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KORT NIEUWS:

Naakte man 
laat meiden 
schrikken
Uithoorn - Om half zes in de 
vroege ochtend van zondag 9 
februari zijn twee meiden ge-
confronteerd met een naak-
te man in de A.M. de Jonglaan. 
De man droeg alleen een zwar-
te 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 po-
litie heeft direct een zoektocht 
door de wijk gehouden, maar 
de naakte man is niet aange-
troffen.

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

€ 9,50

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2+3

ADVERTEREN?
IN DE

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

H. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Comfortabel 
       en efficiënt wonen

alles van dak tot kelder in één hand

  sanitair 
complete badkamer en toilet,  
ook ergonomisch sanitair

  verwarming 
installatie en onderhoud van  
CV- en verwarmingsinstallaties

  energiebesparende 
maatregelen 
zoals zonnepanelen, zonneboilers  
en warmtepompen

  dakwerkzaamheden 
dakbedekking, dakpannen, lood-  
en zinkwerken, dakonderhoud, 
hemelwaterafvoer 

   loodgieterswerk 
gas- en waterinstallaties,  
rioleringswerken, hemelwater

  overige  
elektrawerk, schilderwerk, stuc- 
werk, 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

complete badkamers

dakwerkzaamheden 
& zonnepanelen centrale verwarming

loodgieterswerk

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

Aandacht voor jeugd wordt een van de speerpunten van de gemeente binnen de uitvoering van het veranderende so-
ciaal domein

Gemeente werkt aan koers-
programma sociaal domein
Uithoorn - Een van de meeste 
complexe veranderingen die ons in 
de samenleving te wachten staat 
is het omzetten van sociaal-maat-
schappelijke ondersteuning van-
uit de centrale overheid naar de ge-
meenten. De verantwoordelijkhe-
den in zorg, jeugd, werk en inko-
men (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 ma-
ken. 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 bepaal-
de bevolkingsgroepen daar op z’n 
minst last van ondervinden. Het be-
leid daarop zal dan (snel) bijgesteld 
moeten worden. De gemeente Uit-
hoorn is al volop bezig alles wat in 
dit verband op haar afkomt in een 

‘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 Koers-
programma wordt onder meer aan-
gegeven hoe de gemeente nieuwe 
taken op het gebied van Jeugdzorg, 
Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO) en Participatie gaat 
uitvoeren.

Vervolg elders in de krant.

Start uitvoering groengebied 
omgeving Iepenlaan
Uithoorn/De Kwakel - De voor-
bereidingen 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 febru-
ari 2012 een subsidie van 1,2 mil-
joen euro ontvangen van de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol. Dit be-
drag moet worden gezien als een 
bijdrage in de herontwikkeling van 
het – nu nog – deels glastuinbouw-
gebied Iepenlaan. Voor de inrich-
ting van het openbare groengebied 
ten zuiden van de Iepenlaan had de 
gemeente destijds een subsidiever-

zoek ingediend bij Stichting Leef-
omgeving Schiphol. Dit werd geho-
noreerd met als doel om een kwa-
liteitsimpuls te bieden voor bewo-
ners in de regio van wie de leef-
baarheid onder druk staat vanwe-
ge de overlast door Schiphol. Met 
de bijdrage van de stichting wordt 
van het verouderde kassengebied 
ten zuiden van de Iepenlaan een re-
creatief openbaar groengebied ge-
maakt. Zonder de bijdrage van de 
stichting zou er alleen een niet toe-
gankelijk weiland komen. Aan het 
gebied worden nu onder meer be-
planting, een speelplek, een pick-

nickplek, verdere recreatieve mo-
gelijkheden en wandelpaden toe-
gevoegd. Kortom, het verandert op 
termijn in een voor iedereen aan-
trekkelijk 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. sa-
men 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 bouwver-
gunning hebben gekregen.
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Alvorens de eigenlijke 
gemeenteraadsvergadering in het 
gemeentehuis van start gaat krij-
gen inwoners de mogelijkheid in te 
spreken. Daarbij kunnen zij een hei-
kel onderwerp dat hun aangaat ten 
overstaan van de raad (en het col-
lege) toelichten. De voorzitter van 
v.v. Legmeervogels, Paul Legez, be-
nutte dit moment tijdens de laat-
ste raadsvergadering. In korte be-
woordingen legde hij uit dat sport-
vereniging Legmeervogels over de 
Onroerend Zaak Belasting (OZB) 
die zij jaarlijks betalen aan de ge-
meente een heffi ng van 10% extra 
moeten afstaan aan het locale On-
dernemersfonds. Gelet op het feit 
dat de sportsector in Uithoorn en 

De Kwakel al genoeg moet inleve-
ren vanwege de bezuinigingen vindt 
hij dat geen goede zaak. “Wij beta-
len jaarlijks 5.000 euro aan OZB en 
daar bovenop nog een 500 euro ex-
tra voor het Ondernemersfonds. Dat 
geldt voor alle niet-woningen, zo-
als bedrijven, instellingen, gezond-
heidscentra, sportclubs enzovoort, 
zo is de regel. Die 10 procent heffi ng 
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 ge-
weest? Want het bedrijfsleven spon-
sorde de sport,” zo merkte Legez op 
die in dit geval voor eigen parochie 
preekte maar er zich van bewust is 

dat mogelijk ook andere sportver-
enigingen OZB betalen en van dat 
bedrag eveneens 10 procent moe-
ten afdragen aan het fonds. “Er is 
een regeling dat wij die heffi ng via 
het Ondernemersfonds konden te-
rugvorderen. Maar nu blijkt er ken-
nelijk 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 wil-
len hebben. Wij willen dat geld ge-
woon terug. Waarom kunnen sport-
verenigingen op voorhand niet wor-
den uitgesloten van die heffi ng? Of 
is dat administratief te moeilijk?” Al-
dus Legez. 
Vervolg elders in de krant.

Sportverenigingen spekken kas van Ondernemersfonds?

Ans van Muijen krijgt de eerste kleurplaat uitgereikt van Benno van Dam.

Ons Uithoorn gebruikt kleurplaat 
in verkiezingscampagne
Uithoorn - Ons Uithoorn zet een 
kleurplaat in bij haar verkiezings-
campagne. De kleurplaat geeft een 
impressie van het historisch dorps-
centrum en de Schanskerk van voor 
de oorlog. Herstel van het histori-
sche dorpscentrum en behoud van 
de Schanskerk is één van de speer-
punten in de campagne van de lo-
kale politieke partij. “Wij vinden het 
aardig onze boodschap op een an-
dere manier te brengen, dan de ge-
ijkte fl yers, ballonnen, pennen en 
bloemen”, zegt lijsttrekker Ben-
no 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 be-
houd van de Schanskerk. Ans van 
Muijen (BOUD): “Ik moet natuurlijk 
politiek onafhankelijk blijven, maar 
ben wel heel blij met deze kleur-
plaat. Het lot van de Schanskerk 
krijgt op deze manier weer alle aan-
dacht die het verdient.” De kleur-
plaat heeft een oplage van 3.000 
en wordt verspreid bij winkelcen-
tra, scholen, bibliotheek en ande-
re plaatsen in Uithoorn. Het is ook 
mogelijk de kleurplaat te downloa-
den van www.onsuithoorn.nl of op 
te vragen via info@onsuithoorn.nl. 
De twee leukste inzendingen wor-
den beloond met een boekenbon 
ter waarde van 15 euro. Nadere in-
formatie staat op de kleurplaat.

Uithoorn - Vrijdag 14 februa-
ri is het weer Valentijnsdag! En na-
tuurlijk besteedt de winkeliersver-
eniging van winkelcentrum Zij-
delwaard daar ook aandacht aan. 
Tussen 12.00 uur en 16.00 uur lo-
pen twee wandelende Harten rond 
in het winkelcentrum en delen een 
heerlijk Valentijn- presentje uit aan 
de winkelende bezoekers. En na-
tuurlijk zijn er ook volop Valentijn-
cadeaus en -aanbiedingen bij de 
Zijdelwaard-winkeliers!

Vrijdag 14 februari: 
Valentijn-Harten delen uit in 
winkelcentrum Zijdelwaard



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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen 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 grif-
fi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schor-
sende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank 
in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemo-
tiveerd 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. Inzageperio-

de 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 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 tuin-

schuur 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 noe-
men 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. Be-

zwaar: 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. Be-
zwaar t/m 20 maart 2014.

- Vuurlijn 30. Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organi-
seren 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-ka-
bel 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 de-
cember 2014. Bezwaar t/m 20 maart 2014. 

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan Thib organisatie voor het organiseren van een bra-

derie 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 verkeersbe-
sluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich 
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uit-
hoorn geattendeerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 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 “Steenwijker-
veld, Bezworen Kerf e.o. (ruilverkaveling), behoud door ontwikkeling, de karakteris-
tieke kleinschaligheid behouden, verrommeling tegengaan. Kleinschalige ontwikke-
lingen, passend in het landschap, zijn mogelijk”. Zowel het karakter van het plange-
bied, als het voortbestaan van het nichesegment staan onder druk door de econo-
mische omstandigheden en de schaalvergroting van de glastuinbouw. Het karakter 
is echter een beeldbepalend element voor dit gezicht van Uithoorn. De relatie tus-
sen de ruimtelijke ambitie uit de Structuurvisie (kleinschalige tuinbouw) en de func-
tionele mogelijkheden in het gebied is de belangrijkste opgave geweest voor de vi-
sie. Met de visie wordt op een verantwoorde manier ruimte geboden voor uitbrei-
ding 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.

Ter inzage
Het concept van de “Gebiedsvisie Ruilverkaveling” ligt met ingang van vrijdag 14 fe-
bruari 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 stuk-
ken inzien. Daarnaast is het document digitaal te bereiken via: http://www.uithoorn.
nl/Actueel/Offi ciële_bekendmakingen/Overige_bekendmakingen. 
Binnen de aangegeven termijn kan een ieder de concept “Gebiedsvisie Ruilverkave-
ling” 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 zul-
len 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, be-
kend 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 heffi ng is 1 februari 2014. 
De verordeningen zijn vanaf 1 februari 2014 digitaal te raadplegen op www.uit-
hoorn.nl. 

 AANWIJZINGSBESLUIT ALCOHOLVERBOD IN AANGEWEZEN 
 GEBIEDEN 
Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 2.48 van de Algemeen Plaatselijke veror-
dening Uithoorn 2012.
Burgemeester en wethouders van Uithoorn.
Gelet op artikel 2.48, eerste lid, van de de Algemeen Plaatselijke verordening Uit-
hoorn 2012.
Besluiten
1.  De volgende plaatsen aan te wijzen waar op grond van artikel 2.48 van de Alge-

meen Plaatselijke verordening Uithoorn 2012 het verboden is om alcoholhouden-
de drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken fl esjes, blikjes en der-
gelijke 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 me-

ter 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 di-
recte omgeving binnen een straal van 200 meter gemeten vanaf het middel-
punt 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 Heijer-
manslaan, Wiegerbruinlaan, Alfons Arienslaan, Merodelaan (de Schutse) en Zij-
delrij.

e.  Legmeerplein (gebied 4) Dit gebied wordt begrensd door Aan de zoom, In het 
Rond, In het midden, Madelief, Muur, Langs het fi etspad (exclusief Zegge)tot aan 
de Zoom.

f.  Brede school (gebied 5) De brede school valt onder de algemene bepaling (ge-
noemd 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. (Zoog-
dierenlaan en Hermelijnpad)

g.  Stiltemonument Amsteldijk Noord (gebied 6) Hier betreft het alleen het Stiltemo-
nument 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 Ar-
thur van Schendellaan. A. Coolenlaan, Roland Holstlaan.

j.  Fietstunnel (Zijdelweg) (gebied 9) De fi etstunnel onder de Zijdelweg door inclu-
sief 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 bekendma-
king.

Een overzichtskaartje van de gebieden vindt u op www.uithoorn.nl 
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Op dit moment worden de laatste 
werkzaamheden aan de fi etstunnels, 
de rotonde en de op- en afritten bij de 
Zijdelweg uitgevoerd. De verwach-
ting is dat de op- en afritten aan zo-
wel de noord als aan de zuidkant op 
maandag 31 maart in gebruik ge-
nomen worden. Tot die tijd is er nog 
een aantal werkzaamheden waarbij 
maatregelen nodig zijn, waar het ver-
keer op de Zijdelweg mogelijk hinder 
van ondervindt. 

Maandagnacht 17 februari 
afsluiting Zijdelweg
Maandagavond 17 februari van-
af 20.00 uur tot dinsdagochtend 18 
februari 5.00 uur is de Zijdelweg 
(N521) te Amstelveen afgesloten 
voor al het autoverkeer. Om de Zij-
delweg ter hoogte van de fi etstunnel 
aan de noordkant (Amstelveen) defi -
nitief te kunnen inrichten, moeten er 
delen van het asfalt worden verwij-
derd. Hiervoor is een volledige afslui-
ting voor autoverkeer noodzakelijk. 
Fietsers houden wel doorgang. Met 
behulp van verkeersregelaars wor-
den de hulpdiensten en bussen van 
connexxion doorgelaten.

Medio maart, in gebruik name 
fi etstunnels Zijdelweg
Vanaf medio maart worden de fi ets-
tunnels in de Zijdelweg in gebruik ge-
nomen. Het tijdelijke fietspad langs 
de Zijdelweg (ter hoogte van de nieu-

we N201) komt daarmee te vervallen. 
Echter, de tijdelijke slinger in de Zij-
delweg is nog wel in gebruik voor 
het autoverkeer en daarom moeten 
fietsers deze slinger, dus de Zijdel-
weg, oversteken om hun weg te kun-
nen vervolgen op het nieuwe fiets-
pad. Om veilig te kunnen oversteken 
is een periode van twee weken een 
verkeersregelinstallatie (VRI) nood-
zakelijk. De VRI werkt op verzoek. Dit 
kan hinder veroorzaken, zoals een 
langere reistijd.

