrale afgeleverd, waarbij de kwaliteit en verwerkbaarheid

gedemonstreerd. Een samenwerking die straks een mooi
resultaat gaat opleveren.”

Ook persoonlijk is Jeroen Verheijen geraakt door de

ontwikkelingen in het dorpscentrum van Uithoorn. “De passie
van bewoners en ondernemers bij de samenwerking in de
plannen voor de Waterlijn en het cultureel centrum zal ik

nooit vergeten. Het geeft veel energie en het sterkt mij in de

opvatting dat we inderdaad met een goed project bezig zijn.

Het feit dat anderen het omarmen is bovendien hoopgevend

Wethouder Jeroen Verheijen
Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Jeroen Verheijen: “Het is een

scheidend wethouder Jeroen Verheijen van Economische

kunnen worden gesaneerd om de kwaliteit van het gebied te

Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke

Ontwikkeling. Hij is inmiddels acht jaar wethouder en eerste loco
burgemeester. Daarvoor was hij acht jaar raadslid voor de VVD

in Uithoorn. “Als wethouder van Uithoorn moet je altijd voor ogen
houden dat je er zit voor 28.000 inwoners en ondernemers van
Uithoorn”, geeft hij alvast mee aan zijn opvolger.

Op zijn linkedin proﬁel prijkt sinds kort de tekst: ‘beschikbaar voor
nieuwe bestuurlijke uitdagingen bij de lokale overheid en op het
gebied van ruimte en wonen.’

Na de gemeenteraadsverkiezingen neemt Verheijen namelijk
afscheid van de Uithoornse politiek. “De politiek heeft een

houdbaarheidsdatum en na acht jaar dient hij te verstrijken,”

vindt de wethouder. “Ik kijk met een goed gevoel terug op een
mooie periode waarin we goede resultaten hebben geboekt.

Zo hebben we ondanks de economische crisis in de afgelopen
vier jaar veel dingen van de grond gekregen. We hebben

bijvoorbeeld de samenwerking tussen lokale overheid en

bedrijfsleven sterk weten te intensiveren. Dat zal ondermeer

leiden tot gezamenlijke promotie van deze prachtige gemeente
met zijn mooie ligging aan de Amstel. Verder hebben we de

effecten van onvermijdbare bezuinigingen in de sport in goed
onderling overleg met de verenigingen enigszins kunnen

mooie regeling waarbij kleinschalige kassen langs de Amstel
verbeteren. De eerste tuinders in Uithoorn hebben al gebruik
gemaakt van de regeling en dat wekt hoge verwachtingen bij
de provincie. Als het project in Uithoorn slaagt, overweegt de

provincie de Uithoornse aanpak ook in de rest van de regio toe te
passen.”

Over de meest opvallende ontwikkeling gedurende de afgelopen
termijn is hij stellig. “Dat is wat mij betreft het dorpscentrum! Het

dossier speelt al erg lang en er is door verschillende partijen veel
energie in geïnvesteerd. Voor het publiek valt op dit moment nog

weinig te zien maar achter de schermen is en wordt hard gewerkt
om van een visie concrete plannen te maken waarmee zowel

ondernemers als bewoners straks aan de slag kunnen gaan. De

sloop van woningen aan de Prinses Irenelaan is al gestart en de
aanleg van de Waterlijn begint nog dit jaar.

De stichting Uithoorn in Bedrijf vormt een constructieve

gesprekspartner voor de gemeente om het gebied zodanig in

te richten dat het straks een levendig en sfeervol centrum wordt
waar bewoners en bezoekers graag vertoeven. Dankzij die

ontwikkelingen en onze ambities is de leegstand in het centrum

fors teruggelopen. Ondernemers hebben duidelijk vertrouwen in
de toekomst van het dorpscentrum.”

compenseren met een alternatief pakket,” vervolgt hij. “En ik

“Dat laatste geldt ook voor inwoners van Uithoorn,” vervolgt de

in de sport door bijvoorbeeld renovatie en uitbreiding van de

en brainstormsessies zeer nuttige ideeën geleverd voor de

ben met name trots op het feit dat we hebben kunnen investeren
atletiekbaan en de renovatie en vervanging van kunst- en
natuurgrasvelden bij verschillende sportverenigingen.”

Onlangs heeft de gemeente een leenovereenkomst getekend
met de provincie Noord-Holland voor het uitvoeren van de

niet meer doen dan de juiste voorwaarden creëren. Bewoners
en ondernemers zullen vervolgens gezamenlijk de levendige

atmosfeer moeten kweken. Ik heb er alle vertrouwen in dat hen
dat gaat lukken.”

“Om je blijvend te realiseren voor wie je werkt, moet je je
regelmatig buiten het gemeentehuis begeven.” Dat zegt

voor de toekomst. Tenslotte kan de gemeente bij zo’n project

wethouder. “In de afgelopen jaren hebben zij in tal van overleguiteindelijke plannen voor de ontwikkeling van het dorpscentrum.
Wie dus aan mij vraagt hoe de participatiesamenleving in

Uithoorn vorm krijgt, verwijs ik graag naar de ontwikkeling
van ons dorpscentrum. Ondernemers, inwoners en de

gemeente hebben daarin een constructieve samenwerking
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Nog voor de zomervakantie je EHBO op zak?

RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het
tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Uithoorn - In maart begint er bij
EHBO vereniging Camillus weer een
cursus EHBO. Heel handig om te
weten wat je wel en beter niet kunt
doen bij het verlenen van Eerste
Hulp. Want stel je eens voor: je hoort
hulpgeroep, snelt er heen en weet
vervolgens niet wat je kunt doen.
Met een EHBOdiploma op zak voel
je je een stuk geruster in dit soort situaties. Op de cursus leer je hoe je
eerste hulp kunt verlenen: herkennen van verwondingen en bepaalde
ziektebeelden, wat te doen bij ver-

Op weg naar Amstelveen
Er zijn vele positieve geluiden
te horen over de nieuwe N201.
Afgezien van de vele vertragingen bij de aanleg zelf, waarbij
het viaduct helaas de meeste
recente is, hoor ik in mijn omgeving dat men over het algemeen tevreden is met de omlegging. De tocht van Uithoorn
naar de A4 (en weer terug)
gaat nu veel sneller. Hopelijk
worden de problemen met het
viaduct snel uit de wereld geholpen en vindt men een goede oplossing voor onze vrienden op de tractoren. Het volgende project om ons in beweging te krijgen dient zich weer
aan.
Iedereen die zich in de ochtend spits over de Zijdelweg
richting Amstelveen begeeft,
ervaart het nu zo ongeveer elke ochtend.
Bij het verlaten van Uithoorn
en het bereiken van de nieuwe rotonde zie je de eerste rode lichtjes al verschijnen. De
file op de N521 strekt zich uit
van de rotonde tot en met de
eerste stoplichten bij Amstelveen. De reistijd wordt hierdoor zo’n beetje verdubbeld.

Bij het opengooien van de oprit naar de N201 zou het nog
wel eens nog drukker kunnen worden op het stuk Zijdelweg in Uithoorn omdat het
verkeer wat er nu bij de veiling
bij Aalsmeer de N201 op gaat,
dan waarschijnlijk via Uithoorn
gaat rijden.
Wat zou nu een goede oplossing zijn? Een verbreding van
het wegdek zou een optie zijn.
2 banen richting Amstelveen
en 1 baan richting Uithoorn.
Dit zou waarschijnlijk wel ten
koste gaan van de mooie bomenrij naast deze weg.
Of is het anders instellen van
de stoplichten bij Amstelveen
een andere mogelijkheid? Het
in beweging houden van Uithoorn is 1 van de kernthema’s
van de VVD Uithoorn-De Kwakel. Hoewel de N521 natuurlijk de zorg van de provincie
is, moeten we er hier als gemeente wel wat aan proberen
te doen. Hopelijk duurt een
verbetering van de bereikbaarheid richting het noorden nu
niet zo lang als bij de N201.
Alexander Reuvekamp

Gemeentelijke
belastingen
In aansluiting op een ingezonden stuk in uw blad van 5 februari jl. wil ik ook iets kwijt
over de gemeente Uithoorn.
Naast de WOZ aanslag wordt
de burgers ook rioolheffing
en afvalstoffenheffing opgelegd. De gemeente Uithoorn
doet zgn mee met drie buurgemeenten nl, Aalsmeer, Amstelveen en Ouder Amstel. Inzake de afvalstoffen springt
Uithoorn eruit als ‘dure’ ge-

meente. De eenpersoons huishoudens worden nl. net zo
zwaar belast als de meerhuishoudens. Met Ouder Amstel
is het verschil zelfs 100,00 en
met Amstelveen en Aalsmeer
50 euro. Vorig jaar heb ik hier
al bezwaar tegen gemaakt en
dat heeft niets geholpen. Ik
hoop dat er iets aan gedaan
kan worden,
M.W.M van Drunen

Brons voor Mellisa bij
turnselectie KDO
Vandalisme

Uithoorn - Het zoveelste slachtoffer van vandalisme in de omgeving
Alkwin Kollege / Geertruidahoeve. Wie doet er wat aan? Of is dit de
norm geworden?
J.W. Slooff

CDA betrouwbaar?
In de Nieuwe Meerbode van 5 februari lezen wij op de voorpagina een artikel met als kop ‘CDA
wil meer sfeer en minder beton
in nieuwe dorpscentrum’. Gerefereerd wordt aan een ‘onlangs’ gehouden raadsvergadering, waarin het College groen licht krijgt
om met een investeerder te onderhandelen over nieuwbouw op
het Amstelplein. Uitgangspunt bij
die onderhandelingen is realisatie
van een Amstelplein met daaromheen nieuwbouw tot vier bouwlagen hoog. Het artikel vermeldt
dat het CDA tegenstemde (‘omdat
een massief bouwwerk ontstaat’)
en van andere raadsfracties géén
steun kreeg voor hun voorstel om
het plan aan te passen. Dat laatste is pertinent onjuist.
Het is van belang te weten dat het
bewuste artikel over de ‘onlangs’
gehouden raadsvergadering (van
12 december 2013!) is geschreven door de voorzitter van het
CDA, afdeling Uithoorn. Blijkbaar
schuwt deze CDA-voorzitter het
niet in deze verkiezingstijd onjuiste informatie te verkondigen, want
in tegenstelling tot haar bewering
kreeg het amendement wel dege-

lijk steun van een andere fractie.
Dat was de fractie Ons Uithoorn.
Gevolg van deze CDA-publicatie is dat wij (Ons Uithoorn) hier
meermaals op zijn aangesproken:
‘Huh, jullie wilden toch ook een
dorpscentrum met minder beton?’
Het staat de CDA-voorzitter natuurlijk vrij zich te profileren met
resultaten uit het verleden. Maar
feitelijke onjuistheden verkondigen en daarmee andere partijen
een duw geven, dat kan ons inziens niet. Het CDA-verkiezingsprogramma heet ‘Betrokken en
Betrouwbaar’. Betrouwbaar? Zeg
het maar!

