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Prachtig mooi wit weekend
Uithoorn - Misschien dat het voor 
de verkeersdeelnemers niet al-
tijd prettig is en voor de glibberen-
de voetgangers op de besneeuwde 

gladde stoepen ook niet, maar voor 
een heel groot deel van de men-
sen is het toch altijd weer een feest 
als de wereld wit kleurt. De natuur 

is schitterend en kinderen (ook ze-
ker ook ouderen) hebben de plezier. 
Voor meer mooie winterse plaatjes 
zie elders in deze krant. 

Uithoorn - Bijna een jaar nadat be-
zwaarmakers hun zienswijze op het 
Verkeersbesluit betreffende de Ko-
ningin Máximalaan hadden inge-
diend, kregen zij daar dinsdag 7 fe-
bruari eindelijke antwoord op. Er 
waren 59 bezwaren ingediend en 
uit het persbericht wat de gemeen-
te aan de media stuurde, bleek het 
merendeel daarvan ofwel niet ont-
vankelijk, dan wel ongegrond te zijn. 
Op één zienswijze na die het wel 
haalde en toezegging van de ge-
meente om enkele praktische maat-
regelen te treffen om de leefbaar-
heid en verkeersveiligheid te ver-

groten. Dat betreft de plaatsing van 
een haag ter voorkoming van in-
schijnende koplampen en het aan-
brengen van een ‘verkeersplateau’ 
op de Prinses Irenelaan. Voor al-
le andere zaken (zienswijzen) geeft 
het college overal nul op het rekest 
omdat zij aan alle kanten meent te 
voldoen aan wettelijke voorschriften 
en gerechtigd is zelfstandig stappen 
te ondernemen die haar goed dunkt 
om doorgaand verkeer op een weg-
traject te weren en het gebied te 
gaan herinrichten. Dit ondanks het 
feit dat de bezwaarschriftencom-
missie van mening is dat acht inge-

brachte bezwaaronderwerpen (van 
18 ontvankelijk verklaarde partij-
en) gegrond zijn! Het college is op 
haar beurt echter van mening dat 
dit bij zeven van die acht onder-
werpen echter niet het geval is om-
dat deze met een aanvullende on-
derbouwing goed te weerleggen en 
toe te lichten zijn! De bezwaarcom-
missie geeft zelf in haar advies ook 
een aantal keren aan nog vragen 
te hebben en dat er over sommi-
ge kwesties onvoldoende informa-
tie beschikbaar is bij de commissie.

Vervolg elders in deze krant.

Veel bezwaren op Verkeersbesluit 
N196 niet ontvankelijk

Uithoorn - What’s Up, een initia-
tief van Sportservice Noord-Holland 
in Hoofddorp (Haarlemmermeer), 
is ook al vier jaar actief in Uithoorn 
en Aalsmeer met tal van sportie-

ve, sociaal-maatschappelijke en 
culturele activiteiten. Waar het be-
gon met louter sporten en bewegen 
voor jong en oud, is in de loop der 
jaren het aanbod aan activiteiten 

sterk gegroeid. Samen met de ge-
meente Uithoorn, scholen, buurtbe-
heer, jongerenclubs, maatschappe-
lijke organisaties en dergelijke zijn 
er allerlei plannen opgezet en ver-
wezenlijkt om bewoners met hun 
kinderen in hun eigen omgeving – 
in dit geval hoofdzakelijk de wijken 
rond Europarei en Thamerdal - so-
litair of in groepsverband in brede 
zin actief en met plezier aan de sa-
menleving te laten deelnemen. Dat 
hoeft de deelnemers niet veel geld 
te kosten maar vraagt wel veel inzet 
van sportcoaches, jongerenwerkers, 
consulenten en vrijwilligers. Dege-
nen die de kar in Uithoorn voorna-
melijk trekken zijn sportcoach Fen-
ke van Rossum en lees- en media-
consulent Sandra van Stuijvenberg 
van What’s Up in Uithoorn (ofte-
wel: wat is er aan de hand in Uit-
hoorn?). Vanwege uitbreidende ac-
tiviteiten, vooral ook op het soci-
aal-maatschappelijke vlak, dekte de 