Weekend van 28-31 maart 
afsluiting Zijdelweg en aan-
sluitend 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 slin-
ger te verwijderen en de nieuwe ro-
tonde op de Zijdelweg aan de noord-
zijde van de N201 (Amstelveense 
kant) aan te sluiten op de bestaan-
de Zijdelweg. Ook worden de op- en 
afritten aangesloten op de nieuwe si-
tuatie.  Het Shell-tankstation is gedu-
rende dit weekeinde gesloten. Met 
behulp van verkeersregelaars wor-
den 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.

Diverse werkzaamheden 
Zijdelweg (N521), Amstelveen Postadres

Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON
Wennen aan de nieuwe situatie
Door de opening van de op- en afrit-
ten en de nieuwe situatie op Zijdel-
weg verwachten we dat er tijdelijk wat 
extra oponthoud is op de Zijdelweg. 
Dit komt omdat automobilisten moe-
ten wennen aan de nieuwe verkeers-
situatie, de ervaring leert dat dit na 
een aantal dagen afneemt. Ook ge-
ven de navigatiesystemen nog  infor-
matie over de oude situatie. Geef el-
kaar als bestuurder de ruimte en de 
tijd om te wennen. Dit voorkomt on-
nodige irritatie.

Winter
Stel dat de winter zijn intree doet, dan 

kan dit van invloed zijn op de plan-
ning van bovengenoemde werk-
zaamheden. Kijk voor de actuele si-
tuatie op www.n201.info.

Informatie
Weggebruikers en omwonenden met 
vragen over de werkzaamheden kun-
nen gratis bellen naar het provincia-
le 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, organisa-
ties en personen die menen op grond 
van hun activiteiten in Uithoorn en De 
Kwakel èn hun fi nanciële positie aan-
spraak te kunnen maken op steun, 
kunnen vóór 25 maart 2014 een on-
derbouwde subsidieaanvraag indie-
nen. Stuur bij uw subsidieaanvraag 
ook een zo recent mogelijk inzicht in 
de fi nanciële positie van de aanvra-
ger. U kunt de aanvraag sturen aan: 
Stichting Burgemeester Kootfonds, 
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt, Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn. Het Bur-
gemeester Kootfonds verleent in be-
ginsel geen bijdragen in normale uit-
gaven. Die moeten bekostigd kun-

nen worden uit de normale inkom-
sten, zoals contributies en dergelij-
ke. De subsidieaanvragen worden in 
april 2014 door het bestuur van Stich-
ting Burgemeester Kootfonds beoor-
deeld. Alle aanvragers worden schrif-
telijk in kennis gesteld van de beslis-
sing. De doelstelling van Stichting 
Burgemeester Kootfonds is het ver-
lenen van fi nanciële steun aan instel-
lingen en personen die binnen de ge-
meente Uithoorn werkzaam zijn op 
het gebied van sport, cultuur en so-
ciaal-maatschappelijke activiteiten. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met De heer T.J.J. 
Schrandt, tel. 0297-513185.

W W W . U I T H O O R N . N L
Vervolg op volgende blz.



 Bekendmaking Besluit financiële tegemoetkomingen 
 voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
 samenwerkingsverBand aalsmeer-uithoorn 2014
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van de gemeen-
schappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar be-
voegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Be-
sluit 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 voorzie-
ningen maatschappelijke ondersteuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzie-
ningen opgenomen. Op 14 Januari 2014 heeft het Dagelijks Bestuur besloten het 
Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2014 met te-
rugwerkende kracht vast te stellen per 1 januari 2014. Het Besluit financiële tege-
moetkomingen 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
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-

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 ta-
rief van het openbaar vervoer. Per 1 januari 2014 gelden voor de Regiotaxi de vol-
gende ritbijdragen:

ring prijs per ring

Bestemming ring 1 € 1,20
Bestemming ring 2 € 1,75
Bestemming ring 3 € 2,30
Bestemming ring 4 € 2,85
Bestemming ring 5 € 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 nieuws-
brief is ook af te halen bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.

 Bekendmakingen verkiezingen gemeenteraad
 centraal stemBureau
nummering kandidatenlijsten en geldige lijstencombinaties voor de verkie-
zing 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-

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 ver-
klaard:
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
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 19 maart 2014 te houden ver-
kiezing van de leden van de raad van de gemeente Uithoorn maakt bekend dat het 
proces-verbaal over de geldigheid en nummering kandidatenlijsten en lijstencombi-
naties (model I 4) op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter in-
zage zijn gelegd.

g  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
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Vervolg van vorige blz.

w w w . u i t h o o r n . n l

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.

Welke ideeën krijgen uw stem bij de verkiezingen? R A A D S A G E N D A

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

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Presentatie vervoers-
concessie Amstelland-
Meerlanden 19.40 uur

4   Strategisch beleidskader 
onderwijshuisvesting 
20.30 uur

5   Vaststellen 
bestemmings plan 
Iepenlaan, deelgebied 2 
21.15 uur

6   Aangepast 
bestemmings plan 
afrit fi etsbrug 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.

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

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

CDA
Jordy Keimes

Zorgvuldig, spaarzaam 
en transparant

Het CDA wil geen 
stijgende lokale lasten 
zonder betere voor-
zieningen. Werk is 
belangrijk: of je bent 
aan het werk, of je 
levert een bijdrage 
door vrijwilligerswerk 
of dagbesteding. 
De voedselbank voor-
ziet in een urgente 
behoefte, maar moet 
tijdelijk zijn. Het CDA 
wil bezoekers actief 
benaderen om proble-
men op te lossen.

DUS! (GroenLinks/D66)
Peter Timmer

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.

Groen Uithoorn
Arjan Koopmans

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 inves-
teringen. Beperk de 
lasten voor inwoners. 
Daarbij willen we de 
bibliotheek, zwembad 
De Otter en kinder-
boerderij De Olievaar 
financieel ondersteunen, 
vanwege hun belang-
rijke sociale functie. 

Ons Uithoorn
Benno van Dam

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, win-
kels en woningen aan.
• Behoud de Schanskerk.
• Accentueer historisch 
stratenpatroon

Gemeentebelangen
Herman Bezuijen

Welzijn en zorg
Oog houden voor 
nieuw beleid rondom 
de Jeugdwet en de 
zorgverlening. Zoeken 
naar evenwicht tussen 
vrijwillige en professi-
onele 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.

VVD
Nick Roosendaal

Veilig is gewoon 
buiten kunnen spelen
Een veilige omgeving 
is voor elk mens van 
levensbelang. Veilig-
heid 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.

PvdA
Els Gasseling

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 energie-
neutraal.
• Schiphol: minder 
geluidshinder en 
minder milieubelasting.

Uithoorn - Op Gingo, veilingterrein 
Zuid, is op donderdag 6 februari om 
zeven uur in de ochtend een 37 jari-
ge handelaar uit Polen beroofd van 
een aanzienlijk geldbedrag aan eu-
ro’s en Poolse valuta. De bloemen-
transporteur was net op het terrein 
gearriveerd toen een zwarte BMW 
aan kwam rijden en bij hem stop-
te. Er stapten twee mannen uit, die 
zeiden van de politie te zijn en een 
onderzoek wilden houden. De over-
rompelde handelaar liet het toe dat 
ze de cabine binnen stapten. Er 
werd wat gerommeld, weer uitge-
stapt en snel weggereden. De 37 ja-
rige 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 deu-
ren. Getuigen kunnen zich (graag) 
melden bij de politie via 0900-8844.

Nep-agenten stelen geld van 
bloemenhandelaar

Uithoorn - Op maandag 10 februa-
ri rond half twaalf in de avond is ge-
tracht 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 ge-
schoven. De bewoner heeft de die-
ven waarschijnlijk gestoord. Ze zijn 
niet binnen geweest.

Wateroverlast door hennepkwekerij
Uithoorn - Op dinsdag 4 februa-
ri om half acht in de ochtend kreeg 
de politie een melding van een aan-
zienlijke waterlekkage in Klaproos. 
Vanuit een woning op de eerste ver-
dieping stroomde water in de on-
der gelegen huizen en er kwam wa-
ter via de pui  naar buiten. Omdat 
de agenten geen bewoners aantrof-
fen, is een ruit ingeslagen om bin-
nen te komen. De politie trof een 

hennepplantage aan met 100 plan-
ten en 22 lampen. De dompelpomp 
om de planten water te geven, was 
kapot gegaan. Hierdoor was de wa-
teroverlast 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. 

Uithoorn - Op woensdag 5 februa-
ri om drie uur in de middag werden 
twee agenten naar het Prinsenhofje 
gestuurd naar volgens hen een be-
middeling tussen twee bewoners. 
Omdat op de bel niet werd gerea-
geerd, 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 aange-
houden. In de woning trof de poli-
tie een grote tent aan met hierin 70 
hennepplanten en vier assimilatie-
lampen aan. De planten zijn vernie-
tigd en de apparatuur is in beslag 
genomen.

Hennepkwekerij in woning

Woninginbraak niet gelukt

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

kans gezien de tas achter de ba-
lie 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 me-
ter 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 zwan-
ger 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.
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

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

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

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

De “Fancy Fiddlers” in de Thamerkerk!
Uithoorn - De Scau biedt op zon-
dag 16 februari 2014 weer een mooi 

programma aan. Om 14.30 uur tre-
den de “Fancy Fiddlers” op in de 

Thamerkerk. Het strijkersensemble 
de “Fancy Fiddlers” bestaat uit ca 
25 viool- en cellotalenten in de leef-
tijd van 6 tot 19 jaar onder super-
visie van de Hilversumse vioolpeda-
goge Coosje Wijzenbeek. De jonge 
violisten komen wekelijks naar Hil-
versum voor hun individuele lessen. 
Daarnaast wordt iedere zaterdag sa-
men met celloleerlingen van Moni-
que Bartels intensief kamermuziek 
gestudeerd onder de gemeenschap-
pelijke noemer “Fancy Fiddlers”. Het 
ensemble ontstond in 1984. Sinds-
dien treden de Fancy Fiddlers veel-
vuldig op diverse Nederlandse con-
certpodia op, waaronder het Am-
sterdamse Concertgebouw, maar 
ook op podia door heel Europa, tot 

zelfs in China. De concerten zijn met 
name bedoeld om de jonge muziek-
talenten zoveel mogelijk podiumer-
varing op te laten doen. Uit de Fancy 
Fiddlers zijn al vele solisten en en-
sembles voortgekomen die hun weg 
naar de internationale podia heb-
ben gevonden. Uit o.a.de concer-
topbrengsten en bijdragen van de 
Fancy Fiddlers-Vrienden worden ex-
tra studiekosten betaald voor cur-
sussen en masterclasses in binnen- 
en buitenland, die nodig zijn om de-
ze jonge mensen een kans te ge-
ven hun grote talent te ontplooi-
en.  Coosje Wijzenbeek is de inspi-
rator en drijvende kracht achter de 
“Fancy Fiddlers”, het unieke strijker-
sensemble waarmee haar leerlin-

gen met leerlingen van cellodocen-
te Monique Bartels de nodige po-
diumervaring opdoen en waar het 
publiek altijd zeer van onder de in-
druk is. In 2007 werd aan Coosje de 
Kersjes van de Groenekan prijs uit-
gereikt. 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 boek-
handels Ten Hoope, Zijdelwaardrij 
en Bruna, Amstelplein 43. Vóór de 
voorstelling aan de zaal. Jonge-
ren onder de 16 jaar betalen 6,-. De 
“Fancy Fiddlers” tonen wat jongeren 
met passie voor muziek en studie-
discipline kunnen bereiken. U bent 
welkom en natuurlijk ook jongeren!

PVDA PubQuiz 
competitie 2014
Uithoorn - Na het succes van on-
ze 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 PubQuiz-
competitie 2014. Deelname staat 
open voor maximaal 10 teams van 
maximaal 5 personen, bestaande uit 
vrienden, buren, familieleden, poli-
tieke partijen, andere verenigingen 
en iedereen die een team wil vor-
men. Een team betaalt een inschrijf-
geld 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 fi-
nale. Daarnaast verstrekt de orga-
nisatie 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 in-
schrijfgeld alleen hun eigen con-
sumpties, waarbij deelnemers 2 
consumpties gratis krijgen. Voor de 
winnaars is er een wisselbokaal die 
de winnaar van de finale mag hou-
den. De speeldata zijn: 5 februari, 9 
april, 4 juni en 10 september 2014. 
Op 5 november 2014 is de grote fi-
nale. Aanvang 20.00 uur. Eetca-
fé De Herbergh van 1883 stelt be-
langeloos ruimte beschikbaar en 
is dan ook de plaats waar alles zal 
plaats vinden. Kosten 5 euro per 

Maskerade speelt eerste 
jubileumvoorstelling
Uithoorn - Toneelgroep Maskera-
de viert in 2014 haar vijftig jarig ju-
bileum. Viert u mee? Dit jaar wor-
den de inwoners van Uithoorn we-
derom getrakteerd op twee gewel-
dige voorstellingen. Te beginnen 
met ‘Eind goed, al goed’ op 27 en 
28 februari en 1 maart. Een klassie-
ker van Shakespeare in een modern 
jasje.
Het weeskind Helena, een arme art-
sendochter, geneest de Koning van 
Frankrijk en mag – als dank daar-
voor – een edelman als huwelijks-
kandidaat uitkiezen. Maar de jon-
gen die zij kiest, Bertram, de trot-
se jonge Graaf van Roussillon, vindt 
het meisje beneden zijn stand en 
weigert om het gedwongen huwe-
lijk daadwerkelijk aan te gaan. De 
Koning antwoordt hem dat goed-
heid niets met stand te maken heeft 

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 wan-
hoop 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 tri-
omf zien van sprookjesachtige be-
driegerij over jeugdige arrogantie. 
En tegelijkertijd is het toch ook een 
huldeblijk aan de kracht van de lief-
de. ‘Eind goed, al goed’ is geregis-
seerd door Jules Noyons en is te 
zien in Het Alkwin Kollege, Weeg-
bree 55 te Uithoorn op 27, 28 febru-
ari 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.