De Kwakel - Na weer hard getraind
te hebben was het tijd om naar Leimuiden te vertrekken met de turnselectie van KDO om daar weer te
laten zien hoe hard er is getraind, op
de balk, lange mat en verhoogd vlak
met plank. Hierna was eerst niveau
12 aan de beurt, met een goed gecontroleerde en zeer nette vloer oefening, is Djoeke op de 6de plaats
geëindigd. Danique die keurig ging
op hurken en daarna koprol deed
gevolgd door een streksprong heeft
daarmee 11,9 punten gescoord! Fay
en Femke met een mooie zweef rol
waar ze beiden 11,9 scoorde. Niveau 11: De meiden begonnen bij
de lange mat, daarna door naar de

in de wedstrijd en maakt de aansluitingstreffer. In de laatste minuten wordt er wat meer risico genomen om de gelijkmaker te forceren, maar het is De Jetset die hiervan profiteert en de eindstand op
3-1 bepaalt. De 3e herenwedstrijd
speelt titelverdediger Familie Van
Rijn tegen Jong KDO. Na 1 minuut
al 1-0 uit een counter door Jelle de
Jong. Lang kan Jong KDO niet genieten van de voorsprong want even
later maakt van Rijn al de 1-1. Het
spel blijft op en neer golven en na
5 minuten maakt Peter Onderwater
met een bekeken schot de 2-1 voor
Jong KDO. Van Rijn mist een aantal spelers deze avond en dat is terug te zien in het spel dat ze spelen.
Jong KDO is duidelijk de bovenliggende partij. Uiteindelijk wordt het
maar liefst 7-2.
Kleine finale dames
FC Ongeregeld begon goed aan deze wedstrijd en kwam al snel op een
1 – 0 voorsprong, maar die goede
start konden ze niet al te lang volhouden, want Nieuwveen Voetjes
scoorde in minder dan 10 minuten
tijd maar liefst 4 keer en dat was
uiteraard een comfortabele voorsprong. FC Ongeregeld probeerde
wat ze konden en dat leidde nog tot
de 4 – 2 een minuut of 5 voor tijd,
maar daar bleef het bij en dat be-

tekende dat Nieuwveen Voetjes op
de 3e plaats eindigde en FC Ongeregeld 4e.
Grote finale dames
In een gelijkopgaande strijd waarin de dames niet veel voor elkaar
onderdoen lijkt Papagallo de beste
kansen te creëren maar komt Zero
Heroes op een 1 – 0 voorsprong.
De wedstrijd is spannend en enig
fysiek geweld wordt aan beide
kanten gebruikt en dat helpt Zero
Heroes naar een 2 – 0 voorsprong
en met een prachtig schot wordt het
zelfs 3 – 0. Die stand is enigszins geflatteerd en direct na de 3 – 0 wordt
het ook 3 – 1. Het blijft daarna gelijkop gaan en ondanks nog een uitgespeelde counter door Papagallo
blijft het lang 3 – 1, tot 3 minuten
voor tijd als Zero Heroes de wedstrijd beslist. Het wordt uiteindelijk
nog 5 – 1, hierdoor prolongeert Zero
Heroes haar titel.
Heren
Na de finalewedstrijden van de dames gaan de heren verder met KIKA
tegen Prohand. Als Prohand kans
wil houden op de eindoverwinning
dan moeten ze deze wedstrijd winnen tegen het sterk uit de startblokken geschoten KIKA. KIKA heeft het
betere van het spel en is technisch
zeer begaafd, terwijl Prohand zich

Neo Vita viert 10-jarig bestaan
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
was het zover... Neo Vita al weer
10 jaar een begrip in Uithoorn.

le aandacht was er ook voor de 40
mensen die al vanaf het eerste uur
bij Neo Vita sporten.

Dat werd groots gevierd met alle klanten. F.a.m.e.-klanten, Better
Belly en Power Slimmers. Specia-

Heugelijke feit
De opkomst was enorm. Onder
het genot van heerlijke hapjes en

drankjes werd aandacht besteed
aan dit heuglijke feit.
Eigenaresse Cirina Voost verbond
een goed doel aan deze mijlpaal en
daarmee schonken de klanten 930
euro aan de Stichting Hester.

Sprong en als laatste het lastigste
onderdeel de balk. Helaas was het
niet weer 3 rode pakjes op het podium maar we konden toch nog met
een bronzen medaille naar huis, top
gedaan Melissa. Met maar 1 tiende verschil had Chinouk net niet het
podium. Door een val van de balk
was het voor Jette helemaal ver weg
het podium deze keer. Balk blijft ook
een zeer lastig onderdeel!
Maar niet getreurd hoor ze hebben
allemaal weer onwijs hun best gedaan, met mooie resultaten en we
gaan er gewoon weer hard tegen
aan voor de volgende wedstrijd, de
wedstrijd zal plaats vinden op 12
april in Nieuwveen!

Op zich is het prima als nu ook het
CDA begint in te zien dat ‘meer
sfeer en minder beton’ van belang is. Wij hopen dan ook dat het
CDA binnenkort onze voorstellen
rondom de ontwikkeling van het
Dorpscentrum zullen steunen. Die
gelegenheid zal zich zeker aandienen. Want een definitief ‘gobesluit’ over de invulling van het
Dorpscentrum is afhankelijk gemaakt van het onderhandelingsresultaat met de investeerder.
Benno van Dam

Zero Heroes winnaar van 28e Quakeltoernooi
De Kwakel - De avond startte met
de halve finale tussen de titelverdediger Zero Heroes en de Nieuwveen Voetjes. Zero Heroes, winnaar
van de eerste voorronde, liet direct
zien dat zij een kanshebber zijn voor
de titel, 1-0. Zero Heroes bleef doordrukken en de wedstrijd eindigde in
4-0 waardoor zij zich geplaatst hebben voor de finale wedstrijd. FC Ongeregeld treedt de volgende halve
finalewedstrijd aan tegen Papagallo.
Papagallo was zeer gebrand op de
finale wedstrijd en startte daardoor
erg sterk. Papagallo scoorde diverse malen en de wedstrijd eindigde daardoor in 4-0 voor Papagallo.
De 1e wedstrijd bij de heren speelt
Jong KDO tegen Kika, een team met
voornamelijk spelers van Legmeervogels zaalvoetbal. En zij zijn een
maatje te groot voor Jong KDO deze
wedstrijd. De doelpunten laten niet
lang op zich wachten, na een paar
minuten is het al 2-0. KDO heeft
niets in te brengen deze wedstrijd,
de eindstand wordt 6-1 voor Kika.
De teams van Prohand en De Jetset
spelen in de beginfase een gelijkopgaande wedstrijd met weinig echte kansen over en weer. 5 minuten
voor het einde komt het dan toch
los als De Jetset met enig fortuin op
1-0 komt. Niet veel later wordt het
zelfs 2-0 en lijkt de wedstrijd gespeeld. Prohand komt echter terug

stikking, onderkoeling, verbranding,
breuken, bewusteloosheid, hartfalen. Je leert verbanden aan te leggen, hartreanimatie, beademing en
hoe je het AEDapparaat kunt bedienen. Er kan veel gebeuren, als
EHBO’er kun je ook heel veel doen!
De cursus bestaat uit 11 lesavonden op maandagavond in Wijkcentrum het Buurtnest te Uithoorn en
wordt afgesloten met een examen.
Kijk eens op www.ehbo-camillus.nl
of stuur een mailtje voor informatie
aan secretariaat@ehbo-camillus.nl

enigszins moet beperken tot stug
verdedigingswerk en counters. Het
technische spel levert mooi voetbal
op en leidt tot enige kleine kansen,
waarvan de eerste na 7 minuten op
prachtige wijze na een sleepbeweging wordt benut. Ondanks verwoede pogingen van Prohand loopt KIKA uit naar een 3 – 0 voorsprong
door 2 doelpunten van Marco Rutgers en 1 van Mels Bos. Prohand
krijgt zeker wel mogelijkheden en is
vooral via schoten van afstand gevaarlijk, maar het geluk is niet aan
hun zijde en daarmee wint KIKA
haar 2e wedstrijd van de avond.

rect door van Rijn uitgebuit en ze
komen 3 minuten voor tijd op een
2 – 1 voorsprong. De Jetset zet alles op alles en ook bij van Rijn moet
er een speler een minuut toekijken, met nog minder dan een minuut op de klok. Bij de aanval die
daarop ontstaat moet van Rijn aan
de noodrem trekken en houdt nog
maar 2 veldspelers over. Dat overtal
is teveel en dus komt de 2 – 2 stand
op het bord, waarna er direct wordt
afgefloten. Halverwege het toernooi
staat KIKA met 6 punten bovenaan,
gevolgd door De Jetset met 4 punten en Jong KDO met 3 punten.