LinkedIN training bij het 
vinden van werk
Uithoorn - Ben je op zoek naar 
nieuw of ander werk, dan is Lin-
kedIn niet meer uit het sollicitatie-
proces weg te denken. Een profiel 
op LinkedIn betekent zichtbaar en 
vindbaar zijn voor een toekomstige 
werkgever of recruiter. Tegenwoor-
dig maken recruiters volop gebruik 
van LinkedIn. Het is een goudmijn 
aan CV’s en kandidaten. Maar wel-
ke LinkedIn profielen zijn voor hen 
interessant of welke vallen direct 
af? Als je jouw LinkedIn-profiel in-
zet om nieuw of ander werk te vin-
den, doe het dan wel goed! Vertel 
welke baan je wilt en laat je resul-
taten zien. Rose-Marie Lucas, No-
loc erkend loopbaanprofessional 
van Rooskleurig Coaching, ziet veel-
vuldig 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. Ver-
tel 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 inzet-
ten in je nieuwe uitdaging.
Hiermee kunnen anderen met je 
mee zoeken en je aanbevelen of 
in contact brengen met eigen net-
werkcontacten. 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 onderde-
len van je profiel, ook de Summery, 
je specialties en zoekwoorden. Het 
verzamelen van aanbevelingen. Het 
deelnemen aan groepen op je vak-
gebied, vacatures of interesses. Het 
volgen van bedrijven. Verdere ma-
nieren om contact te zoeken om 
je netwerk te vergroten en het vin-
den van vacatures. Na afloop van 
de training kan je zelfstandig aan 
de slag met solliciteren en netwer-
ken met LinkedIn. De LinkedIn trai-
ning wordt gehouden op woensdag 
19 februari a.s. van 09.00u tot 12.00 
uur bij Startwarehouse, Amster-
damseweg 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@roos-
kleurigcoaching.nl. Ken je mensen 
die op zoek zijn naar een nieuwe of 
andere baan? Tip ze dan over deze 
LinkedIn training. Verdere informa-
tie vind je op de website www.roos-
kleurigcoaching.nl of de advertentie 
elders in deze krant. Bij Rooskleu-
rig Coaching draait het om werk. Je 

Start uitvoering groengebied 
omgeving Iepenlaan

vervolg van de voorpagina

In dit eerste deel van het groenge-
bied wordt al een perceel ingericht 
met spelmogelijkheden voor kinde-
ren. 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 speel-
toestel in de vorm van een vliegtuig 
te ontwerpen. “We hopen op veel 
creatieve inzendingen en de win-
naar 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 Je-
roen Verheijen enthousiast weten. 
Hij hoopt voor de gemeenteraads-
verkiezingen 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 & Break-
fast mogelijkheid wil beginnen. De-
ze functie past goed bij de invulling 
van het groengebied. De gemeen-
te is met het ondernemende echt-
paar 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 ontwik-
keld in samenspraak met ondernemers.

bij ons bekend werd en er kavels 
vrijkwamen om er een woning op te 
bouwen en kleinschalige recreatie-
ve activiteiten te ontwikkelen,” licht 
Rens-Jan toe. “We hebben toen het 
concept kookstudio met moestui-
nen en een Bed & Braefast moge-
lijkheid in gebracht bij de gemeen-
te. Die was enthousiast. Op de loca-
tie laten we nieuwbouw plegen met 
een ontwerp van een bij de omge-
ving passende woonboerderij waar-
in ook een kookstudio wordt geves-
tigd en vijf kamers voor overnach-
ting. Ideaal voor volwassen en be-
drijven die van de kookstudio wil-
len profiteren voor privat dining of 
groepen tot 15 personen die zelf 
willen koken en daarna eten. We 
willen daarbij ook seizoensgebon-
den producten (uit eigen tuin) pro-
moten en presenteren. De locatie is 
straks goed bereikbaar voor ieder-
een, ook voor het bedrijfsleven die 
met directie of afdelingspersoneel 
van de kookstudio gebruik wil ma-
ken of dat wij voor het gezelschap 
gaan koken.” Rens-Jan en Marleen 
Ossewaerde zien wat betreft deze 
activiteit de toekomst met vertrou-
wen tegemoet, maar ook de cot-
tageachtige woonomgeving is voor 
hen een weloverwogen keuze ge-
weest zich hier te vestigen.
De huidige glastuinbouw aan de Ie-
penlaan, gelegen in het grensge-
bied tussen Uithoorn en De Kwakel, 
is deels in vervallen staat en voldoet 
vaak niet meer aan de huidige eisen 
en afmetingen van moderne glas-
tuinbouw. Van belang voor Uithoorn 
en De Kwakel is het realiseren van 
een levensvatbaar, goed functione-
rend glastuinbouwgebied nabij de 
veiling een goede optie om het daar 
naartoe te verplaatsen (Greenport 
Aalsmeer). Het plangebied Iepen-
laan ligt langs de Stelling van Am-
sterdam. Voor de Stelling is zicht-
baarheid, herkenbaarheid en een 
open gebied van belang. Een groen-
gebied ten zuiden van de Iepenlaan 
grenzend aan de Stelling sluit aan 
bij de uitgangspunten daarvan.

kan er terecht voor loopbaanbege-
leiding bij het maken van een be-
roepskeuze, outplacement bij ont-
slag, uitgebreide sollicitatietrainin-
gen 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 intake-
gesprek.

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 melo-
dieën uit de hele wereld! FF-anders 
uit Aalsmeer e.o. zingt fleurig en pit-
tig Nederlandstalig! D-Fine uit Oude 
Wetering e.o. heeft als motto “zin-
gen en swingen” op Soul- en Mo-
town muziek! De Marconisten uit 
Leimuiden e.o. zingen met veel ple-
zier hun populaire Shanty en zee-
mansliedjes! Sonority uit Aalsmeer 
e.o. zijn enthousiaste mensen, die 
graag Engels- en Nederlandstalige 

Popmuziek of een ballad voor u zin-
gen! Haring met ui uit Uithoorn e.o. 
zijn vrouwen, die zingen over het ru-
we vissersleven, het lange wachten, 
armoede, humor en vrolijkheid! Con 
Amore uit Vinkeveen e.o. is de leuk-
ste Accordeon Vereniging in Vin-
keveen en omstreken en bestaat 
al meer dan 65 jaar! Alle koren zijn 
meerdere malen op 3 podia in ver-
schillende sfeervolle zalen te beluis-
teren 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 par-
keergelegenheid 2,50 voor de hele 
avond. Gratis parkeren op 5-10 min. 
loopafstand in Centrum Aalsmeer.

team per ronde. Inschrijven: PvdA-
PubQuizz@gmail.com N.B. 
Toelating tot deelnemen gebeurt 
op volgorde van inschrijving, waar-
bij de ontvangst op het email-adres 
bepalend is. Maximaal 10 teams en 
vol = vol. Informatie: Gerrit Rose-
boom, 0297 – 52 29 81 of gerritro-
seboompvda@gmail.com of PvdA-
PubQuizz@gmail.com
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NVVH Vrouwennetwerk
Uithoorn – Donderdagochtend 
wordt er een dia - lezing georgani-
seerd door Kees Terlouw om 10.00 
uur in de Schutse, de Merodelaan, 
Uithoorn, Wereldreiziger Kees Ter-
louw komt een boeiende diaserie 
vertonen over “de Zijderoute”, star-
tend in Istanbul, oostwaarts door de 
ruige berg-en woestijngebieden van 
Centraal Azië.
Zij komen naar het Chinese Kas-
har, een van de belangrijkste han-

delssteden van weleer. Elke zondag 
wordt hier een grote veemarkt ge-
houden 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 Kara-
koram Highway met 6000 meter ho-
ge besneeuwde bergtoppen. Leden 
NVVH gratis toegang Niet leden be-
talen 1,50

Sportverenigingen spekken kas van 
Ondernemersfonds?
Vervolg van de voorpagina

De raad en de wethouder wisten er 
even geen antwoord op. Voorge-
steld werd er een agendapunt van 
te maken voor een van de volgende 
raadsvergaderingen. Tenzij er tus-
sentijds 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 Uit-
hoorn. Bij de betreffende instantie 
is het niet mogelijk om onderscheid 
te maken tussen woningen en niet-

woningen,” legt Joep Szejnoga des-
gevraagd uit. Hij is bestuurslid bij 
het Ondernemersfonds en tevens 
woordvoerder namens de winkeliers 
van Winkelcentrum Amstelplein 
waar het de komende renovatie be-
treft. “Overigens heeft de gemeen-
teraad destijds ingestemd met die 
10 procent over de OZB-aanslag. 
Dat geld wordt in een potje gestopt 
en is dus van iedereen die het in-
gebracht heeft. De afspraak die wij 
hebben gemaakt is dat 10 procent 
van dat bedrag wordt ingezet voor 
gemeentebrede projecten zoals ci-
tymarketing, promotie, feestverlich-
ting, terwijl 5 procent is voor de or-
ganisatiekosten. De rest van het be-
drag 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 daar-
aan mee te doen. Eigenlijk moet je 
dat dus zien als de vorm van pro-
jectfinanciering; dat is in dit licht 
gezien ook een vorm van terugbe-
taling. Dat is de afspraak die wij met 
de gemeente hebben gemaakt. Het 
is dus niet zo dat de sportverenigin-
gen het geld zelf weer op hun re-
kening gestort krijgen. Het bestuur 
heeft getracht daarin een geme-
ne deler te vinden en dat is gevon-
den in de sportfunctionarissen van 
Sportservice Haarlemmermeer. Die 

organiseren de projecten. Marcel-
la van den Broek is degene die de 
projecten voor ons opzet waar zo-
wel de scholen, welzijnsorganisa-
ties als sportverenigingen profijt 
van hebben. Zij houdt kantoor in 
het pand waar ook basisschool De 
Regenboog is gehuisvest aan de Jo-
han de Witlaan. Dat is bij de deelne-
mende partijen bekend gemaakt. Ik 
wil deze gang van zaken nog best 
eens bij de sportverenigingen ko-
men uitleggen mocht het niet dui-
delijk zijn.” Aldus bestuurslid Joep 
Szejnoga die dit nog eens extra be-
nadrukt. Volgens hem moeten deze 
afspraken ook bij de gemeente Uit-
hoorn en bij de politieke partijen in 
de raad bekend zijn.

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

ven en zijn of haar eigen pizza ma-
ken. 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 de-
ze middag. Deze actie is zeker voor 
herhaling vatbaar

CDA komt naar u toe
Uithoorn - Op woensdag 19 maart 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Ook de CDA afdeling Uithoorn-
De Kwakel doet mee. De campag-
ne 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 be-
kend te maken.
In het verkiezingsprogramma heeft 
het CDA voor elke buurt opge-
schreven wat zij belangrijk vin-
den. De komende weken zijn zij dus 
steeds in één van die buurten te vin-
den, meestal op de zaterdag tussen 
10.00 en 12.00 uur. Zaterdag 15 fe-
bruari starten ze in de Meerwijk. Ze 
gaan huis aan huis de verkiezings-
folder 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 in-
ternet of houdt u meer van persoon-
lijk 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 al-
le 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

“Vakantie” filmwedstrijd
Uithoorn - Het is weer tijd voor 
een wedstrijd bij de Cinesjasten in 
Uithoorn. Zoals elk jaar in februa-
ri wordt het de wedstrijd van de va-
kantiefilm. Dit jaar is dat op 18 fe-
bruari 2014. Dit houdt in dat de kan-
didaten van hun foto- en/of filmma-
teriaal een mooi filmpje maken. Er 
wordt gebruik gemaakt van over-
gangen, muziek, voice over of tek-

sten. Het is voor de maker van het 
filmpje altijd een beetje het her-
beleven van een fijne vakantie. De  
Cinesjasten Uithoorn is een foto- 
en filmclub. De clubavonden zijn 
eens in de 3 weken en beginnen om 
20.00 uur. Onze locatie is het dor-
phuis De Quakel , Kerklaan 16, 1424 
BK De Kwakel. Of kijk op onze web-
site www.cinesjasten.nl.

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 aan-
trekkelijk 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 Rui-
ter uit Klaaswaal. Zij zijn al 25 jaar 
actief in de wereld van goud en zil-
ver en darmee een vertrouwd adres 
voor de aankoop van het edelme-
taal. Naast 30 vaste inwisselkanto-
ren, verspreid door Nederland is er 
in Uithoorn een mobiel kantoor. De-
ze is elke zaterdag te vinden op de 
parkeerplaats bij het Potgietersplein 
in Uithoorn. Het mobiele kantoor is 
uitgerust met alle mogelijke facilitei-
ten zodat ze van alle gemakken zijn 
voorzien. Een ontvangst – wacht-
ruimte en een apart taxatiekantoor 
voor de taxatie zijn belangrijke on-
derdelen.

Verpanden
U hoeft uw waardevolle artikelen 
niet te verkopen. U kunt er ook te-
recht voor het verpanden van uw 
goud, zilver, munten of oude bank-
biljetten.
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 goud-
wisselkantoor.
U laat uw kostbaarheden achter in 
ruil voor een contante lening waar-
voor een vergoeding wordt bere-
kend. Wanneer u uw geld terug-
brengt, krijgt u uw kostbaarheden 
weer terug. Het maakt niet uit of het 
om munten, kettingen of armban-
den gaat.
Maar ook voor de aanschaf van 
goud of zilver, bijvoorbeeld als be-
legging, of als zekerstelling van het 
vermogen, bent u bij Goudwissel-
kantoor aan het juiste adres.

Zaterdag DJ Jean bij 
Col’inbeatz
Uithoorn - Zaterdag 15 februari is 
de eerste editie van het nieuwe con-
cept Col’inBeatz. Een samenwer-
kingsverband van MZ beveiliging en 
Sound, Licht & Vision uit Mijdrecht 
en Dans en Partycentrum Colijn in 
Uithoorn. Erik v.d. Maat van MZ Be-
veiliging: “Er wordt hier in de re-
gio eigenlijk veel te weinig georga-
niseerd voor 18+. Daardoor is deze 
doelgroep aangewezen op de stad 
terwijl dit helemaal niet nodig is.

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

we mogelijkheden voor het uit-
gaansleven 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 specta-
culair optreden van ‘The Stiltwal-
ker’ Lekkere los gaan en je hele-
maal uitleven op dancemuziek van 
de verschillende DJ’s! Aanvang van 
de avond om 22.00 uur, einde om 
03.00 uur. Kaarten in de voorver-
koop 10,00 verkrijgbaar op verschil-
lende adressen. Meer info: www.co-
linbeatz.nl.

Nieuwe lesmotor in 
gebruik genomen
Regio - Deze week is bij Alblas rij-
school een nieuwe motor voor de 
rijles afgeleverd door Motoport Uit-
hoorn. Vanaf 1 januari 2014 mag 
men vanaf 20 jaar direct op de-
ze motor rijles nemen en het rijbe-
wijs 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 van-
af 31 december 2013 rechtstreeks 
instromen in categorie A2 voor de 
middelzware motor. Om het rijbe-
wijs te halen, moeten ze een theo-
rie-examen en een tweedelig prak-
tijkexamen doen. Het CBR verwacht 
in 2014 zo’n duizend eerste exa-
mens af te nemen in deze nieuwe 
categorie, zo meldt het bureau. Van-
af 1 januari 2014 mag een leerling 
voor het rechtstreekse rijbewijs A2 
vanaf 20 jaar beginnen met rijles-
sen. Sinds de invoering van de der-
de 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 be-
gint met rijlessen, moet hij het theo-
rie-examen voor de motor al hebben 
gehaald of het autorijbewijs hebben. 
Als hij het theorie-examen voor de 
motor heeft gehaald, kan hij van-
af 20 jaar praktijkexamen voertuig-
beheersing en praktijkexamen ver-
keersdeelneming doen. De overige 
regels voor het motorrijbewijs blij-
ven hetzelfde. Minimaal 2 jaar na 
het verkrijgen van A2-hoeft de leer-
ling alleen een praktijkexamen ver-
keersdeelneming te doen. Vanaf 24 
jaar kan hij ook rechtstreeks het rij-
bewijs A halen via een theorie-exa-
men, een praktijkexamen voertuig-
beheersing en een praktijkexamen 
verkeersdeelneming.

Volautomatische snijmachine 
voor Drukkerij Noordhoek
Aalsmeer - Met een nieuwe volau-
tomatische snijmachine, de High-
speed cutter POLAR N 115, heeft 
Drukkerij Noordhoek haar machi-
nepark opnieuw uitgebreid. Met de-
ze machine wordt concreet tijd be-
spaard en kan meer op maat wor-
den geleverd. De tijdwinst vertaalt 
zich direct in een kostenbespa-
ring voor de opdrachtgevers. Druk-
kerij Noordhoek bewijst hiermee 
een uitzondering te zijn in de gra-
fische sector, die onder invloed van 
de economische crisis onder druk 
staat. Drukkerij Noordhoek is on-
danks de crisis een van de voorbeel-
den van grafische bedrijven die een 
groei weten te realiseren. Dat komt 
volgens een woordvoerder van de 
onderneming vooral door een stij-
ging van het aantal speciale orders. 

Efficiëntie en snelheid spelen in een 
dergelijk groeiproces een steeds 
belangrijker rol. Vandaar dat zeer 
selectief wordt geïnvesteerd in ma-
chines die aansluiten bij deze ont-
wikkeling. 
Drukkerij Noordhoek heeft haar 
werkterrein in heel Nederland met 
een concentratie in de Randstad. 
Het bedrijf presenteert zich als flexi-
bel en no-nonsense, waar korte lij-
nen en goede communicatie een 
tweede natuur zijn geworden. Het 
bedrijf kent een lange geschiedenis 
en heeft op het gebied van zeer ge-
varieerd drukwerk een stevige naam 
opgebouwd. Met een jong en slag-
vaardig team worden kansen in de 
markt gezocht en gevonden. Voor 
meer informatie zie advertentie el-
ders in deze krant.

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 Kweek-
tuin” 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 ma-
ken 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 Hul-
scher 0297-778504.





Uithoorn - De participatiemaat-
schappij is een veel besproken on-
derwerp in Nederland. De gemeen-
te 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) vra-
gen om actief burgerschap, meer 
aandacht voor elkaar bij een terug-
trekkende overheid.
Overigens maakt het begrip ‘parti-
cipatie’ formeel ook onderdeel uit 
van het sociaal domein. Maar om 
het niet al te ingewikkeld te maken 
heeft men het voor de begripsvor-
ming van elkaar los gekoppeld. Het 
is voor velen al moeilijk genoeg er 
nog een touw aan vast te knopen 
wat de samenleving aan verande-
ringen 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 le-
ven geroepen. Door de gemeente is 
aan de hand hiervan op verzoek van 
de gemeenteraad een ‘Participatie-
nota’ opgesteld. Een omvangrijk do-
cument waarin een en ander wordt 
verwoord en waaraan een beleid is 
gekoppeld. De nota werd door het 
college tijdens de raadsvergade-
ring op 30 januari als discussiestuk 
aan de raad voorgelegd. Voornaam-
ste uitkomst was dat men het the-
ma Buurtbeheer als een afzonderlijk 
onderdeel van de nota wil zien en 
uitwerken. Buurtbeheer wordt ge-
zien als een van de organisaties die 
het dichtst bij de bewoners staat en 
weet wat er leeft in de wijk. Met el-
kaar wil men de schouders eronder 
zetten om een buurt veilig, schoon 

en leefbaar te houden. Daar kun-
nen bewoners zelf (op vrijwillige ba-
sis) aan deelnemen. Ook de mantel-
zorg is een onderdeel van de par-
ticipatiegedachte. Mooi voorbeeld 
van participatie is het open houden 
van de kinderboerderij De Olievaar 
waarin allerlei partijen participeren 
(hun medewerking verlenen), zo-
als bestuur, gemeente, ouders van 
kinderen, de zorgsector (dieren), 
de bouwsector, Ons Tweede Thuis, 
sponsors enzovoort. Iedereen helpt 
mee deze voorziening open te wil-
len houden. Anders gezegd, met el-
kaars iets realiseren wat niet meer 
als een zorg of doelstelling van de 
locale overheid kan worden gezien, 
is het credo. Dus vanuit de samen-
leving iets op touw zetten, organi-
seren of realiseren waarbij de ge-
meente in voorkomende gevallen 
slechts een faciliterende hoeft te 
spelen. Daarbij wordt ook aan bur-
gers gevraagd mee te denken en 
mee te doen.

Buurtbeheer nieuwe stijl
‘De afgelopen tijd zijn de diverse ac-
tiviteiten en inzet van buurtbeheer 
geëvalueerd en is er een ‘Buurtbe-
heer nieuwe stijl’ gestart. Daarbij 
is meer gekozen voor maatwerk in 
de buurten waarbij de locale over-
heid zich minder bemoeiend op-
stelt. In de participatienota is dit 
verder aangescherpt. Dat heeft con-
sequenties voor een verdere door-
ontwikkeling van buurtbeheer. Dit 
wordt besproken en uitgewerkt met 
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF

 

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.

Mijmeringen
LIEFDE IS... 

De afgelopen weken domineerde twee 
kleuren de reclameblaadjes, etalages en 
kaartenrekken, te weten rood en roze. Het 
is aanstaande vrijdag immers weer Va-
lentijnsdag. 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, grap-
pig 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 overbuurmeis-
je. Deze “kinderliefde” als je van liefde mag spreken, vind ik hartver-
warmend. 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 al-
leen 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 ge-
sprek over de bloemetjes en de bijtjes, seksuele voorlichting! Nou 
geloof ik niet in een gesprek, maar ik geloof wel in kleine moment-
jes 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, knuf-
felen 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 al-
leen met die mensen met wie je dat echt graag wilt delen.

Vocabulaire
Onderdeel van het opvoeden is dus je kinderen voorzien van informa-
tie, 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 mo-
ment om te vragen of hij wist wat dat nou precies betekende. “Nou, 
dat doe je om kindjes te krijgen”. Goed antwoord, maar slechts een fa-
cet 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 nieuwsgie-
rig 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 noe-
men 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.

EDITIE FEBRUARI

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 Uit-
hoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Ondernemers-
verenigingen. Bestemd voor alle, ook nog niet aangesloten on-
dernemers, 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 Ver-
heijen, 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 ta-
ken 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 onver-
wacht 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 gedre-
venheid niet weergeven! Hij voelde zich in deze functie als een 
vis in het water en uit deze tijd stammen ook de eerste contac-
ten met het locale bedrijfsleven. Eerst nog wat schuchter over 
en weer, geleidelijk uitgroeiend naar een stuk respect, waar-
dering 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 po-
tje 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 ver-
geten de oprichting van het Ondernemersfonds. In deze goe-
de 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 vo-
rige verkiezingen, heeft Jeroen aangegeven er nog een tweede 
termijn als wethouder aan vast te willen plakken, maar daar-
na zal het over zijn. “Het is mooi geweest, de houdbaarheids-
datum zit er inmiddels op en laat een ander het stokje maar 
overnemen”. Met deze mooie woorden werd het gesprek be-
eindigd. 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 open-
stond 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 on-
dernemend Uithoorn, bedanken voor de prettige samenwer-
king in de afgelopen 8 jaar. Dat we het niet altijd eens met el-
kaar waren heeft alleen maar geleid tot een constructieve sa-
menwerking 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 on-
der de naam OVU. De nieuwe voorzitter is Jan Driessen, ray-
ondirecteur bij de Rabo in Uitoorn en Aalsmeer. Jan, ik wilde 
je vanaf deze plaats heel veel succes wensen met je voorzitter-
schap, 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 onderne-
mersland. Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers 
blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle ken-
nis, netwerken en hulp die er binnen alle bestaande Onderne-
mers- en Winkeliersvereningen is. Gebruik deze kennis en ge-
bruik 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 Oud-
Voorzitter 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!”

Klucht van Jon van Eerd:
Harrie en Twee Meesters
Aalsmeer - Het is Jon van Eerd we-
derom gelukt om het script te schrij-
ven 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 in-
triges en koddige misverstanden. 
Hij speelt herbergier Harrie Vermeu-
len 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 Kal-
ter) dat hij door de roze wolk niet in-
ziet hoe zij in werkelijkheid is.
Voor de pauze worden alle karakters 
door iedere acteur perfect neerge-
zet 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 bij-
voorbeeld niet alleen herbergier, hij 
speelt ook een minnaar, een broer 
én een zus. “Er gebeurt echt zó veel 
op het podium. Het is een beleve-
nis om daarbij aanwezig te zijn. Ei-

genlijk zoals iedereen van Jon van 
Eerd gewend is. Een geweldig goed 
in elkaar gezette komedie, door-
spekt met, hoewel afspelend in de 
Middeleeuwen, hedendaagse grap-
pen.” Aldus Arie Cupé, die op de 
vraag voor wie de voorstelling toe-
gankelijk 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 avon-
den van je leven!” Er zijn nog kaar-
ten voor de komische theatervoor-
stelling 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 The-
ater samen met Restaurant Down-
town Diner tevens twee zeer voor-
delige theaterarrangementen aan. 
Bezoek de website www.crownthe-
ateraalsmeer.nl voor actuele prijsin-
formatie en arrangementen.

Participeren doen we met z’n allen! actieve bewoners in buurtbeheer en 
andere participerende partijen. On-
der het faciliteren van burgerinitia-
tieven kan ook het beschikbaar stel-
len van budgetten vallen. Op dit mo-
ment zijn er nog buurtbudgetten die 
vallen onder buurtbeheer. De ko-
mende tijd zal worden onderzocht 
op welke wijze deze budgetten be-
schikbaar gesteld kunnen worden 
voor een brede groep bewoners en 
hoe dit flexibel kan worden ingezet. 
De uitgangspunten in de nota in re-
latie tot de bestaande participatie-
partijen worden verder uitgewerkt.
Die uitwerking kan gevolgen heb-
ben voor de beschikbare onder-
steuning vanuit de gemeente en de 
mogelijke inzet van de buurtbud-
getten. Uit buurtbeleving moet blij-
ken 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 op-
bouwwerk worden ingezet. Hiervoor 
zal in elk geval het huidige budget 
van 12.000 euro gereserveerd blij-
ven.’ Aldus delen uit de berichtge-
ving aan de raad.
Met betrokken partijen vindt regel-
matig overleg plaats. Als de parti-
cipatienota definitief is vastgesteld 
zullen zowel alle betrokken partij-
en als burgers op de hoogte wor-
den gebracht van de definitief ge-
kozen koers rondom het begrip par-
ticipatie.
De gemeenteraad kon zich hiermee 
verenigen en ging met een meer-
derheid van stemmen akkoord met 
de verdere uitwerking van de Parti-
cipatienota door het college.



“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 

Burgemeester Oudshoorn-Tinga

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.

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 Oudshoorn-
Tinga 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.”



Wethouder Maarten Levenbach
Hoe kijk je terug op de periode 2010-2014?
Het was een turbulente periode. Als college moesten we ‘vol aan 
de bak’. We hebben belangrijke beslissingen moeten nemen om te 
zorgen dat Uithoorn fi nancieel op koers bleef. Tegelijkertijd wilden 
we ook ontwikkelingen door laten gaan. 