Familie van Rijn
De Familie Van Rijn en De Jetset speelden hun 2e wedstrijd tegen elkaar. De Jetset in de achtervolging op KIKA en de Familie Van
Rijn vechtend voor de laatste kans
op prolongatie van de titel. De 1e
minuten heeft De Jetset het meeste balbezit maar via een messcherpe
counter scoort Mathijs van Rijn na
4 minuten de 1 – 0. De wedstrijd is
spannend en er wordt goed gevoetbald en De Jetset komt na 8 minuten terecht op gelijke hoogte. Beide partijen gaan vol voor de winst
en de scheidsrechter is genoodzaakt om een speler van De Jetset
een minuut naar de kant te sturen.
Die overtal situatie wordt bijna di-

Kika
Prohand en Jong KDO openen de 3e
speelronde. Beide teams met veel
KDO selectiespelers maken er een
leuke pot van, waarbij Jong KDO 2
keer weet te scoren en tussendoor
Prohand ook 1 keer het net vindt.
In het vervolg van de wedstrijd probeert Prohand de druk op te voeren
en het is zichtbaar dat zij meer zaalvoetballers hebben dan Jong KDO.
De 2 – 1 achterstand wordt vakkundig omgebogen naar een 4 – 2 voorsprong en dat is ook de eindstand.
De wedstrijd tussen KIKA en De Jetset kan beslissend zijn voor de eindoverwinning. Als KIKA weet te winnen dan zijn zij niet meer te achter-

halen. De Jetset daarentegen moet
winnen en zo spelen ze dan ook.
Er komt 1 levensgrote kans uit die
aanvalsdrang maar het schot wordt
net gekeerd door Patrick Brouwer.
KIKA speelt op de counter en dat
resulteert toch in een 1 – 0 voorsprong door een doelpunt door Laurens van der Greft. De Jetset speelt
alles of niks en is gevaarlijk met diverse schoten van afstand. Bij een
gelijkspel zou de spanning terug zijn
in het toernooi maar 7 minuten voor
tijd scoort van der Greft opnieuw
uit een scherpe counter en een minuut later maakt hij z’n 3e van de
wedstrijd. Het verzet van De Jetset
is daarmee gebroken en KIKA loopt
nog uit naar 5 – 0. Zij zijn na deze gewonnen wedstrijd niet meer te
achterhalen en de volkomen terechte winnaar van het 28e Quakeltoernooi. De laatste drie wedstrijden leveren nog leuk zaalvoetbal op waarbij de Familie van Rijn ternauwernood met 1 – 0 wint van Prohand,
Jong KDO De Jetset verslaat met 3 –
2 en KIKA ook haar laatste wedstrijd
wint in een spectaculaire duel tegen
de Familie van Rijn, 4 – 3.
De eindstand van het 28e Quakeltoernooi ziet er dan als volgt uit:
Dames:
1. Zero Heroes2. Papagallo
3. Nieuwveen Voetjes
Heren:
1. KIKA
2. Jong KDO
3. De Jetset

12 punten
6 punten
4 punten (-4)
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Bakker Westerbos verkoopt de echte speltproducten
Mijdrecht/De Kwakel – Bakker
Westerbos, wie kent hem niet. In De
Kwakel een zaak en in Mijdrecht.
Heerlijk brood, fantastisch gebak,
overheerlijke koekjes en bonbons.
Voor Valentijn kunt u vast iets heerlijk bij hem kopen. Maar wat u ook
bij bakker Westerbos kunt vinden
is een ruim assortiment speltartikelen: speltbrood, speltcake, speltcrackers, etc. etc.
Waarom spelt?
Eigenlijk is de vraag waarom u spelt
zou moeten of willen gebruiken
heel gemakkelijk te beantwoorden:
Spelt is zeer gezond. Maar omdat
u met dat antwoord vast geen genoegen neemt, geven we u hieronder een meer uitgebreide toelichting:
Spelt, een oergraan, heeft veel bijzondere eigenschappen die gunstig zijn voor het menselijk lichaam.
De belangrijkste is misschien wel
de ‘bio-beschikbaarheid’. Dat wil
zeggen dat spelt door de oplos-

baarheid in water snel en makkelijk
kan worden opgenomen door het
lichaam. Spelt bevat veel belangrijke voedingsstoffen, zoals vitaminen
en mineralen. Daarover leest u verderop meer. Spelt is bovendien een
smakelijke graansoort, met een nadrukkelijk andere smaak dan tarwe.
Bakker Westerbos verkoopt spelt
van het ras ‘ Ebners Rotkorn’: een
van oudsher 100% genetisch zuiver
speltras, dat op geheel natuurlijke
wijze verbouwd wordt. Er worden
geen halmverkorters en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het meel wordt bovendien
gemalen in een molen waar geen
andere granen gemalen worden,
waardoor het ook voor mensen
met bijvoorbeeld een tarweallergie écht veilig is. De speltgranen en
het speltmeel worden verwerkt tot
diverse speltproducten, waardoor
het mogelijk wordt spelt in bijna alle maaltijden te gebruiken. Om het
voordeel van het gebruik van spelt

uit te kunnen leggen is het belangrijk eerst stil te staan bij de meest
gebruikte graansoort: tarwe.
Tarwe
De voedingswaarde van tarwe,
het meest gebruikte graan, bevindt zich hoofdzakelijk in de kiem
en de zemel die bij het malen voor
het grootste gedeelte uitgemalen
en uitgezeefd worden. Het meellichaam van tarwe bestaat voor het
grootste gedeelte uit gluten. In het
meellichaam van de tarwekorrel
bevinden zich nauwelijks nog voedingsstoffen, waardoor een tarwe-witbrood eigenlijk waardeloos
wordt voor een goede voeding.
Daarom is het dus nodig om van
tarwe altijd volkorenproducten te
gebruiken. Helaas is echter uit onderzoek ook al duidelijk geworden
dat tarwevolkoren ook schadelijk
kan zijn voor een gevoelige darmwand.
Nog een nadelig aspect van tarweproducten is dat het in het lichaam
een sterke stijging en daarna een
sterke daling van de bloedsuikerspiegel veroorzaakt. Eerst heeft
men dus heel veel energie, maar
plots zakt die energie ook helemaal
weg en ervaart men een dip (en de
behoefte om te ‘snacken’.
Spelt
Bij spelt blijven de voedingsstoffen
tijdens het maalproces wel behouden.
Het bloemlichaam van spelt bevat
niet alleen maar gluten, zoals dat
wel bij tarwe het geval is. Spelt bestaat uit een geniale mengeling van
vitaminen, mineralen, koolhydraten, vetten, evenals een voor een
graansoort hoog eiwitaandeel en
rijkelijk ballaststoffen.

Doordat spelt erg rijk is aan aminozuren, die in het lichaam de productie van vrolijkmakende hormonen opwekken, weten we bovendien: spelt maakt gelukkig. Bovendien zijn de gluten die het spelt bevat van een andere samenstelling
dan die in tarwe. Daarom is spelt,
en alle producten gemaakt van
speltbloem of speltmeel (zoals onze pastasoorten) veel makkelijker te
verteren. Spelt zorgt voor een gelijkmatige bloedsuikerspiegel, waardoor men minder de behoefte heeft
om tussendoortjes te eten. Door
deze eigenschap is speltgraan ook
bijzonder geschikt voor mensen
met diabetes (suikerziekte). Spelt is
dus voor zowel sporters als ‘gewone mensen’ een krachtige fitmaker.
Het speltgraan is een centraal bestanddeel uit de Hildegard Geneeskunde.
Spelt heeft bovendien nóg betere
bakeigenschappen dan tarwe. Bij

het gebruik voor broodbakken zult
u merken dat het speltdeeg voor
een brood veel makkelijker te kneden is dan een tarwedeeg. Sterker
nog, het speltdeeg moet juist ook
minder lang gekneed worden, omdat u anders de kleefstoffen kapot
kneedt en het brood korrelig of te
vast wordt. Kenners waarderen ook
de bijzondere geur van dit graan. In
steeds meer bakkerijen in Nederland wordt speltbrood gebakken.
Maar meestal bestaat dat brood uit
70-80% speltmeel en 20-30% tarwemeel, waarmee het echte spelteffect verloren gaat en het bovendien niet geschikt is voor mensen
met een tarweallergie. Informeert u
dus goed bij uw bakker over de ingrediënten van het speltbrood dat
hij verkoopt.....
Vetten en vetzuren
Spelt bevat meer hoogwaardig vet
dan tarwe. De essentiële vetzuren

van producten die we eten zijn van
grote waarde voor onze gezondheid. Met name de meervoudig onverzadigde vetzuren. Deze zijn belangrijk voor de opbouw van zenuwstelsel en hersenen. Ook normaliseren ze de cholesterolspiegel. Spelt als alternatief voor tarwe, waarom is dat ook alweer een
goede keuze? In een gezond voedingspatroon past spelt perfect als
energieleverancier. Wilt u meer lezen over het hoe, wat en waarom
van spelt? Ook in het boek Bakken
met Spelt staat heel veel waardevolle informatie over dit bijzondere
oergraan. Via het menu links in de
kant, item receptenboek kunt u het
speltbakboek goed bekijken.
Wilt u het proberen?
Bij Bakker Westerbos in Mijdrecht
en De Kwakel is het gehele assortiment verkrijgbaar. Zie ook advertentie elders in deze krant.

Vliegen volgens afspraak pakt
slecht uit voor Uithoorn
Uithoorn - De eerste berichten over
het nieuwe normen en handhavingstelsel leken gunstig. Overschrijdingen van geluid bij meetpunten aan de Kaagbaan, waardoor de
Aalsmeerbaan moest worden ingezet als hoofdstartbaan zouden niet
meer voorkomen. Het inzetten van
de Aalsmeerbaan was onwenselijk, omdat die starts voor veel meer
mensen hinder veroorzaken dan
starts vanaf de Kaagbaan. Maar in
plaats van beter, is de hinder voor
Uithoorn en De Kwakel vele malen
erger geworden. Sinds november
vorig jaar wordt de Aalsmeerbaan
juist veel meer ingezet als startbaan
voor vertrekkende vliegtuigen vanaf Schiphol. De inwoners hebben
hierdoor last van geluidhinder van
‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat.
Het regent dan ook klachten bij het
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol,
bij de gemeentes en bij de politiek.
Een inwoner schreef: “Wij hebben in
al die jaren al aardig wat vliegtuigbewegingen moeten dulden, zijn
er zelfs aan gewend geraakt, maar
wat ons nu vanaf eind oktober over-

komt grenst aan het ongelooflijke!
Onafgebroken,vanaf 07:00 uur ‘s
ochtends,tot 23:00 uur ‘s avonds,ook
op zaterdag en zondag,elke dag van
de week,ook tijdens de afgelopen
feestdagen elke dag, altijd, het is
hier dus nooit meer stil. Kunt u zich
dat voorstellen?”
Verklaring
De verklaring hiervoor ligt in nieuwe
preferentieregels, die horen bij het
nieuwe stelsel, en de uitleg daarvan door de LVNL: de inzet van de
Aalsmeerbaan als startbaan buiten
UDP ( De Uniforme Daglicht Periode is de periode van 15 minuten
vóór zonsopgang tot 15 minuten na
zonsondergang ) is nodig om het reguliere aanbod aan startend vliegverkeer tijdens pieken van landend
verkeer af te kunnen handelen en
hangt samen met beperkingen bij
het gelijktijdig gebruik van de Zwanenburgbaan voor landingen en de
Kaagbaan voor starten. Buiten UDP
worden de starts vanaf de Kaagbaan door LVNL getimed ten opzichte van de landingen op de Zwa-

nenburgbaan. Dit timen is noodzakelijk als extra veiligheidsvangnet
voor het geval er een doorstart op
de Zwanenburgbaan optreedt. In
die omstandigheden is het mogelijk
dat de uurcapaciteit niet toereikend
is voor het aanbod aan startend verkeer en/of het aanbod aan landend
verkeer. Omdat de inzet van twee
startbanen tijdens deze pieken van
landend verkeer aan een maximum
is gebonden (2 +2 baangebruik, 2
banen voor landen en 2 banen voor
starten), wordt er op die momenten
voor gekozen om te starten vanaf
de Aalsmeerbaan in plaats van vanaf de Kaagbaan omdat de uurcapaciteit van de Aalsmeerbaan in die
omstandigheden hoger is dan die
van de Kaagbaan.
Tegen afspraken Alderstafel
Dit alles is in flagrante tegenspraak
met de afspraken van de Alderstafel
en het uitgangspunt voor het nieuwe stelsel, namelijk het bieden van
voldoende lokale bescherming door
strikt geluid preferentieel baangebruik. Naar aanleiding van vragen van raadslid Gasseling (PvdA)
om een actieplan, stelde wethouder Verheijen voor dit te bewaren
tot na de vergadering van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) van aanstaande vrijdag 14 februari. Tijdens deze vergadering staat geagendeerd
de notitie van de heer Geudeke, bewonersvertegenwoordiger namens
Uithoorn, over het gebruik van de
Aalsmeerbaan. Geudeke stelt hierin onder andere het volgende: “In
mijn hoedanigheid als CROS bewonersvertegenwoordiger word ik
de laatste tijd overstelpt met vragen en klachten over het gebruik

Gemeente werkt aan koersprogramma sociaal domein
Vervolg van de voorpagina
Complex en veelomvattend
De gemeenteraad moest zich er op
30 januari over uitspreken, maar
kon niet anders dan ermee instemmen. Dat gebeurde unaniem. Het
heeft ook geen zin om je als partij er
tegen te verzetten, want Den Haag
drukt het sowieso door. Het college laat weten dat de opgave in het
sociaal domein voor de gemeente
groot is met nieuwe taken, nieuwe
doelgroepen en omvangrijke budgetten die de verschillende taken
krijgen toebedeeld. Een verande-

ring van het sociale domein in organisatie en uitvoering is noodzakelijk
om een adequaat niveau van maatschappelijke ondersteuning in stand
te houden dat ook in de toekomst
betaalbaar blijft. Nieuwe arrangementen en samenwerkingsrelaties,
maar ook slimmere en efficiëntere
werkwijzen zijn daarvoor nodig. Vorig jaar had de gemeenteraad in de
‘Visie sociaal domein gemeente Uithoorn 2013-2017’ al richtlijnen over
de veranderingen aangegeven. De
veranderingen in het sociaal domein
zijn complex en veelomvattend.
Daar komen ook nog eens de be-

zuinigingen bovenop waardoor het
noodzakelijk is het sociale domein
anders te organiseren. Het Koersprogramma vormt de basis waarop
men het uitvoeringsplan en verordeningen gaan invullen. Dat moet dit
jaar goeddeels zijn afgerond wil de
gemeente goed voorbereid zijn op
de veranderingen die per 1 januari
komend jaar ingaan. Mits de centrale overheid ook zover is in de overdracht (decentralisatie) die voor alle gemeenten in Nederland wel acceptabel moet zijn. Onlangs heeft
tweederde van die gemeenten aangegeven met de voorstellen zoals

van de Aalsmeerbaan voor starts in
de vroege ochtenduren. Deze signalen zijn vooral afkomstig van bewoners uit de gemeente Uithoorn
maar ook uit Aalsmeer en Nieuwkoop. Het totale verkeer op de vertrekroutes vanaf de Aalsmeerbaan
ten opzichte van vorige jaren, waarbij deze baan in de ochtend vóór 8
uur slechts sporadisch werd ingezet, is marginaal toegenomen. Niettemin gaat sinds het begin van het
lopende gebruiksjaar bij zuidelijk
baangebruik om klokslag 7 uur “de
knop om” en krijgt Uithoorn de volle lading. Het aantal klachten neemt
vanzelfsprekend toe en het klachtenpatroon verschuift van algemene
geluidshinder naar slaapverstoring.
Naast de irritatie over de toename
van hinder treedt een bedenkelijk
indirect effect op. Gezien het moment van introductie van deze extra hinder wordt een associatie gemaakt met de Alders-afspraken en
met het nieuwe stelsel. Terecht of
onterecht, ik constateer in onze regio een snel toenemend verlies van
draagvlak, waarbij vooral de geloofwaardigheid van de luchtverkeersleiding het moet ontgelden. Mede
door het alsmaar uitblijven van een
behoorlijk inzicht in de lokale effecten van een groei naar 510.000
vliegtuig-bewegingen, groeit bij de
bevolking het gevoel in de maling te
worden genomen.” In mei neemt de
Tweede Kamer een besluit over het
nieuwe normen en handhavingstelsel. Indien aanstaande vrijdag door
de LNVN geen bevredigende oplossing wordt geboden, is het tijd voor
actie richting Den Haag. De gemeentebesturen van Uithoorn en
Aalsmeer zullen hierbij samen optrekken.
die er liggen (nog) niet akkoord te
gaan. Het zou dan best wel eens zo
kunnen zijn dat er uitstel komt en
de overdracht op een later tijdstip
wordt uitgevoerd. Intussen heeft de
gemeente in het kader van het sociaal domein voor een aantal zaken
ook samenwerking gezocht met de
DUO+ gemeenten (Diemen, OuderAmstel en De Ronde Venen).
De veranderingen houden ook grote financiële gevolgen in voor de
gemeente. Die moet het werk anders organiseren dan tot nu toe gebruikelijk is. Er bestaan echter nog
steeds onzekerheden over de uiteindelijk beschikbare budgetten
voor delen binnen het sociaal domein (Jeugd, WMO en Participatie).
In de loop van het jaar hoopt de gemeente hierover meer duidelijkheid
te krijgen. Dan zullen wij u nader informeren. Al met al breken er dus
spannende tijden aan voor de gemeente.