In mijn portefeuille Verkeer en Vervoer hebben we gelukkig de 
meeste projecten kunnen realiseren, maar wel de kwaliteitsnorm 
van goud naar zilver naar brons teruggebracht. Een keuze voor 
minder kwaliteit dus. Maar desalniettemin is er veel bereikt: de 
aanpassing van de Zijdelweg, de renovatie van het busstation, 
de ongelijkvloerse kruising busbaan en de rotonde op de Wieger 
Bruinlaan. Verder is de Amsterdamseweg bijna klaar voor de 
nieuwe N201 en ook de herinrichting van het Thamerlint is in 
uitvoering. Grote projecten die we met subsidie van de Stadsregio 
en betrokken inwoners konden realiseren. Ik reken er dan ook op 
dat ik als wethouder, desnoods demissionair, meemaak dat de hele 
N201 in gebruik kan worden genomen. 

In mijn andere portefeuille, Financiën, was het al niet minder 
turbulent. Er is immers pittig bezuinigd. Dat is nooit leuk, maar nu, 
terugkijkend, kan ik zeggen dat we er met elkaar, raad, college, 
organisatie en betrokken inwoners, toch goed uitgekomen zijn. 
We hebben moeten schrappen in ons voorzieningenniveau maar 
hebben dat weten te beperken. En om ons heen zien we initiatieven 
ontstaan vanuit de inwoners, bijvoorbeeld de Stichting ‘Samen aan 
de Amstel’. Weliswaar nog een klein clubje maar met heel veel 
positieve energie. En ook ‘Buurtbeheer’ zoekt naar nieuwe wegen 
om activiteiten vorm te geven en voort te zetten. 

Tenslotte zijn ook de drie decentralisaties met recht een ‘trending 
topic’ in gemeenteland. Ook in Uithoorn is deze klus nog niet 
geklaard. Maar er ligt al wel een basisproduct. De raad heeft in 
januari ingestemd met de koersbesluiten. Een coproductie van 

professionals, ambtenaren, betrokken organisaties zoals de Wmo-
raad en cliënten. Met die besluiten is in ieder geval helder welke 
koers we varen, maar tegelijkertijd is het ook een beginpunt van 
nieuwe acties. Dat maakt zeker ook de volgende collegeperiode 
weer ‘turbulent’. 

Welke ontwikkeling vond je het meest opvallend? 
Als ik moet kiezen, dan ga ik voor het ‘betrokken zijn van mensen’. 
Op allerlei vlakken heb ik betrokkenheid gezien. Of het nu is binnen 
ons college, dat in mijn ogen als een team heeft geopereerd, of 
onder onze inwoners, die me tegenwoordig bij het boodschappen 
doen even vragen waarom het A werd en niet B of me attent 
maken op zaken waarvan zij vinden dat het aandacht nodig heeft. 
Daardoor heb je als wethouder veel contacten met inwoners en 
dat past natuurlijk in deze tijden waarin we Participatie met een 
hoofdletter schrijven.

Participatiesamenleving is het woord van 2013 
geworden. Zou het ook het woord van 2013 voor 
Uithoorn zijn? 
Dat is dus eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden. Want 
‘betrokken zijn en betrokken (moeten) worden’ is niet meer weg 
te denken uit de 21ste eeuw. Ook niet uit Uithoorn. En dat vertaalt 
zich in onze aanpak van projecten en het maken van beleid; we 
zijn een gemeente waarbij we de inbreng van inwoners zoeken 
en waarderen, maar tegelijkertijd heb je ook spelregels en kaders 
nodig. Daarom komt/ is er inmiddels een participatienota. Niet om 
op voorhand alles vast te leggen, maar wel om die Participatie een 
structuur te geven. Zo kunnen we helder zijn over de manier waarop 
we met elkaar overleggen en duidelijkheid bieden over de mate van 
invloed en de bevoegdheid tot beslissen. Participeren houdt ons 
allemaal bezig en daarom is het een gevleugelde kreet geworden, 
maar ik denk dat de woorden ‘Eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’ 
ook een hele goede kans gemaakt hadden. 

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 fl inke 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. 

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. 
Die positieve houding past ook helemaal in de teamgeest die 
deze collegeperiode kenmerkte. Ik vond dat heel waardevol en 
een mooie afsluiting van mijn bestuurlijke carrière. Want ik ga, na 
57 jaar werken, met pensioen. Dat vind ik stiekem jammer, maar 
Uithoorn zit in mijn bloed en ik zal het wel en wee van de gemeente 
dan ook zeker blijven volgen.

© M. Fiechter



Hoe kijk je terug op de periode 2010-2014?
We hebben mooie resultaten bereikt bijvoorbeeld op het gebied 
van jeugd, duurzaamheid en onderwijs. Inwoners, organisaties, 
ondernemers en gemeente voelen zich verantwoordelijk voor een 
prettige leefomgeving. We doen het samen! Met elkaar hebben we 
ondanks de bezuinigingen stappen gezet. Dat maakt dat ik mijn 
eerste periode als wethouder met trots afsluit.

Zo werd het Uithoornse Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
een lokale activiteit en het koos voor een nieuwe aanpak: als een 
kind hulp nodig heeft werk je samen met alle betrokkenen. En 
die aanpak werpt vruchten af. Samen ondersteunen Uithoornse 
hulpverleners een gezin bij bijvoorbeeld ziekte van ouders, slechte 
woonomstandigheden of werkeloosheid. We zien veel vaker dat 
het gezin dan na verloop van tijd weer op eigen kracht verder kan. 
Omdat die aanpak werkt, gaan we het nu met alle cliënten (met of 
zonder kinderen) zo doen. Dat noemen we het sociaal team. Nog 
beter is het problemen te voorkomen. Daarom organiseert het 
CJG themabijeenkomsten voor ouders en helpen de medewerkers 
scholen en verenigingen om te gaan met ‘kinderen die opvallen’. 

Elk kind heeft talenten. Door die te ontdekken en te ontwikkelen 
leren kinderen vaardigheden, die nodig zijn om tot zelfstandige 
volwassenen op te groeien. Onze combinatiefunctionarissen zijn de 
spil geworden in het maken en coördineren van een sprankelend 
programma rond die talentenontwikkeling. Onder de noemer What’s 
up Uithoorn organiseren zij binnen-/ buitenschoolse activiteiten. 

Ook in de buitenruimte kiezen we voor samenwerking. We stelden 
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 
aan het scheiden van afval. Verder hebben we twee natuurlijke 
speelplekken aangelegd en de waterkwaliteit van het Zijdelmeer 

verbeterd. ‘Onder de grond’ zorgden we voor aanpassingen van 
de riolering. Het bergbezinkbassin bijvoorbeeld (winkelcentrum 
Zijdelwaard) is niet te zien maar zorgt ervoor dat er veel minder 
rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt. En het water dat 
erin komt is veel minder vuil. Samen met Waternet werken we aan 
een aantrekkelijk Libellebos. Er is minder geld beschikbaar voor 
onderhoud van wegen en plantsoenen en daarom hebben we de 
kwaliteit naar beneden moeten bijstellen. Maar ik ben heel blij met 
alle inwoners die zich inzetten voor het groen in Uithoorn en De 
Kwakel. Initiatieven op dat gebied zijn altijd van harte welkom! 

Duurzaamheid begint een begrip te worden. Steeds meer 
ondernemers, scholen en inwoners worden hier actief in. Zo laat 
de ondernemersvereniging een energiescan uitvoeren van het 
bedrijventerrein (resultaten worden verwacht in maart). Ook zien 
we vaker zonnepanelen op het dak van een huis, vereniging of 
school. Als gemeente denken en werken we mee. We hebben 
zelf elektrische auto’s en scooters, de buitendienst werkt met 
elektrische apparatuur, we bouwen energiezuinig en werken 
met Laag Energie Asfalt/ ‘koud asfalt’.* Met de buurgemeenten 
werken we samen aan grote projecten, bijvoorbeeld 
energiebesparing in bestaande woningen. Als bekroning voor alle 
duurzaamheidsactiviteiten mocht ik in 2013 de regionale Ambitie 
Award in ontvangst nemen. Wil de regio in 2040 energieneutraal 
zijn, zoals we in een convenant hebben vastgelegd, dan moeten we 
wel alle zeilen bijzetten! 

*Het asfalt wordt met een lagere temperatuur (minder energieverbruik) 
bij de asfaltcentrale afgeleverd, waarbij de kwaliteit en verwerkbaarheid 
hetzelfde blijft als bij regulier asfalt.

Wethouder Ria Zijlstra

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? 
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, 
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! 

Wat heeft je het meest geraakt deze periode? 
De enorme motivatie van mensen om iets voor elkaar en hun 
omgeving te doen en de energie die ze daarin steken. Dat zie je 
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 
bieden aan mensen die dat nodig hebben. Ondernemers pakken 
hun maatschappelijke rol op en zetten zich in voor onze inwoners 
en hun leefomgeving. We doen het samen!

© M. Fiechter



“Om je blijvend te realiseren voor wie je werkt, moet je je 
regelmatig buiten het gemeentehuis begeven.” Dat zegt 
scheidend wethouder Jeroen Verheijen van Economische 
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 profi el 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 
compenseren met een alternatief pakket,” vervolgt hij. “En ik 
ben met name trots op het feit dat we hebben kunnen investeren 
in de sport door bijvoorbeeld renovatie en uitbreiding van de 
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 

Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Jeroen Verheijen: “Het is een 
mooie regeling waarbij kleinschalige kassen langs de Amstel 
kunnen worden gesaneerd om de kwaliteit van het gebied te 
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.” 

“Dat laatste geldt ook voor inwoners van Uithoorn,” vervolgt de 
wethouder. “In de afgelopen jaren hebben zij in tal van overleg- 
en brainstormsessies zeer nuttige ideeën geleverd voor de 
uiteindelijke 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 

Wethouder Jeroen Verheijen

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





De Kwakel - De avond startte met 
de halve fi nale tussen de titelver-
dediger Zero Heroes en de Nieuw-
veen Voetjes. Zero Heroes, winnaar 
van de eerste voorronde, liet direct 
zien dat zij een kanshebber zijn voor 
de titel, 1-0. Zero Heroes bleef door-
drukken en de wedstrijd eindigde in 
4-0 waardoor zij zich geplaatst heb-
ben voor de fi nale wedstrijd. FC On-
geregeld treedt de volgende halve 
fi nalewedstrijd aan tegen Papagallo.
Papagallo was zeer gebrand op de 
fi nale wedstrijd en startte daardoor 
erg sterk.  Papagallo scoorde diver-
se malen en de wedstrijd eindig-
de daardoor in 4-0 voor Papagallo.
De 1e wedstrijd bij de heren speelt 
Jong KDO tegen Kika, een team met 
voornamelijk spelers van Legmeer-
vogels 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 gelijkop-
gaande wedstrijd met weinig ech-
te 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 ge-
speeld. Prohand komt echter terug 

in de wedstrijd en maakt de aan-
sluitingstreffer. In de laatste minu-
ten wordt er wat meer risico geno-
men om de gelijkmaker te force-
ren, maar het is De Jetset die hier-
van profi teert 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 ge-
nieten 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 aan-
tal spelers deze avond en dat is te-
rug te zien in het spel dat ze spelen. 
Jong KDO is duidelijk de bovenlig-
gende partij. Uiteindelijk wordt het 
maar liefst 7-2.

Kleine fi nale dames
FC Ongeregeld begon goed aan de-
ze wedstrijd en kwam al snel op een 
1 – 0 voorsprong, maar die goede 
start konden ze niet al te lang vol-
houden, want Nieuwveen Voetjes 
scoorde in minder dan 10 minuten 
tijd maar liefst 4 keer en dat was 
uiteraard een comfortabele voor-
sprong. 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 Onge-
regeld 4e.

Grote fi nale dames
In een gelijkopgaande strijd waar-
in 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 ge-
fl atteerd en direct na de 3 – 0 wordt 
het ook 3 – 1. Het blijft daarna ge-
lijkop gaan en ondanks nog een uit-
gespeelde counter door Papagallo 
blijft het lang 3 – 1, tot 3 minuten 
voor tijd als Zero Heroes de wed-
strijd beslist. Het wordt uiteindelijk 
nog 5 – 1, hierdoor prolongeert Zero 
Heroes haar titel.

Heren
Na de fi nalewedstrijden van de da-
mes gaan de heren verder met KIKA 
tegen Prohand. Als Prohand kans 
wil houden op de eindoverwinning 
dan moeten ze deze wedstrijd win-
nen tegen het sterk uit de startblok-
ken geschoten KIKA. KIKA heeft het 
betere van het spel en is technisch 
zeer begaafd, terwijl Prohand zich 

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 sleepbewe-
ging wordt benut. Ondanks verwoe-
de pogingen van Prohand loopt KI-
KA uit naar een 3 – 0 voorsprong 
door 2 doelpunten van Marco Rut-
gers en 1 van Mels Bos. Prohand 
krijgt zeker wel mogelijkheden en is 
vooral via schoten van afstand ge-
vaarlijk, maar het geluk is niet aan 
hun zijde en daarmee wint KIKA 
haar 2e wedstrijd van de avond.

Familie van Rijn
De Familie Van Rijn en De Jet-
set speelden hun 2e wedstrijd te-
gen elkaar. De Jetset in de achter-
volging op KIKA en de Familie Van 
Rijn vechtend voor de laatste kans 
op prolongatie van de titel. De 1e 
minuten heeft De Jetset het mees-
te balbezit maar via een messcherpe 
counter scoort Mathijs van Rijn na 
4 minuten de 1 – 0. De wedstrijd is 
spannend en er wordt goed gevoet-
bald en De Jetset komt na 8 minu-
ten terecht op gelijke hoogte. Bei-
de partijen gaan vol voor de winst 
en de scheidsrechter is genood-
zaakt om een speler van De Jetset 
een minuut naar de kant te sturen. 
Die overtal situatie wordt bijna di-

rect door van Rijn uitgebuit en ze 
komen 3 minuten voor tijd op een 
2 – 1 voorsprong. De Jetset zet al-
les op alles en ook bij van Rijn moet 
er een speler een minuut toekij-
ken, met nog minder dan een mi-
nuut 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 
afgefl oten. Halverwege het toernooi 
staat KIKA met 6 punten bovenaan, 
gevolgd door De Jetset met 4 pun-
ten en Jong KDO met 3 punten.