AKU atlete Marije Doddema
derde van Nederland
Uithoorn - Tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen atletiek voor junioren heeft AKU atlete Marije Doddema voor een geweldige verrassing gezorgd door de bronzen medaille te veroveren op de 400 meter.
In de series plaatste de AKU atlete,
zonder veel extra inspanning voor
de halve finale. In overleg met haar
coach Tim Verlaan, moest Marije
met een opdracht de halve finale ingaan, dit als voorbereiding op de finale. Marije had als opdracht om de
eerste ronde hard te openen, zodat
ze gelijk de aansluiting zou hebben
met haar concurrente uit Rotterdam. Marije voerde haar taak goed
uit, maar miste de aansluiting bij het
ingaan van de tweede ronde, door
te weinig door te versnellen uit de
bocht. Desondanks plaatste Marije,
ondanks dat haar benen behoorlijk
verzuurde in de laatste ronde, rechtstreeks voor de finale.
Na een goede nachtrust voelde de
benen van de AKU atlete redelijk
goed. Uiteraard was de verzuring en

vermoeidheid voelbaar door de twee
races op zaterdag, maar daar moesten ook haar concurrentes mee omgaan. Na de evaluatie van haar vorige races en het opstellen van een
raceplan wist Marije precies wat ze
moest doen. Ze wist ook dat als ze
de aansluiting had met haar concurrentes dat er in de finale alles mogelijk was. De eerste 200 meter verliepen erg goed, ze bleef dichtbij
haar concurrentes en versnelde nu
goed de bocht uit. Bij het ingaan van
de laatste ronde lag Marije op een
vierde plaats. Marije koos er bewust
voor om achter de nummer drie te
blijven lopen en om vanuit de laatste bocht te versnellen. Op vechtlust knokte Marije zich knap naar
de derde plaatst, wat haar de bronzen medaille opleverde. Haar sterke
race leverde haar niet alles de bronzen medaille op, maar ze liep bijna
een seconde harder dan haar persoonlijk record. Haar pr staat nu op
57,90 seconden. Een prachtig resultaat van de AKU atlete.

Hartinfarct bij vrouw
Uithoorn - Vorige week was het alweer de laatste lesavond voor dit
seizoen voor EHBO vereniging Camillus. Verenigingsarts Jennifer
Santing gaf een boeiende lezing
over hart- en vaatziekten (angina
pectoris, hartinfarct, beroerte (CVA)
bij vrouwen. Hart- en vaatziekten
zijn nl doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen! De symptomen van een (naderend) hartinfarct bij een vrouw kunnen anders zijn dan bij een man en
wordt niet altijd even goed herkend.
Heeft een man vaak pijn op de borst
bij inspanning en neemt dit af in
rust. Bij een vrouw is er vaker in rust
pijn die niet afneemt. De klachten
bij een vrouw zijn vager en a-typischer van aard, dan heb je het over
gevoel van benauwdheid, misselijkheid, duizelig bij inspanning, overgeven, ongewone moeheid, slecht
slapen, pijn die uitstraalt naar kaak

en minder vaak uitgesproken pijn
op de borst maar juist wel weer een
wat onaangenaam gevoel daar. Altijd goed om dit te weten, een man
zit nu eenmaal anders in elkaar dan
een vrouw! De EHBO’ers van Camillus zijn weer wat interessante kennis rijker, hopelijk hebben ze het
niet zo vaak nodig…. Voor mensen
die altijd al eens een EHBOcursus
wilden doen maar het kwam er niet
van…. Begin maart gaat er nog een
cursus van start, 11 lesavonden op
de maandag in Het Buurtnest. Je
hebt dan nog voor de zomervakantie je diploma op zak! Ben je tussen
de 16 en 21 jaar? Dan krijg je korting! Twijfel niet, EHBOkennis komt
altijd van pas en je bent een stuk
geruster als je weet wat je wel of
beter niet kunt doen. Kijk op www.
ehbo-camillus.nl of mail naar secretariaat@ehbo-camillus.nl
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Kidzz-toernooi bij KDO weer succes
De Kwakel - Afgelopen woensdagmiddag is er een volleybal toernooi
gespeel bij KDO, in de sporthal aan
de vuurlijn. Zo’n zestig kinderen waren in de hal aanwezig voor een onderlinge krachtmeting, in teams van

minimaal 4 tot 6 kinderen. De wedstrijden waren verdeeld over drie
poules, één voor de jeugd van groep
5 en 6 en twee poules voor de groep
7 en 8 van de basisschool.
In de poule voor de groepen 5 en

6 werd een hele competitie afgewerkt, waarin dus ieder team twee
keer tegen elkaar speelde, in wedstrijden van twee maal negen minuten en door het aantal behaalde
punten kwam dan de rangschikking

te voorschijn. In de twee poules voor
de groepen 7 en 8 werd een eerste
ronde afgewerkt in een halve competitie en hierna werden de twee
ploegen die eerste waren geworden
met de beste tweede in een poule
ingedeeld, waarin dan werd gestreden om de eerste drie plaatsen en
de overgebleven drie ploegen werden de tweede poule, waarin werd
gespeeld voor de plaatsen 4, 5 en
6, ook in wedstrijden van twee maal
negen minuten. Er werd fel gestreden om de punten. Met luid aanmoedigen vanaf de kant en het vieren van de behaalde punten door
het team, was het een gezellige rumoerige sfeer in de KDO-sporthal.
Vooral in de poule van groep 7 en
8, voor de plaatsen 1 t/m 3 werd
om elk punt geknokt. Over het hele toernooi werden ook wat talentjes
gespot, zij kunnen hun vaardigheden verder ontwikkelingen bij KDO.
Uitslag groep 5 en 6:
1 Kwakelse Dummy’s
2 Vliegende Kwakelaars
3 Girl Power
Uitslag groep 7 en 8:
1 De Dolle Vijfling
2 Zwieber niet stelen
3 De Dolle Volley’s

Wederom verlies
Legmeervogels zaalvoetbal 1
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 7 februari speelde Legmeervogels een
uitwedstrijd in Amsterdam tegen
Parkstad 1. Om aangehaakt te blijven bij de top en niet te ver af te
zakken op de ranglijst moest er gewonnen worden deze avond van
wederom een directe concurrent.
Het begin was voor Legmeervogels
dat gecontroleerd aan de wedstrijd
begon. Van achteruit werd er geduldig opgebouwd en het balletje ging
snel rond. Legmeervogels kreeg
daardoor een paar uitstekende mogelijkheden, maar kon deze niet omzetten in een doelpunt. In de 6e min
vond een overtreding plaats vlakbij
het doel van de tegenstander. Stefan van Pierre ontfermde zich over
de vrije trap en knalde snoeihard de

bal tegen de touwen, 0-1 in de 6e
min. Daarna bleef Legmeervogels
de bovenliggende partij, maar een
ongelukkig moment van Coen van
Weerdenburg zorgde voor de gelijkmaker in de 9e min. Tergend langzaam werkte Coen van Weerdenburg de bal achter de verbouwereerde Patrick Brouwer, die totaal
op het verkeerde been stond. Daarna raakte Legmeervogels de grip
volledig kwijt. Men werd zenuwachtig aan de bal, waardoor niets meer
lukte. De passing lukte niet meer,
aanvallend kon weinig meer gebracht worden en verdedigend was
het ook niet scherp genoeg.
Voorsprong
Het was dan ook Parkstad dat 2

minuten voor de rust verdiend op
een 2-1 voorsprong kwam. Er werd
niet adequaat genoeg ingegrepen,
waardoor Parkstad gemakkelijk een
voorsprong kon nemen.
De 2e helft begon gelijk weer erg
slap van de kant van Legmeervogels. Men was de grip volledig kwijt
en aanvallend kon men geen potten
meer breken. Legmeervogels gaf
Parkstad de gelegenheid om binnen
2 minuten tijd een ruime voorsprong
te nemen. Het werd 3-1 en 4-1 in
de 6e en 7e minuut. Een klein beetje hoop kwam weer terug toen Stefan van Pierre geheel onverwachts
de 4-2 op het scorebord bracht in
de 9e minuut. Maar het mocht allemaal niet baten. Niets lukte meer,
waardoor men nauwelijks meer ge-

Zondag a.s.: Legmeervogels 1
Uithoorn - Aanstaande zondag 16
februari kan Legmeervogels, als de
wedstrijd doorgaat, mogelijk de 2e
periode binnenhalen. Legmeervogels zullen dan thuis moeten winnen van United/DAVO en Hoofddorp mag dan niet winnen in IJsselstein van mede koploper VVIJ. Hieruit kunt u dus concluderen dan Legmeervogels het winnen van de 2e
periode niet helemaal in eigen hand
meer heeft. Maar ondanks deze bij-

komstigheid is het gewoon belangrijk dat Legmeervogels het thuisduel in winst weet om te zetten. Al was
het alleen maar voor de stand op de
ranglijst. Eerder in dit seizoen heeft
Legmeervogels niet kunnen winnen van United/DAVO. In Haarlem
moest Legmeervogels genoegen
nemen met een 2-0 nederlaag.
Zondag 9 februari, inhaal zondag,
was Legmeervogels vrij en is er ook
niet geoefend. Wel speelde Leg-

meervogels donderdag 6 februari een oefenwedstrijd tegen 1ste
klasse SDO. Legmeervogels speelden een goede wedstrijd met mooie
aanvallen. Maar aan de andere kant
was trainer Jack Honsbeek niet gelukkig met de manier waarop de 4
tegen doelpunten tot stand zijn gekomen. Het duel SDO tegen Legmeervogels eindigde tenslotte in
een fraai 4-9 overwinning voor de
Vogels.