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 pro-
beert Prohand de druk op te voeren 
en het is zichtbaar dat zij meer zaal-
voetballers hebben dan Jong KDO. 
De 2 – 1 achterstand wordt vakkun-
dig omgebogen naar een 4 – 2 voor-
sprong en dat is ook de eindstand. 

De wedstrijd tussen KIKA en De Jet-
set kan beslissend zijn voor de eind-
overwinning. Als KIKA weet te win-
nen 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 voor-
sprong door een doelpunt door Lau-
rens van der Greft. De Jetset speelt 
alles of niks en is gevaarlijk met di-
verse 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 mi-
nuut 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 de-
ze gewonnen wedstrijd niet meer te 
achterhalen en de volkomen terech-
te winnaar van het 28e Quakeltoer-
nooi. De laatste drie wedstrijden le-
veren nog leuk zaalvoetbal op waar-
bij de Familie van Rijn ternauwer-
nood 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 Quakel-
toernooi ziet er dan als volgt uit:
Dames:
1. Zero Heroes2. Papagallo
3. Nieuwveen Voetjes

Heren:
1. KIKA 12 punten
2. Jong KDO 6 punten
3. De Jetset 4 punten (-4)
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Zero Heroes winnaar van 28e Quakeltoernooi

Brons voor Mellisa bij 
turnselectie KDO  
De Kwakel - Na weer hard getraind 
te hebben was het tijd om naar Lei-
muiden te vertrekken met de turn-
selectie 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 ge-
controleerde en zeer nette vloer oe-
fening, 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. Ni-
veau 11: De meiden begonnen bij 
de lange mat, daarna door naar de 

Sprong en als laatste het lastigste 
onderdeel de balk. Helaas was het 
niet weer 3 rode pakjes op het po-
dium maar we konden toch nog met 
een bronzen medaille naar huis, top 
gedaan Melissa. Met maar 1 tien-
de 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 ge-
daan, 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!

Nog voor de zomer-
vakantie je EHBO op zak?
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 si-
tuaties. Op de cursus leer je hoe je 
eerste hulp kunt verlenen: herken-
nen van verwondingen en bepaalde 
ziektebeelden, wat te doen bij ver-

stikking, onderkoeling, verbranding, 
breuken, bewusteloosheid, hartfa-
len. Je leert verbanden aan te leg-
gen, hartreanimatie, beademing en 
hoe je het AEDapparaat kunt be-
dienen. Er kan veel gebeuren, als 
EHBO’er kun je ook heel veel doen! 
De cursus bestaat uit 11 lesavon-
den op maandagavond in Wijkcen-
trum 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
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Op weg naar Amstelveen
Er zijn vele positieve geluiden 
te horen over de nieuwe N201. 
Afgezien van de vele vertragin-
gen bij de aanleg zelf, waarbij 
het viaduct helaas de meeste 
recente is, hoor ik in mijn om-
geving dat men over het alge-
meen tevreden is met de om-
legging. 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 ge-
holpen en vindt men een goe-
de oplossing voor onze vrien-
den op de tractoren. Het vol-
gende project om ons in bewe-
ging te krijgen dient zich weer 
aan.
Iedereen die zich in de och-
tend spits over de Zijdelweg 
richting Amstelveen  begeeft, 
ervaart het nu zo ongeveer el-
ke ochtend.
Bij het verlaten van Uithoorn 
en het bereiken van de nieu-
we rotonde zie je de eerste ro-
de lichtjes al verschijnen. De 
fi le  op de N521 strekt zich uit 
van de rotonde tot en met de 
eerste stoplichten bij Amstel-
veen. De reistijd wordt hier-
door zo’n beetje verdubbeld. 

Bij het opengooien van de op-
rit naar de N201 zou het nog 
wel eens nog drukker kun-
nen worden op het  stuk Zij-
delweg 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 oplos-
sing 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 bo-
menrij naast deze weg.
Of is het anders instellen van 
de stoplichten bij Amstelveen 
een andere mogelijkheid? Het 
in beweging houden van Uit-
hoorn is 1 van de kernthema’s 
van de VVD Uithoorn-De Kwa-
kel. Hoewel de N521 natuur-
lijk de zorg van de provincie 
is, moeten we er hier als ge-
meente wel wat aan proberen 
te doen. Hopelijk duurt een 
verbetering van de bereikbaar-
heid richting het noorden nu 
niet zo lang als bij de N201.

Alexander Reuvekamp

CDA betrouwbaar?
In de Nieuwe Meerbode van 5 fe-
bruari lezen wij op de voorpagi-
na een artikel met als kop ‘CDA 
wil meer sfeer en minder beton 
in nieuwe dorpscentrum’. Gerefe-
reerd wordt aan een ‘onlangs’ ge-
houden raadsvergadering, waar-
in het College groen licht krijgt 
om met een investeerder te on-
derhandelen over nieuwbouw op 
het Amstelplein. Uitgangspunt bij 
die onderhandelingen is realisatie 
van een Amstelplein met daarom-
heen nieuwbouw tot vier bouw-
lagen 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 laat-
ste is pertinent onjuist.

Het is van belang te weten dat het 
bewuste artikel over de ‘onlangs’ 
gehouden raadsvergadering (van 
12 december 2013!) is geschre-
ven door de voorzitter van het 
CDA, afdeling Uithoorn. Blijkbaar 
schuwt deze CDA-voorzitter het 
niet in deze verkiezingstijd onjuis-
te 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-publica-
tie 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 na-
tuurlijk vrij zich te profi leren met 
resultaten uit het verleden. Maar 
feitelijke onjuistheden verkondi-
gen en daarmee andere partijen 
een duw geven, dat kan ons in-
ziens niet. Het CDA-verkiezings-
programma heet ‘Betrokken en 
Betrouwbaar’. Betrouwbaar? Zeg 
het maar!

Op zich is het prima als nu ook het 
CDA begint in te zien dat ‘meer 
sfeer en minder beton’ van be-
lang is. Wij hopen dan ook dat het 
CDA binnenkort onze voorstellen 
rondom de ontwikkeling van het 
Dorpscentrum zullen steunen. Die 
gelegenheid zal zich zeker aan-
dienen. Want een defi nitief ‘go-
besluit’ over de invulling van het 
Dorpscentrum is afhankelijk ge-
maakt van het onderhandelings-
resultaat met de investeerder.

Benno van Dam

Gemeentelijke 
belastingen

In aansluiting op een ingezon-
den stuk in uw blad van 5 fe-
bruari jl. wil ik ook iets kwijt 
over de gemeente Uithoorn. 
Naast de WOZ aanslag wordt 
de burgers ook rioolheffi ng 
en afvalstoffenheffi ng opge-
legd. De gemeente Uithoorn 
doet zgn mee met drie buur-
gemeenten nl, Aalsmeer, Am-
stelveen en Ouder Amstel. In-
zake de afvalstoffen springt 
Uithoorn eruit als  ‘dure’ ge-

meente. De eenpersoons huis-
houdens worden nl. net zo 
zwaar belast als de meerhuis-
houdens. 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

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

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

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

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

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.
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Gemeente werkt aan koers-
programma 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 instem-
men. Dat gebeurde unaniem. Het 
heeft ook geen zin om je als partij er 
tegen te verzetten, want Den Haag 
drukt het sowieso door. Het colle-
ge laat weten dat de opgave in het 
sociaal domein voor de gemeente 
groot is met nieuwe taken, nieuwe 
doelgroepen en omvangrijke bud-
getten die de verschillende taken 
krijgen toebedeeld. Een verande-

ring van het sociale domein in orga-
nisatie en uitvoering is noodzakelijk 
om een adequaat niveau van maat-
schappelijke ondersteuning in stand 
te houden dat ook in de toekomst 
betaalbaar blijft. Nieuwe arrange-
menten en samenwerkingsrelaties, 
maar ook slimmere en effi ciëntere 
werkwijzen zijn daarvoor nodig. Vo-
rig jaar had de gemeenteraad in de 
‘Visie sociaal domein gemeente Uit-
hoorn 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 Koers-
programma vormt de basis waarop 
men het uitvoeringsplan en verorde-
ningen 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 centra-
le overheid ook zover is in de over-
dracht (decentralisatie) die voor al-
le gemeenten in Nederland wel ac-
ceptabel moet zijn. Onlangs heeft 
tweederde van die gemeenten aan-
gegeven met de voorstellen zoals 

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 so-
ciaal domein voor een aantal zaken 
ook samenwerking gezocht met de 
DUO+ gemeenten (Diemen, Ouder-
Amstel en De Ronde Venen). 

De veranderingen houden ook gro-
te fi nanciële gevolgen in voor de 
gemeente. Die moet het werk an-
ders organiseren dan tot nu toe ge-
bruikelijk is. Er bestaan echter nog 
steeds onzekerheden over de uit-
eindelijk beschikbare budgetten 
voor delen binnen het sociaal do-
mein (Jeugd, WMO en Participatie). 
In de loop van het jaar hoopt de ge-
meente hierover meer duidelijkheid 
te krijgen. Dan zullen wij u nader in-
formeren. Al met al breken er dus 
spannende tijden aan voor de ge-
meente.

Hartinfarct bij vrouw
Uithoorn - Vorige week was het al-
weer de laatste lesavond voor dit 
seizoen voor EHBO vereniging Ca-
millus. 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 vrou-
wen! De symptomen van een (nade-
rend) hartinfarct bij een vrouw kun-
nen 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-typi-
scher van aard, dan heb je het over 
gevoel van benauwdheid, misselijk-
heid, duizelig bij inspanning, over-
geven, 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. Al-
tijd goed om dit te weten, een man 
zit nu eenmaal anders in elkaar dan 
een vrouw! De EHBO’ers van Cam-
illus zijn weer wat interessante ken-
nis 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 zomervakan-
tie je diploma op zak! Ben je tussen 
de 16 en 21 jaar? Dan krijg je kor-
ting! 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 secre-
tariaat@ehbo-camillus.nl

Vliegen volgens afspraak pakt 
slecht uit voor Uithoorn
Uithoorn - De eerste berichten over 
het nieuwe normen en handhaving-
stelsel leken gunstig. Overschrij-
dingen van geluid bij meetpun-
ten aan de Kaagbaan, waardoor de 
Aalsmeerbaan moest worden inge-
zet als hoofdstartbaan zouden niet 
meer voorkomen. Het inzetten van 
de Aalsmeerbaan was onwense-
lijk, 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 van-
af 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 vliegtuig-
bewegingen moeten dulden, zijn 
er zelfs aan gewend geraakt, maar 
wat ons nu vanaf eind oktober over-

komt grenst aan het ongeloofl ijke! 
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 daar-
van door de LVNL: de inzet van de 
Aalsmeerbaan als startbaan buiten 
UDP ( De Uniforme Daglicht Peri-
ode is de periode van 15 minuten 
vóór zonsopgang tot 15 minuten na 
zonsondergang ) is nodig om het re-
guliere aanbod aan startend vlieg-
verkeer tijdens pieken van landend 
verkeer af te kunnen handelen en 
hangt samen met beperkingen bij 
het gelijktijdig gebruik van de Zwa-
nenburgbaan voor landingen en de 
Kaagbaan voor starten. Buiten UDP 
worden de starts vanaf de Kaag-
baan door LVNL getimed ten op-
zichte van de landingen op de Zwa-

nenburgbaan. Dit timen is noodza-
kelijk 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 ver-
keer 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 van-
af de Kaagbaan omdat de uurcapa-
citeit van de Aalsmeerbaan in die 
omstandigheden hoger is dan die 
van de Kaagbaan. 

Tegen afspraken Alderstafel 
Dit alles is in fl agrante tegenspraak 
met de afspraken van de Alderstafel 
en het uitgangspunt voor het nieu-
we stelsel, namelijk het bieden van 
voldoende lokale bescherming door 
strikt geluid preferentieel baan-
gebruik. Naar aanleiding van vra-
gen van raadslid Gasseling (PvdA) 
om een actieplan, stelde wethou-
der Verheijen voor dit te bewaren 
tot na de vergadering van de Com-
missie Regionaal Overleg luchtha-
ven Schiphol (CROS) van aanstaan-
de vrijdag 14 februari. Tijdens de-
ze vergadering staat geagendeerd 
de notitie van de heer Geudeke, be-
wonersvertegenwoordiger namens 
Uithoorn, over het gebruik van de 
Aalsmeerbaan. Geudeke stelt hier-
in onder andere het volgende: “In 
mijn hoedanigheid als CROS be-
wonersvertegenwoordiger word ik 
de laatste tijd overstelpt met vra-
gen en klachten over het gebruik 

van de Aalsmeerbaan voor starts in 
de vroege ochtenduren. Deze sig-
nalen zijn vooral afkomstig van be-
woners uit de gemeente Uithoorn 
maar ook uit Aalsmeer en Nieuw-
koop. Het totale verkeer op de ver-
trekroutes vanaf de Aalsmeerbaan 
ten opzichte van vorige jaren, waar-
bij deze baan in de ochtend vóór 8 
uur slechts sporadisch werd inge-
zet, is marginaal toegenomen. Niet-
temin gaat sinds het begin van het 
lopende gebruiksjaar bij zuidelijk 
baangebruik om klokslag 7 uur “de 
knop om” en krijgt Uithoorn de vol-
le lading. Het aantal klachten neemt 
vanzelfsprekend toe en het klach-
tenpatroon verschuift van algemene 
geluidshinder naar slaapverstoring.
Naast de irritatie over de toename 
van hinder treedt een bedenkelijk 
indirect effect op. Gezien het mo-
ment van introductie van deze ex-
tra hinder wordt een associatie ge-
maakt met de Alders-afspraken en 
met het nieuwe stelsel. Terecht of 
onterecht, ik constateer in onze re-
gio een snel toenemend verlies van 
draagvlak, waarbij vooral de geloof-
waardigheid van de luchtverkeers-
leiding het moet ontgelden. Mede 
door het alsmaar uitblijven van een 
behoorlijk inzicht in de lokale ef-
fecten 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 handhavingstel-
sel. Indien aanstaande vrijdag door 
de LNVN geen bevredigende oplos-
sing wordt geboden, is het tijd voor 
actie richting Den Haag. De ge-
meentebesturen van Uithoorn en 
Aalsmeer zullen hierbij samen op-
trekken.