KDO 2 vergeet zichzelf te belonen
tegen Elinkwijk
De Kwakel - Na de ongelukkige 1-3 nederlaag tegen Abcoude, speelde het tweede afgelopen
zondag in Utrecht tegen Elinkwijk.
Na een matige start van de wedstrijd van de Kwakelaars, kwam de
thuisploeg in de 20e minuut verdiend op voorsprong, 1-0. Hierdoor werd KDO wakker geschud
en wist steeds meer individuele duels te winnen. Toch kreeg Elinkwijk in de 35e minuut een penalty, maar die werd naast geschoten

door de Utrechters. Gesteund door
deze misser groeide het besef aan
de Kwakelse zijde dat er iets mogelijk was tegen Elinkwijk.
In de tweede helft wisten de Utrechters toch de 2-0 te maken, waardoor
de wedstrijd beslist leek. Niets bleek
minder waar, want in de 60e minuut
maakte Bart Hoving een belangrijke
aansluitingstreffer, zodat er 2-1 op
het scorebord verscheen. De Kwakelaars lieten veel strijd en passie
zien in de tweede helft en door een

secuur genomen vrije trap van Jim
Klijn, werd het tot grote Kwakelse
vreugde, 2-2. De wedstrijd kon vervolgens alle kanten opgaan, totdat
Elinkwijk in de 80e minuut opnieuw
een penalty kreeg, na hands van
Roy Klijn. Deze strafschop werd wel
binnengeschoten, waardoor het 3-2
werd. Met volle overgave bleef het
tweede strijden voor een punt en in
de 89e minuut leken de Kwakelaars
het geluk aan haar zijde te hebben.
De scheidsrechter besloot name-

Topper in De Kwakel eindigt onbeslist
De Kwakel - Na de onfortuinlijke
2-1 nederlaag van vorige week in
Amstelveen tegen NFC, was het afgelopen zondag zaak om nummer
drie De Meer op gepaste afstand te
houden. In de eerste helft hadden
de Kwakelaars de wind in de rug en
konden hier meerdere malen van
profiteren. In de 20e minuut werd
het veldoverwicht van KDO beloond
met een doelpunt. Op aangeven van

Joeri Stange wist aanvoerder Sven
Vlasman de 1-0 binnen te schieten.
De Meer kon in de eerste helft niet
uit de verf komen, terwijl KDO diverse keren gevaar wist te stichten.
De thuisploeg vergat zichzelf echter te belonen met één of meerdere
treffers, waardoor de rust werd bereikt met slecht één doelpunt voorsprong. In de tweede helft waren
de rollen omgedraaid: De Meer kon

Volleballers A team
SAS’70 kampioen
Uithoorn – Het Jongens A team van
Volleybalvereniging SAS’70 is kampioen geworden van de halfjaarscompetitie in de 2de klasse.
Na een overtuigende laatste wedstrijd in Purmerend werd de titel ongeslagen binnen gehaald en promotie naar de 1ste klasse afgedwongen. De kampioensmedail-

les zijn meer dan verdiend. De slagroomtaart werd na afloop gretig
soldaat gemaakt door de jongens:
Joost Buskermolen, Auke Dijkstra,
Menno Drost, Jeroen van Leeuwen, Rens Roode, Patrick Tibboel,
Max de Vries, trainer Henk Bos en
coach Jimco Drost. Chapeau heren
en succes in de 1ste klasse!

voordeel halen uit de wind en kwam
steeds beter in de wedstrijd. KDO
werd steeds verder teruggedrukt en
moest in de 55e minuut de gelijkmaker incasseren. Naeen miscommunicatie in de Kwakelse defensie,
was het voor de Amsterdammers
vrij eenvoudig om de 1-1 te maken. In het vervolg van de tweede
helft was De Meer de gevaarlijkste
ploeg, maar hield de ploeg van trai-

vaarlijk kon worden. Legmeervogels
is de laatste weken de schwung volledig kwijt. Op onverklaarbare wijze is het vloeiende en goede spel
van weleer ver te zoeken. De ploeg
straalt niet meer het vertrouwen uit
dat het eerst wel had, en dat is duidelijk terug te zien in het spel.
De kwaliteit is er zeker nog wel,
maar een overwinning is nodig om
het vertrouwen weer enigszins terug te brengen. Het lag deze keer
zeker niet aan de scheidsrechter, want deze man floot een prima wedstrijd. Legmeervogels had
het deze avond puur aan zichzelf te
wijten. Tot overmaat van ramp kreeg
Coen van Weerdenburg ook nog
een gele kaart wegens een overtreding, waardoor men in een ondertal situatie kwam te staan. Parkstad
wist hier simpel van te profiteren en
maakte er in de 16e min 5-2 van. Dit
werd tevens ook de eindstand, wat
geheel terecht was gezien het vertoonde spel.
In de poule van Legmeervogels 2,
de reserve 1ste klasse heeft Wasmeer 2 zich teruggetrokken uit de
competitie. Legmeervogels stegen
hierdoor 2 plaatsen op de ranglijst
en neemt nu een keurige 4e plaats
in en als nieuwkomer in deze een na
hoogste klasse is dit een zeer verdienstelijke positie. Ook Legmeervogels 2 hoefde zondag 9 februari
niet in Aktie te komen. Maar speelt
wel, net als Legmeervogels 1 aanstaande zondag een thuiswedstrijd.
Om 12.00 uur begint Legmeervogels
2–SDO 2. Legmeervogels 1–United/
DAVO begint om 14.00 uur
lijk om KDO een penalty te geven.
Jean-Paul Verbruggen ging achter
de bal staan, maar zijn inzet werd
gekeerd door de Utrechtse doelman. Een grote domper voor KDO
en even later floot de arbiter voor
het einde van de wedstrijd.
Door de nederlaag in Utrecht en
de winst van alle concurrenten
wordt de positie van het tweede
steeds somberder. Gelukkig bood
het vertoonde spel tegen Elinkwijk
veel houvast voor de komende weken. Aankomende zondag speelt
de ploeg van Richard van Dijk om
12:00 uur het restant uit van de gestaakte wedstrijd De Bilt 2 - KDO 2
(nog 66 minuten te spelen, stand
3-0 voor De Bilt).
ner Raymond de Jong stand, waardoor de topper in de vierde klasse F
onbeslist eindigde. Door dit gelijkspel is de voorsprong op nummer
twee Zuidoost United afgenomen
tot vier punten.
Volgende week speelt het eerste
om 14:00 uur thuis tegen subtopper
Ouderkerk. Daarnaast staat de kraker tussen nummer twee Zuidoost
United en nummer drie De Meer
om 15:00 uur op het programma op
het sportpark Bijlmer in Amsterdam
Zuidoost.

DIO rukt op naar de top
Regio - In de 1e divisie maakt DIO
een fikse stap richting de top, door
hun overwinning stijgen ze van de
4e naar de 2e plaats en ook Bar
Adelhof stijgt deze week van 7e
naar 4e plek. Het wordt langzamerhand dringen bovenin. Onderin deed Onze Vrijdheid/De biljartmakers de laatset plek over aan de
Paddestoel 1. In de 2e divisie blijft
Stieva/Aalsmeer souverein aan kop
en blijft de Paddestoel 3 de laatste.
De 3e plaats wordt op dit moment
gedeeld door de Kromme Mijdrecht,
ASM 1 en ASM 2.
De uitslagen waren als volgt:
1e divisie
De Paddestoel1 tegen de Merel/
Heerenlux 1 werd net aan door de
koploper met 4 tegen 5 gewonnen.
Bar Adelhof 1 won met 6-3 de Merel/Heerenlux 3. Caty Jansen is in
vorm en haalde in slechts 16 beur-

ten twee punten voor de Merel/
Heerenlux 3 binnen. DIO versloeg
naaste concurrent de Kuijper/van
Wijk met lieft 9-0. De Schans/Lutis ventilatietechniek en de Paddestoel 2 wonnen beide twee partijen. De Paddestoel 2 speelde net iets
beter en won met 4 tegen 5. Onze
Vrijheid/de Biljartmakers deed het,
uit tegen de Merel/Heerenlux 2 zeer
goed en won ruim met 2-7.
2e divisie
CENS 2 moest tegen ASM 2. Ook
hier een ruime overwinning, Cens 2
won met 7-2.
De Kromme Mijdrecht had moeite met de Merel/Heerenlux 4. Mede
doordat Edwin v/d Heyden voor de
hoogste serie van deze week zorgde (10, 37,04%) werd het 5-4 voor de
Kromme Mijdrecht. Stieva/Aalsmeer
blijft door met 7-2 van CENS 1 te
winnen stevig op de 1e plaats.

Derde parenkampioenen
bij BVU
De Kwakel - Op maandag 3 februari speelde Bridgevereniging Uithoorn (BVU) de 5e en tevens laatste ronde in de 3e parencompetitie.
Het heeft even geduurd, maar Hans
en Nico zijn weer helemaal “terug van weggeweest”. Met 3 tafels
in de 50% en 3 tafels maar liefst in
de 70% bracht dat hun dagscore op
61,81%. Dat was ruim voldoende om
de 1e plaats in het klassement over
te nemen van Henk en Leo en daarmee de 3e parenkampioen te worden van dit seizoen. Greet en Henk
leken helemaal ingesukkeld, maar
zij werden net op tijd wakker. Een
wereldscore van 75% tegen, wederom, Henk en Leo, leverde hen
een 2e plaats op en daarmee stegen zij van een bijzonder nare laatste plaats naar plek 10.
Dat is genoeg om de volgende competitie in de A-lijn te blijven spelen. De 3e plaats was voor Corry en
Thea, 55,56%, en omdat dat nummers 1 en 3, Henk & Leo en Martin & Marineke, het vandaag niet
konden waarmaken, stegen zij van
4 naar 2. Het verschil met de nummers 1 is ruim 2%, daarentegen zitten de volgers heel dicht bij. Henk
en Leo zakten van plaats 1 naar een
toch nog eervolle 3e plek, Martin
en Marineke scoorden dan wel boven de 50%, maar zakten toch van

3 naar 4. De dagoverwinning werd
behaald in de B-lijn. Met maar liefst
66,50% en 2 tafels dicht tegen de
80%, werden Benjamin en Gerard
vandaag 1e in de B-lijn en stegen
daarmee 3 plaatsen in het algemeen
klassement. Nog niet genoeg om te
promoveren, maar dat duurt vast
niet lang meer. An en Bert persten
er nog een eindsprintje uit, zij werden 2e met 58,75% en bleven 3e
staan in het totaalklassement, goed
voor promotie. Riki en Hans deden
ook hun best door 3e te worden met
58%, maar dat was niet genoeg. Zij
blijven op plaats 5 staan en krijgen
de volgende competitie weer een
nieuwe kans. Dat zelfde geldt voor
Andrew en Ton, ondanks een verwoede poging en 54,58% was hun
achterstand op An en Bert te groot.
Huib en Lambert hadden het slim
bekeken. Bij afwezigheid van Lambert (en Elisabeth) speelde Huib
met zijn maatje van de donderdag,
Ineke. Dat leverde hun geen windeieren op: in de A-lijn werden zij 4e
waarmee Huib (en Lambert) hun
promotieplek naar de A veilig stelden en Ineke (en Elisabeth) degradatie ontliepen. Absolute toppers
zijn Greetje en Ria, zij hadden genoeg aan “slechts” een 5e plaats om
toch superieur de overwinning in de
B-lijn op te eisen.