Uithoorn - Tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen atletiek voor ju-
nioren heeft AKU atlete Marije Dod-
dema voor een geweldige verras-
sing gezorgd door de bronzen me-
daille te veroveren op de 400 meter.
In de series plaatste de AKU atlete, 
zonder veel extra inspanning voor 
de halve fi nale. In overleg met haar 
coach Tim Verlaan, moest Marije 
met een opdracht de halve fi nale in-
gaan, dit als voorbereiding op de fi -
nale. Marije had als opdracht om de 
eerste ronde hard te openen, zodat 
ze gelijk de aansluiting zou hebben 
met haar concurrente uit Rotter-
dam. 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, recht-
streeks voor de fi nale.
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 moes-
ten ook haar concurrentes mee om-
gaan. Na de evaluatie van haar vo-
rige 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 concur-
rentes dat er in de fi nale alles mo-
gelijk was. De eerste 200 meter ver-
liepen 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 laat-
ste bocht te versnellen. Op vecht-
lust knokte Marije zich knap naar 
de derde plaatst, wat haar de bron-
zen medaille opleverde. Haar sterke 
race leverde haar niet alles de bron-
zen medaille op, maar ze liep bijna 
een seconde harder dan haar per-
soonlijk record. Haar pr staat nu op 
57,90 seconden. Een prachtig resul-
taat van de AKU atlete.

AKU atlete Marije Doddema 
derde van Nederland

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 heer-
lijk bij hem kopen. Maar wat u ook 
bij bakker Westerbos kunt vinden 
is een ruim assortiment speltarti-
kelen: speltbrood, speltcake, spelt-
crackers, 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 ge-
noegen neemt, geven we u hieron-
der een meer uitgebreide toelich-
ting:
Spelt, een oergraan, heeft veel bij-
zondere eigenschappen die gun-
stig 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 belangrij-
ke voedingsstoffen, zoals vitaminen 
en mineralen. Daarover leest u ver-
derop meer. Spelt is bovendien een 
smakelijke graansoort, met een na-
drukkelijk andere smaak dan tar-
we. 
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 che-
mische bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt. Het meel wordt bovendien 
gemalen in een molen waar geen 
andere granen gemalen worden, 
waardoor het ook voor mensen 
met bijvoorbeeld een tarwealler-
gie écht veilig is. De speltgranen en 
het speltmeel worden verwerkt tot 
diverse speltproducten, waardoor 
het mogelijk wordt spelt in bijna al-
le maaltijden te gebruiken. Om het 
voordeel van het gebruik van spelt 

uit te kunnen leggen is het belang-
rijk eerst stil te staan bij de meest 
gebruikte graansoort: tarwe.

Tarwe
De voedingswaarde van tarwe, 
het meest gebruikte graan, be-
vindt zich hoofdzakelijk in de kiem 
en de zemel die bij het malen voor 
het grootste gedeelte uitgemalen 
en uitgezeefd worden. Het meelli-
chaam van tarwe bestaat voor het 
grootste gedeelte uit gluten. In het 
meellichaam van de tarwekorrel 
bevinden zich nauwelijks nog voe-
dingsstoffen, waardoor een tar-
we-witbrood eigenlijk waardeloos 
wordt voor een goede voeding.
Daarom is het dus nodig om van 
tarwe altijd volkorenproducten te 
gebruiken. Helaas is echter uit on-
derzoek ook al duidelijk geworden 
dat tarwevolkoren ook schadelijk 
kan zijn voor een gevoelige darm-
wand.
Nog een nadelig aspect van tarwe-
producten is dat het in het lichaam 
een sterke stijging en daarna een 
sterke daling van de bloedsuiker-
spiegel 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 behou-
den.
Het bloemlichaam van spelt bevat 
niet alleen maar gluten, zoals dat 
wel bij tarwe het geval is. Spelt be-
staat uit een geniale mengeling van 
vitaminen, mineralen, koolhydra-
ten, vetten, evenals een voor een 
graansoort hoog eiwitaandeel en 
rijkelijk ballaststoffen.

Doordat spelt erg rijk is aan ami-
nozuren, die in het lichaam de pro-
ductie van vrolijkmakende hormo-
nen opwekken, weten we boven-
dien: spelt maakt gelukkig. Boven-
dien zijn de gluten die het spelt be-
vat van een andere samenstelling 
dan die in tarwe. Daarom is spelt, 
en alle producten gemaakt van 
speltbloem of speltmeel (zoals on-
ze pastasoorten) veel makkelijker te 
verteren. Spelt zorgt voor een gelijk-
matige bloedsuikerspiegel, waar-
door 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 ‘gewo-
ne mensen’ een krachtige fi tmaker. 
Het speltgraan is een centraal be-
standdeel uit de Hildegard Genees-
kunde.
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 kne-
den is dan een tarwedeeg. Sterker 
nog, het speltdeeg moet juist ook 
minder lang gekneed worden, om-
dat 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 Neder-
land wordt speltbrood gebakken. 
Maar meestal bestaat dat brood uit 
70-80% speltmeel en 20-30% tar-
wemeel, waarmee het echte spel-
teffect verloren gaat en het boven-
dien niet geschikt is voor mensen 
met een tarweallergie. Informeert u 
dus goed bij uw bakker over de in-
grediënten 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 gezond-
heid. Met name de meervoudig on-
verzadigde vetzuren. Deze zijn be-
langrijk voor de opbouw van ze-
nuwstelsel en hersenen. Ook nor-
maliseren ze de cholesterolspie-
gel. Spelt als alternatief voor tar-
we, waarom is dat ook alweer een 
goede keuze? In een gezond voe-
dingspatroon past spelt perfect als 
energieleverancier. Wilt u meer le-
zen over het hoe, wat en waarom 
van spelt? Ook in het boek Bakken 
met Spelt staat heel veel waarde-
volle 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 assor-
timent verkrijgbaar. Zie ook adver-
tentie elders in deze krant.
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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 langza-
merhand dringen bovenin. Onder-
in deed Onze Vrijdheid/De biljart-
makers 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 Me-
rel/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/Lu-
tis ventilatietechniek en de Padde-
stoel 2 wonnen beide twee partij-
en. 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 moei-
te met de Merel/Heerenlux 4. Mede 
doordat Edwin v/d Heyden voor de 
hoogste serie van deze week zorg-
de (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 febru-
ari speelde Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) de 5e en tevens laat-
ste ronde in de 3e parencompetitie. 
Het heeft even geduurd, maar Hans 
en Nico zijn weer helemaal “te-
rug 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 daar-
mee de 3e parenkampioen te wor-
den van dit seizoen. Greet en Henk 
leken helemaal ingesukkeld, maar 
zij werden net op tijd wakker. Een 
wereldscore van 75% tegen, we-
derom, Henk en Leo, leverde hen 
een 2e plaats op en daarmee ste-
gen zij van een bijzonder nare laat-
ste plaats naar plek 10.
Dat is genoeg om de volgende com-
petitie in de A-lijn te blijven spe-
len. De 3e plaats was voor Corry en 
Thea, 55,56%, en omdat dat num-
mers 1 en 3, Henk & Leo en Mar-
tin & Marineke, het vandaag niet 
konden waarmaken, stegen zij van 
4 naar 2. Het verschil met de num-
mers 1 is ruim 2%, daarentegen zit-
ten 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 bo-
ven 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 wer-
den 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 ver-
woede poging en 54,58% was hun 
achterstand op An en Bert te groot. 
Huib en Lambert hadden het slim 
bekeken. Bij afwezigheid van Lam-
bert (en Elisabeth) speelde Huib 
met zijn maatje van de donderdag, 
Ineke. Dat leverde hun geen wind-
eieren op: in de A-lijn werden zij 4e 
waarmee Huib (en Lambert) hun 
promotieplek naar de A veilig stel-
den en Ineke (en Elisabeth) degra-
datie ontliepen. Absolute toppers 
zijn Greetje en Ria, zij hadden ge-
noeg 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 pak-
ten Cora de Vroom & André van 
Herel door een klinkende over-
winning met 65,63% de eerste po-
sitie in het klassement van de A- 
lijn. Marianne & Huub Kamp volg-
den, hoewel op afstand, keurig als 
tweede met 59,03%. Francis Terra & 
Wim Slijkoord deden het prima met 
een derde plaats en 57,99%, waar-
mee ze toppers als Cees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister en Lijnie Timmer 
& Rita Vromen, die gezamenlijk op 
56,60% uitkwamen, knap voor ble-
ven. De tussenstand is hier: 1. Co-
ra & 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 Koele-
man 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 vier-
de 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 twee-
de met 56,67% en belandden hier-
door 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% kwa-
men. 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 Frouk-
je & Rini. Dat wordt nog spannend 
voor de promoties! Wilt u ook eens 
deze tintelende spanning onder-
gaan, kom dan bridgen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in de barzaal 
van sporthal De Scheg. Voor inlich-
tingen het secretariaat, e- mail ger-
daschavemaker@live.nl , telefoon 
0297 567458.

Topper in De Kwakel eindigt onbeslist
De Kwakel - Na de onfortuinlijke 
2-1 nederlaag van vorige week in 
Amstelveen tegen NFC, was het af-
gelopen 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 di-
verse keren gevaar wist te stichten. 
De thuisploeg vergat zichzelf ech-
ter te belonen met één of meerdere 
treffers, waardoor de rust werd be-
reikt met slecht één doelpunt voor-
sprong. In de tweede helft waren 
de rollen omgedraaid: De Meer kon 

KDO 2 vergeet zichzelf te belonen 
tegen Elinkwijk
De Kwakel - Na de ongelukki-
ge 1-3 nederlaag tegen Abcou-
de, speelde het tweede afgelopen 
zondag in Utrecht tegen Elinkwijk. 
Na een matige start van de wed-
strijd van de Kwakelaars, kwam de 
thuisploeg in de 20e minuut ver-
diend op voorsprong, 1-0. Hier-
door werd KDO wakker geschud 
en wist steeds meer individuele du-
els te winnen. Toch kreeg Elink-
wijk in de 35e minuut een penal-
ty, maar die werd naast geschoten 

door de Utrechters. Gesteund door 
deze misser groeide het besef aan 
de Kwakelse zijde dat er iets moge-
lijk was tegen Elinkwijk.
In de tweede helft wisten de Utrech-
ters 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 Kwa-
kelaars lieten veel strijd en passie 
zien in de tweede helft en door een 

Kidzz-toernooi bij KDO weer succes
De Kwakel - Afgelopen woensdag-
middag is er een volleybal toernooi 
gespeel bij KDO, in de sporthal aan 
de vuurlijn. Zo’n zestig kinderen wa-
ren in de hal aanwezig voor een on-
derlinge krachtmeting, in teams van 

minimaal 4 tot 6 kinderen. De wed-
strijden 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 afge-
werkt, waarin dus ieder team twee 
keer tegen elkaar speelde, in wed-
strijden van twee maal negen mi-
nuten 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 com-
petitie en hierna werden de twee 
ploegen die eerste waren geworden 
met de beste tweede in een poule 
ingedeeld, waarin dan werd gestre-
den om de eerste drie plaatsen en 
de overgebleven drie ploegen wer-
den de tweede poule, waarin werd 
gespeeld voor de plaatsen 4, 5 en 
6, ook in wedstrijden van twee maal 
negen minuten. Er werd fel gestre-
den om de punten. Met luid aan-
moedigen vanaf de kant en het vie-
ren van de behaalde punten door 
het team, was het een gezellige ru-
moerige 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 he-
le toernooi werden ook wat talentjes 
gespot, zij kunnen hun vaardighe-
den 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

Volleballers A team 
SAS’70 kampioen
Uithoorn – Het Jongens A team van 
Volleybalvereniging SAS’70 is kam-
pioen geworden van de halfjaars-
competitie in de 2de klasse. 
Na een overtuigende laatste wed-
strijd in Purmerend werd de titel on-
geslagen binnen gehaald en pro-
motie naar de 1ste klasse afge-
dwongen. De kampioensmedail-

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

Wederom verlies
Legmeervogels zaalvoetbal 1

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 7 fe-
bruari speelde Legmeervogels een 
uitwedstrijd in Amsterdam tegen 
Parkstad 1. Om aangehaakt te blij-
ven bij de top en niet te ver af te 
zakken op de ranglijst moest er ge-
wonnen worden deze avond van 
wederom een directe concurrent. 
Het begin was voor Legmeervogels 
dat gecontroleerd aan de wedstrijd 
begon. Van achteruit werd er gedul-
dig opgebouwd en het balletje ging 
snel rond. Legmeervogels kreeg 
daardoor een paar uitstekende mo-
gelijkheden, maar kon deze niet om-
zetten in een doelpunt. In de 6e min 
vond een overtreding plaats vlakbij 
het doel van de tegenstander. Ste-
fan 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 gelijk-
maker in de 9e min. Tergend lang-
zaam werkte Coen van Weerden-
burg de bal achter de verbouwe-
reerde Patrick Brouwer, die totaal 
op het verkeerde been stond. Daar-
na raakte Legmeervogels de grip 
volledig kwijt. Men werd zenuwach-
tig aan de bal, waardoor niets meer 
lukte. De passing lukte niet meer, 
aanvallend kon weinig meer ge-
bracht 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 Legmeervo-
gels. 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 beet-
je hoop kwam weer terug toen Ste-
fan van Pierre geheel onverwachts 
de 4-2 op het scorebord bracht in 
de 9e minuut. Maar het mocht al-
lemaal 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. Legmeervo-
gels zullen dan thuis moeten win-
nen van United/DAVO en Hoofd-
dorp mag dan niet winnen in IJssel-
stein van mede koploper VVIJ. Hier-
uit kunt u dus concluderen dan Leg-
meervogels het winnen van de 2e 
periode niet helemaal in eigen hand 
meer heeft. Maar ondanks deze bij-

komstigheid is het gewoon belang-
rijk dat Legmeervogels het thuisdu-
el 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 win-
nen 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-

vaarlijk kon worden. Legmeervogels 
is de laatste weken de schwung vol-
ledig kwijt. Op onverklaarbare wij-
ze 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 dui-
delijk terug te zien in het spel. 