Bridgeclub De Legmeer

Cora en André zetten
de toon
Uithoorn - Met alweer over de
helft van de paren competitie pakten Cora de Vroom & André van
Herel door een klinkende overwinning met 65,63% de eerste positie in het klassement van de Alijn. Marianne & Huub Kamp volgden, hoewel op afstand, keurig als
tweede met 59,03%. Francis Terra &
Wim Slijkoord deden het prima met
een derde plaats en 57,99%, waarmee ze toppers als Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister en Lijnie Timmer
& Rita Vromen, die gezamenlijk op
56,60% uitkwamen, knap voor bleven. De tussenstand is hier: 1. Cora & André met 60,66%, 2. Cees &
Ruud met 60,19% en 3. Francis &
Wim met 56,42%.
B lijn
In de B- lijn was het applaus voor
Trudy van den Assem & Cathy
Troost met een uitstekende score
van 63,54%. Nel & Adriaan Koeleman schoten weer eens uit hun slof
en haalden als tweede 57,29% op.
Ben ten Brink & Ger Quelle raken
steeds beter op elkaar ingespeeld
hetgeen resulteerde in een derde
plek en 56,60%. Ook Rob Bakker
trok de aandacht door met Gijs de
Ruiter beslag te leggen op de vierde positie en 55,56%, waarbij ze An
& Jan van Schaick net voor bleven
die 54,86% behaalden. Het tussen
klassement wordt aangevoerd door
Trudy & Cathy met 62,71%, waarna

Wouda Roos & Anneke v/d Zeeuw
volgen met 57,08% en An & Jan op
de derde promotie plaats staan met
een gemiddelde van 56,97%.
C lijn
In de C- lijn trokken deze avond
Mick & Sybren Frantzen aan het
langste eind met 57,92%. Froukje
Kraaij & Rini Tromp werden tweede met 56,67% en belandden hierdoor op een voorlopige promotie
plaats. Gerda van Liemt & Els van
Wijk kwamen met een derde plaats
en 55,42% weer in de buurt van hun
normale niveau. Maria Baas & Klaas
Verrips deden ook leuk mee met een
score van 54,17% evenals Anneke
Houtkamp & Marianne Jonkers die
op een vijfde plek en 53,75% kwamen. De voorlopige stand is hier: Op
één Elisabeth & Maarten, die niet
spelend in de derde zitting toch op
een gemiddelde van 59,79% staan.
Bijzonder, twee tot en met vijf met
voor allen 54,72%: Maria & Klaas,
Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar, Atie
de Jong & Evert Wevers en Froukje & Rini. Dat wordt nog spannend
voor de promoties! Wilt u ook eens
deze tintelende spanning ondergaan, kom dan bridgen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de barzaal
van sporthal De Scheg. Voor inlichtingen het secretariaat, e- mail gerdaschavemaker@live.nl , telefoon
0297 567458.
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Qui Vive Meisjes C12
zaalhockeykampioen 2014
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 8
feb is Qui Vive MC12 (een combinatie team tussen de MC1 en MC2)
op de laatste dag van de zaalhockey competitie kampioen geworden. Met 2 nieuwe overwinningen
tegen zowel HIC als Alkmaar, wisten
de talentvolle meiden van de MC12
aan de Boelelaan in Amsterdam het
kampioenschap veilig te stellen. De

MC12 bestaat uit de speelsters Eva,
Noa, Robbin, Milou, Sterre, Bo, Eliza,
Isabel, Sanne, Marit/Marijn (keepers), coach Thijs en manager Nietta. In de periode tussen december en februari werden er totaal 12
wedstrijden gespeeld waarbij het
tot aan de laatste wedstrijden spannend is gebleven in de poule omdat
alle tegenstanders aan elkaar ge-

waagd waren. Met name tijdens de
wedstrijden tegen Rood-Wit en HBS
wisten de meiden met goed hockey
en veel strijd, te laten zien dat zij de
terechte kampioen zijn geworden.
Een prestatie om trots op te zijn. De
meiden gaan vanaf maart weer verder in de MC1 en MC2 veld competities waarbij de zaal hockey ervaring zeker van pas zal komen.

Uithoornse scholen zeer succesvol
op schoolschaak toernooi
niet om deze belangrijke wedstrijd
te winnen. Het 2-2 gelijkspel betekende dat de Springschans genoegen moest nemen met de derde
plaats, hetgeen natuurlijk ook een
prima prestatie is.

Uithoorn - Op zondag 9 februari vond in Amstelveen het schoolschaak kampioenschap voor de regio Amstelveen-Uithoorn plaats,
waaraan dit jaar vijf teams van Uithoornse basisscholen aan meededen. Zij bonden de strijd aan met
vier Amstelveense schoolteams en
evenals vorig jaar verliep dit toernooi zeer succesvol voor de Uithoornse jeugdschakers. De teams
van het Startnest, de Kwikstaart, de
Springschans en twee teams van de
Regenboog bestonden voornamelijk uit jeugdleden van schaakvereniging de Amstel, maar er deden
ook een paar spelers mee die niet
bij een club schaken.
De grote favoriet was het eerste
team van de Regenboog, bestaande
uit Nick Strubbe, Jorn Weber, Pascal Klappe, Sebastiaan Demaret en
Wioletta Burger. Een ervaren team
van allemaal sterke schakers, die

bij diverse toernooien al de nodige
prijzen hebben behaald. Zij maakten hun favorietenrol ook volledig
waar, want Regenboog 1 won alle acht wedstrijden met overmacht.
In totaal werden van de 32 partijen
er 31 gewonnen en slechts één partij eindigde in remise. Met deze fantastische score wist de Regenboog
1 dan ook het kampioenschap van
vorig jaar te prolongeren.
Verrassend
Zeer verrassend was het optreden
van het team van de Kwikstaart, dat
slechts voor de helft uit clubschakers bestond. Lex Mulder en Sem
van de Ridder hadden echter twee
klasgenoten meegenomen, die uitstekende schakers bleken te zijn:
Julius van den Eijnde en Stijn Alkemade. De Kwikstaart begon het
toernooi met twee gelijke spelen,
maar daarna volgden vier fraaie

overwinningen. In de voorlaatste
ronde werd verloren van de Regenboog en toen werd het spannend
want in de laatste ronde mocht
niet verloren worden van Michiel
de Ruijter uit Amstelveen. Het werd
een 2-2 gelijkspel en dat bleek net
genoeg voor een prachtige tweede
plaats! De Springschans werd vertegenwoordigd door Calvin en Elysa Kikken, Pam Smit en Erik Oomen. De Springschans was afgelopen twee jaar al in de prijzen gevallen, dus dit was een team om rekening mee te houden. Dat bleek ook
wel, want er werd alleen van Regenboog 1 verloren en de onderlinge
wedstrijd met de Kwikstaart eindigde in een 2-2 gelijkspel. De laatste
ronde leek de Springschans op weg
naar de tweede plaats toen ze met
2-0 voor kwamen tegen het tweede team van de Montessori school
uit Amstelveen, maar het lukte net

Zware omstandigheden bij
kampioenschap van Waterland
Uithoorn - Zondag 9 februari is het
wegseizoen geopend met het kampioenschap van Waterland.
De omstandigheden waren bar en
boos bij de jongste jeugd want het
regende stormde en het was koud.
Deze jonge renners hadden door de

harde wind moeite om in een pelotonnetje te rijden, waardoor ze het
allemaal alleen tegen de elementen
op moesten nemen. Esmee de Rijk
maakte haar debuut op de weg en
hield dapper vol ondanks haar koude handen. Ook haar zus Joyce had

het zwaar en reed dapper haar wedstrijd uit. Mees Smorenburg zette de
lijn van het veldrijden door en werd
keurig tweede.
Bij de oudste jeugd reed Stijn Ruijter lang samen met een groepje achter een vroege koploper aan.