De kwaliteit is er zeker nog wel, 
maar een overwinning is nodig om 
het vertrouwen weer enigszins te-
rug te brengen. Het lag deze keer 
zeker niet aan de scheidsrech-
ter, want deze man floot een pri-
ma 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 overtre-
ding, waardoor men in een onder-
tal 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 ver-
toonde spel.

meervogels donderdag 6 februa-
ri een oefenwedstrijd tegen 1ste 
klasse SDO. Legmeervogels speel-
den een goede wedstrijd met mooie 
aanvallen. Maar aan de andere kant 
was trainer Jack Honsbeek niet ge-
lukkig met de manier waarop de 4 
tegen doelpunten tot stand zijn ge-
komen. Het duel SDO tegen Leg-
meervogels eindigde tenslotte in 
een fraai 4-9 overwinning voor de 
Vogels.

In de poule van Legmeervogels 2, 
de reserve 1ste klasse heeft Was-
meer 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 ver-
dienstelijke positie. Ook Legmeer-
vogels 2 hoefde zondag 9 februari 
niet in Aktie te komen. Maar speelt 
wel, net als Legmeervogels 1 aan-
staande zondag een thuiswedstrijd.
Om 12.00 uur begint Legmeervogels 
2–SDO 2. Legmeervogels 1–United/
DAVO begint om 14.00 uur 

secuur genomen vrije trap van Jim 
Klijn, werd het tot grote Kwakelse 
vreugde, 2-2. De wedstrijd kon ver-
volgens 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-

lijk om KDO een penalty te geven. 
Jean-Paul Verbruggen ging achter 
de bal staan, maar zijn inzet werd 
gekeerd door de Utrechtse doel-
man. 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 we-
ken. Aankomende zondag speelt 
de ploeg van Richard van Dijk om 
12:00 uur het restant uit van de ge-
staakte wedstrijd De Bilt 2 - KDO 2 
(nog 66 minuten te spelen, stand 
3-0 voor De Bilt).

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

ner Raymond de Jong stand, waar-
door de topper in de vierde klasse F 
onbeslist eindigde. Door dit gelijk-
spel 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 kra-
ker tussen nummer twee Zuidoost 
United en nummer drie De Meer 
om 15:00 uur op het programma op 
het sportpark Bijlmer in Amsterdam 
Zuidoost.
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Periodekampioenen bij 
bridgeclub ABC bekend
Regio - Het was afgelopen donder-
dag nog erg spannend bij Bridge-
club ABC. De 8este en dus de laat-
ste ronde van periode twee werd af-
gewerkt. 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 on-
derkant 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 pa-
ren. 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 echt-
paar Van der Schot met een per-
centage van 58,68 %. De score was 
net voldoende om de gevarenzone 
te verlaten. Tweede en derde wer-
den 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 beteken-
de deze score dat ze hiermee peri-
odekampioen 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 & Bi-
bet 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 promo-
veren 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 des-
kundig, wedstrijdleider toch aan 
de club verbonden blijven. Geluk-
kig maar voor ons eenvoudige le-
den. De komende twee donderda-
gen is het vrij bridgen. Daarna be-
gint de competitie weer. Interesse 
in bridgen op donderdagmorgen? 
Kom rustig langs in ’t Buurtnest in 
Uithoorn.

Qui Vive Meisjes C12 
zaalhockeykampioen 2014
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 8 
feb is Qui Vive MC12 (een combi-
natie team tussen de MC1 en MC2) 
op de laatste dag van de zaalhoc-
key competitie kampioen gewor-
den.  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 (kee-
pers), coach Thijs en manager Niet-
ta. In de periode tussen decem-
ber en februari werden er totaal 12 
wedstrijden gespeeld waarbij het 
tot aan de laatste wedstrijden span-
nend 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 ver-
der in de MC1 en MC2 veld com-
petities waarbij de zaal hockey erva-
ring zeker van pas zal komen.

Fortcross De Kwakel
Uithoorn - Zondag 19 januari is tra-
ditioneel het cyclocross seizoen af-
gesloten 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 bij-
houden, 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 nieuwelin-
gen nam Lorena Wiebes de kopstart 
en deze plaats stond zij niet meer 
af. Hierachter was een leuke wed-
strijd te zien, waar nog wel eens van 
plaats werd gewisseld. Stefan Ap-
pelman 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 Zij-
erveld en Karel Schrijvers. De winst 
bij de 40+ ging eigenlijk naar de bij-
na 16-jarige Coen Groot uit Papen-
drecht die een familiebezoek in de 

regio had. Bij sponsor van Rijn fiet-
sen hadden ze de flyer zien hangen 
en zijn oma wilde hem graag eens 
zien rijden. Helaas was het tijdstip 
waarop hij moesten rijden niet he-
lemaal duidelijk voor hun geweest. 
Nu reed Coen buiten mededinging 
zijn rondjes en oma kan trots op 
hem zijn want hij deed het gewel-
dig! Gerard Keijzer ging er uiteinde-
lijk 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 di-
verse keren te dubbelen. Achter Bas 
was een leuke strijd te zien. Etien-
ne Lenting kwam steeds meer naar 

voren en wist uiteindelijk ook Joost 
Springintveld nog voorbij te steken. 
Etienne en Joost werden de num-
mers 2 en 3. De prijzen zijn moge-
lijk gemaakt door sponsoring van: 
Hoveniersbedrijf Karel Schrijvers uit 
Loenersloot, Slagerij int Veld uit Am-
sterdam, Piet van Diemen, Abdomi-
nis 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, Den-
nis Moolhuijsen plaats 41. Lorena 
Wiebes reed naar de 19e plek. De 
wedstrijd bij de dames werd ge-
wonnen door Marianne Vos. Bart de 
Veer reed bij de junioren naar plaats 
18. 

Komende activiteiten
21 Januari komen juniorrijders Je-
roen van Goor en Franklin Wessels 
in actie bij het districtkampioen-
schap baanwielrennen in Alkmaar. 
Vrijdag 31 januari geeft Bike Physics 
een clinic over sport en voeding. 
Zondag 16 februari is de openings-
wedstrijd van het wielren seizoen op 
de baan rondom sportpark Rand-
hoorn. Deelname mogelijk vanaf de 
categorie nieuwelingen (15 jaar). 
Meer info www.uwtc.nl/wielren

Jeroen van Goor wint DK 
baansprint
Uithoorn - Op de wielerbaan in 
Alkmaar staat een geweldig deel-
nemersveld met veel nationale top-
pers maar ook deelnemers uit Tsje-
chië, België en Engeland. Met 10 ju-
nioren aan de start bij het eerste 
onderdeel, de 200 meter. Jeroen zet 
een tijd neer van 11.792 en de snel-
ste tijd werd gereden door Jeroen 
zijn teammaat Camiel Lok 11.007. 
Bij het onderdeel sprint weet Jeroen 
twee keer te winnen en een twee-
de 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 wed-
strijdtactiek bij de keirin erg belang-
rijk. Jeroen weet de derny te pak-
ken en rijdt super, maar helaas zijn 
de overige rijders in de eind fase al-
len Jeroen te slim af. Eindresultaat 
tussen alle nationale en internatio-
nale 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.

Meester Ruud derde op 
NK Kata
Uithoorn - Zondag jl. is meester 
Ruud van Judo Kensui derde ge-
worden bij het NK Kata in Gilze. Het 
Ju-no-Kata, “Vormen van zacht-
heid” bestaat uit 3 series van 5 aan-
vallen en verdedigingen zonder dat 
er geworpen wordt. Het Ju-no-Ka-
ta 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 gedemon-
streerd worden en het was span-
nend! De eerste keer ging niet he-
lemaal lekker omdat Ruud en Koen 
net te gehaast waren maar de twee-
de keer.... Was geweldig!

Het gevoel was enorm! uiteinde-
lijk 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

Uithoorn - Zondag 9 februari is het 
wegseizoen geopend met het kam-
pioenschap 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 

Zijn groepje werd langzaam kleiner 
waarna Stijn in zijn uppie als twee-
de over de finish kwam.

Openingswedstrijd
Zondag 16 februari staat de ope-
ningswedstrijd bij UWTC op het 
programma. De eerste wegwed-
strijd van 2014 op de baan rond-
om sportpark Randhoorn. Start om 
10.30 uur en er zal gereden worden 
in de klasse 40- en 40+. Basislicen-
tie van KNWU is verplicht. Meer in-
fo op www.uwtc.nl/wielren

Uithoornse scholen zeer succesvol 
op schoolschaak toernooi

Uithoorn - Op zondag 9 februa-
ri vond in Amstelveen het school-
schaak kampioenschap voor de re-
gio Amstelveen-Uithoorn plaats, 
waaraan dit jaar vijf teams van Uit-
hoornse basisscholen aan meede-
den. Zij bonden de strijd aan met 
vier Amstelveense schoolteams en 
evenals vorig jaar verliep dit toer-
nooi zeer succesvol voor de Uit-
hoornse jeugdschakers. De teams 
van het Startnest, de Kwikstaart, de 
Springschans en twee teams van de 
Regenboog bestonden voorname-
lijk uit jeugdleden van schaakver-
eniging 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, Pas-
cal Klappe, Sebastiaan Demaret en 
Wioletta Burger. Een ervaren team 
van allemaal sterke schakers, die 

bij diverse toernooien al de nodige 
prijzen hebben behaald. Zij maak-
ten hun favorietenrol ook volledig 
waar, want Regenboog 1 won al-
le acht wedstrijden met overmacht. 
In totaal werden van de 32 partijen 
er 31 gewonnen en slechts één par-
tij eindigde in remise. Met deze fan-
tastische 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 clubscha-
kers bestond. Lex Mulder en Sem 
van de Ridder hadden echter twee 
klasgenoten meegenomen, die uit-
stekende schakers bleken te zijn: 
Julius van den Eijnde en Stijn Al-
kemade. De Kwikstaart begon het 
toernooi met twee gelijke spelen, 
maar daarna volgden vier fraaie 

overwinningen. In de voorlaatste 
ronde werd verloren van de Regen-
boog 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 ver-
tegenwoordigd door Calvin en Ely-
sa Kikken, Pam Smit en Erik Oo-
men. De Springschans was afgelo-
pen twee jaar al in de prijzen geval-
len, dus dit was een team om reke-
ning mee te houden. Dat bleek ook 
wel, want er werd alleen van Regen-
boog 1 verloren en de onderlinge 
wedstrijd met de Kwikstaart eindig-
de 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 twee-
de team van de Montessori school 
uit Amstelveen, maar het lukte net 

niet om deze belangrijke wedstrijd 
te winnen. Het 2-2 gelijkspel bete-
kende dat de Springschans genoe-
gen moest nemen met de derde 
plaats, hetgeen natuurlijk ook een 
prima prestatie is.

Eerste keer
Het Startnest deed voor de eerste 
keer mee aan dit toernooi met een 
relatief onervaren team. Bjorn Lose-
koot en Gijs Oliemans schaken pas 
enkele maanden, maar deden het 
uitstekend tegen hun ervaren te-
genstanders. Puck van Thienen is 
één van de jonge talenten van SV 
de Amstel en daar kan het Start-
nest nog een aantal jaren veel ple-
zier van hebben want hij wist on-
danks zijn leeftijd (7 jaar) al een 
flink aantal partijen te winnen. As-
hwani Sethi schaakt ook nog niet zo 
lang, maar ook hij deed het prima 
zodat het Startnest met één over-
winning en drie gelijke spelen op 
een keurige 7e plaats eindigde. Het 
tweede team van de Regenboog be-
stond voornamelijk uit beginnende 
schakers: Daniël Demaret, Wilhelm 
Burger, Mandy Strubbe, Jens Weber 
en Christopher Flijsman. Christop-
her schaakt niet bij een club, ter-
wijl Daniël, Mandy en Jens afgelo-
pen 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 Re-
genboog 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 prij-
zen mee naar huis namen. De teams 
van de Regenboog 1, de Kwikstaart 
en de Springschans mogen in maart 
om het kampioenschap van Am-
sterdam en omstreken gaan spelen. 
Wordt vervolgd dus...

harde wind moeite om in een pelo-
tonnetje 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 kou-
de handen. Ook haar zus Joyce had 

het zwaar en reed dapper haar wed-
strijd uit. Mees Smorenburg zette de 
lijn van het veldrijden door en werd 
keurig tweede.
Bij de oudste jeugd reed Stijn Ruij-
ter lang samen met een groep-
je achter een vroege koploper aan. 

Zware omstandigheden bij 
kampioenschap van Waterland
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