Fortcross De Kwakel
Uithoorn - Zondag 19 januari is traditioneel het cyclocross seizoen afgesloten met de cross op het mooie
fort de Kwakel. Onder een heerlijk
zonnetje begon de jongste jeugd om
10.30 uur aan hun wedstrijd op een
iets verkort parcours. Bij de jeugd 8
t/m 9 jaar ging de winst ging naar
Mees van Smoorenburg voor Bo
Versteeg en Youri Janzing. De pas
6-jarige Siem van Smoorenburg kon
deze snelle jongens nog niet bijhouden, maar had er veel plezier
in. Een talent voor de toekomst! Bij
de jeugd van 10 t/m 13 jaar was de
winst voor bmx-er Sem Knook voor
Bart van Duren en Moreno Blom.
Hierna mochten de recreanten aan

hun wedstrijd beginnen samen met
de nieuwelingen. Bij de nieuwelingen nam Lorena Wiebes de kopstart
en deze plaats stond zij niet meer
af. Hierachter was een leuke wedstrijd te zien, waar nog wel eens van
plaats werd gewisseld. Stefan Appelman en Roberto Blom werden de
nummers 2 en 3.
Bij de recreanten werd jeugdtrainer
Wim Veenboer luid aangemoedigd
door de jongste jeugdleden, en reed
naar de 4e plaats. De winst ging hier
naar Ruben Pepping voor John Zijerveld en Karel Schrijvers. De winst
bij de 40+ ging eigenlijk naar de bijna 16-jarige Coen Groot uit Papendrecht die een familiebezoek in de

regio had. Bij sponsor van Rijn fietsen hadden ze de flyer zien hangen
en zijn oma wilde hem graag eens
zien rijden. Helaas was het tijdstip
waarop hij moesten rijden niet helemaal duidelijk voor hun geweest.
Nu reed Coen buiten mededinging
zijn rondjes en oma kan trots op
hem zijn want hij deed het geweldig! Gerard Keijzer ging er uiteindelijk met de winst vandoor bij de 40+.
Gerard had een ruime voorsprong
op Jan Koper en Sjon vd Berg. Bij
de 40- ging Bas de Bruin er gelijk
vandoor en Bas wist menig rijder diverse keren te dubbelen. Achter Bas
was een leuke strijd te zien. Etienne Lenting kwam steeds meer naar

Eerste keer
Het Startnest deed voor de eerste
keer mee aan dit toernooi met een
relatief onervaren team. Bjorn Losekoot en Gijs Oliemans schaken pas
enkele maanden, maar deden het
uitstekend tegen hun ervaren tegenstanders. Puck van Thienen is
één van de jonge talenten van SV
de Amstel en daar kan het Startnest nog een aantal jaren veel plezier van hebben want hij wist ondanks zijn leeftijd (7 jaar) al een
flink aantal partijen te winnen. Ashwani Sethi schaakt ook nog niet zo
lang, maar ook hij deed het prima
zodat het Startnest met één overwinning en drie gelijke spelen op
een keurige 7e plaats eindigde. Het
tweede team van de Regenboog bestond voornamelijk uit beginnende
schakers: Daniël Demaret, Wilhelm
Burger, Mandy Strubbe, Jens Weber
en Christopher Flijsman. Christopher schaakt niet bij een club, terwijl Daniël, Mandy en Jens afgelopen september bij SV de Amstel zijn
gekomen. Wilhelm is heel jong met
schaken begonnen en was met zijn
7 jaar de meest ervaren speler van
het team.Met twee overwinningen
en één gelijkspel presteerde de Regenboog 2 uitstekend en lieten ze
zien dat de school zich volgend jaar
geen zorgen hoeft te maken als er
een paar spelers die nu in groep 8
zitten de school gaan verlaten. Al
met al een zeer geslaagd toernooi
voor de Uithoornse scholen, die
voor het tweede jaar op rij alle prijzen mee naar huis namen. De teams
van de Regenboog 1, de Kwikstaart
en de Springschans mogen in maart
om het kampioenschap van Amsterdam en omstreken gaan spelen.
Wordt vervolgd dus...
Zijn groepje werd langzaam kleiner
waarna Stijn in zijn uppie als tweede over de finish kwam.
Openingswedstrijd
Zondag 16 februari staat de openingswedstrijd bij UWTC op het
programma. De eerste wegwedstrijd van 2014 op de baan rondom sportpark Randhoorn. Start om
10.30 uur en er zal gereden worden
in de klasse 40- en 40+. Basislicentie van KNWU is verplicht. Meer info op www.uwtc.nl/wielren
voren en wist uiteindelijk ook Joost
Springintveld nog voorbij te steken.
Etienne en Joost werden de nummers 2 en 3. De prijzen zijn mogelijk gemaakt door sponsoring van:
Hoveniersbedrijf Karel Schrijvers uit
Loenersloot, Slagerij int Veld uit Amsterdam, Piet van Diemen, Abdominis sport van Sjon vd Berg, Blom
Metselwerken uit Vinkeveen, Koos
van de Knaap bloemen en Marti van
het fort de Kwakel.
Internationale cross Rucphen
Zaterdag 18 januari was er nog een
internationale cross in Rucphen.
Bas de Bruin behaalde de beste
klassering met de 10e plaats, Dennis Moolhuijsen plaats 41. Lorena
Wiebes reed naar de 19e plek. De
wedstrijd bij de dames werd gewonnen door Marianne Vos. Bart de
Veer reed bij de junioren naar plaats
18.
Komende activiteiten
21 Januari komen juniorrijders Jeroen van Goor en Franklin Wessels
in actie bij het districtkampioenschap baanwielrennen in Alkmaar.
Vrijdag 31 januari geeft Bike Physics
een clinic over sport en voeding.
Zondag 16 februari is de openingswedstrijd van het wielren seizoen op
de baan rondom sportpark Randhoorn. Deelname mogelijk vanaf de
categorie nieuwelingen (15 jaar).
Meer info www.uwtc.nl/wielren

Meester Ruud derde op
NK Kata
Uithoorn - Zondag jl. is meester
Ruud van Judo Kensui derde geworden bij het NK Kata in Gilze. Het
Ju-no-Kata, “Vormen van zachtheid” bestaat uit 3 series van 5 aanvallen en verdedigingen zonder dat
er geworpen wordt. Het Ju-no-Kata is een zuivere Kodokan Kata die
werd ontworpen omstreeks 1887.
Met een sterk deelnemersveld was
het een zware opdracht om op het
podium te eindigen! Het Kata moet
op een NK twee keer gedemonstreerd worden en het was spannend! De eerste keer ging niet helemaal lekker omdat Ruud en Koen
net te gehaast waren maar de tweede keer.... Was geweldig!
Het gevoel was enorm! uiteindelijk kwamen ze na deze inhaalslag
net 7 punten tekort op de nummers
2 maar.... we zijn op de goede weg!
Vorig jaar werden we 6e en nu een
dik verdiende 3e plaats!
Voor meer info over de judoschool
van bronzen meester Ruud kijk dan
op www.judorukensui.nl

Periodekampioenen bij
bridgeclub ABC bekend
Regio - Het was afgelopen donderdag nog erg spannend bij Bridgeclub ABC. De 8este en dus de laatste ronde van periode twee werd afgewerkt. Het was in beide lijnen zo
dat de percentages na 7 ronden nog
zo dicht bij elkaar zaten dat er nog
zeker 3 koppels periodekampioen
konden worden maar aan de onderkant was de kans op degradatie
er ook nog voor zeker 3 paren. Dit
gold in het bijzonder voor de A lijn.
Bij binnenkomst zag je het al aan de
strakke koppies van de diverse paren. Ook zag je dat er heimelijk met
de wedstrijdleiders werd gebabbeld,
maar dat had natuurlijk geen enkele
zin. Deze mensen zijn onkreukbaar
net als onze politici, zoals je vaak in
de krant leest.
In de A. lijn werd eerste het echtpaar Van der Schot met een percentage van 58,68 %. De score was
net voldoende om de gevarenzone
te verlaten. Tweede en derde werden respectievelijk de paren Hetty
Houtman/Ciny v.d. Elsen met 58,33
% en Greet de Jong/Roel Knaap met

57,99%. Voor Greet en Roel betekende deze score dat ze hiermee periodekampioen zijn geworden. Roel
denk aan je mooie pak voor de foto.
B lijn
In de B. lijn was de eerste plaats
voor het paar Corry Boomsma & Bibet Koch met 60,59%. Tweede werd
het paar Thea Kruyk & Bep Soppe
met 59,44 % en derde werden Joke
v.d. Dungen & Gerard Prager met
56,35 %. De laatste 2 paren promoveren met nog andere paren naar de
A lijn.
In de B lijn zijn periodekampioen
geworden Nelly de Ruiter & Arnold
van Dijk. Arnold trekt zich terug als
actief bridger maar zal als, zeer deskundig, wedstrijdleider toch aan
de club verbonden blijven. Gelukkig maar voor ons eenvoudige leden. De komende twee donderdagen is het vrij bridgen. Daarna begint de competitie weer. Interesse
in bridgen op donderdagmorgen?
Kom rustig langs in ’t Buurtnest in
Uithoorn.

Jeroen van Goor wint DK
baansprint
Uithoorn - Op de wielerbaan in
Alkmaar staat een geweldig deelnemersveld met veel nationale toppers maar ook deelnemers uit Tsjechië, België en Engeland. Met 10 junioren aan de start bij het eerste
onderdeel, de 200 meter. Jeroen zet
een tijd neer van 11.792 en de snelste tijd werd gereden door Jeroen
zijn teammaat Camiel Lok 11.007.
Bij het onderdeel sprint weet Jeroen
twee keer te winnen en een tweede plaats te pakken. Hierna volgt de
keirin, dat is 5 ronden achter de der-

ny en dan begint de wedstrijd naar
de finishlijn. Naast snelheid is wedstrijdtactiek bij de keirin erg belangrijk. Jeroen weet de derny te pakken en rijdt super, maar helaas zijn
de overige rijders in de eind fase allen Jeroen te slim af. Eindresultaat
tussen alle nationale en internationale toppers een 17e plaats in het
algemeen klassement. Maar Jeroen
was hiermee wel de beste junior van
district Noord-Holland en hij kreeg
de gouden plak uitgereikt van de
bondscoach Rene Wolff.