What’s Up gaat verder onder 
de nieuwe naam Videt

Uithoorn - Vorige week vond op 
het Alkwin Kollege de jaarlijkse uit-
reiking plaats van de Alkwin Award 
Havo: de prijs voor het beste profi el-
werkstuk van de eindexamenleerlin-
gen van dit schooljaar. Er waren ne-
gen genomineerden; volgens de ju-
ry stak het winnende werkstuk met 
kop en schouders boven de ande-
ren uit. Romy Ende en Julia van der 
Knaap hebben de prijs gewonnen 
met hun PWS over Tienermoeders. 
In de presentatie vertelden zij, dat 
ze via het bedrijf www.BabyBedenk-
Tijd.nl, voor vijf dagen de beschik-
king hadden gekregen over een ‘oe-
fen’ baby. In de herfstvakantie heb-
ben zij Ellie deze dagen moeten ver-
zorgen als een echte baby, compleet 
met gebroken nachten, luiers ver-
schonen en fl esjes geven. Ook heb-
ben ze Ellie meegenomen naar het 
winkelcentrum en daar hun project 
gedeeld met belangstellenden. Om-
dat het herfstvakantie was, is Ellie 
helaas niet op het Alkwin geweest. 
Van deze dagen hebben ze een tijd-
schema bijgehouden, en hun erva-

ringen vastgelegd in een fi lm, die op 
YouTube te zien in onder de naam 
‘Tienermoeders voor 5 dagen? #1’. 
In hun presentatie lieten zij enkele 
fragmenten zien aan een zeer geïn-
teresseerd publiek. Op de vraag, of 
zij hun ervaring aan potentiële ou-
ders konden aanbevelen, antwoord-
den zij positief.

Alkwin Award Havo 2017

Uithoorn - Het gebouw ‘De Hoek-
steen’, oorspronkelijk gebouwd als 
kerk door Gerrit Rietveld, krijgt mo-
gelijk een derde leven. Na kerk en 
bibliotheek wil onderneming ‘Het 
Verschil’ het gebouw van Rietveld 
nieuwe allure geven als ‘De Kubus 
van Rietveld’.
Het plan van ’Het Verschil’ biedt een 
nieuw leven voor het gebouw. Het 
Verschil schetste een veelzijdig ge-
bruik in ‘De Kubus van Rietveld’. Zo 
komt er een café met een terras, 
een kunstuitleen en merchandising 
van replica Rietveld meubelen, een 
theater/ fi lmzaal en 8 appartemen-
ten. De beoordelingscommissie be-
oordeelde het plan unaniem als de 
winnaar: ‘hun aanpak betekent dat 
dit uniek gebouw behouden blijft 
voor Uithoorn en duurzaam in stand 
kan worden gehouden. Daarnaast 
krijgt het gebouw een maatschap-
pelijke functie en is ook de zo unie-
ke Rietvelduitstraling gewaarborgd. 
Dat is nu precies waarnaar we als 
commissie op zoek waren.’
Wethouder Ria Zijlstra: ‘Geweldig 
die nieuwe kans voor ‘De Hoek-
steen’. Collega Hans Bouma en ik 
hebben er samen met de verant-
woordelijk ambtenaren heel wat 

uurtjes ingestoken om dit unieke 
gebouw te kunnen behouden voor 
Uithoorn. Dan is het heel mooi als 
die inzet beloond wordt met een 
goed plan dat kans van slagen 
heeft. Ik ben ontzettend benieuwd 
naar ‘De Kubus van Rietveld’, dus 
het kan mij niet snel genoeg gaan. 
Ik wens ‘Het Verschil’ heel veel suc-
ces.‘ Wethouder Hans Bouma: ‘We 
zijn trots dat we met elkaar dit unie-
ke gebouw voor Uithoorn hebben 
kunnen behouden. Als wethouder 
Vastgoed ben ik heel blij met de wo-
ningen die in het ontwerp zijn opge-
nomen. Ik kijk uit naar de uitvoering 
van De Kubus.’ 

Proces
Nu de koop gegund is aan ‘Het 
Verschil’, moet de onderneming in 
de komende 4 maanden zorgen 
voor de fi nanciële waarborg. Daar-
na vindt de eigendomsoverdracht 
plaats en kan ‘Het Verschil’ begin-
nen met de renovatie. Voor het ter-
ras dat in het plan is opgenomen 
wordt het geldende bestemmings-
plan aangepast. Als alles volgens 
planning verloopt verwacht ‘Het 
Verschil’ in 2019 De Kubus van Riet-
veld te openen.

Derde leven voor unieke 
kerk van Rietveld

huidige naam de lading niet meer 
en werd het werd tijd om daar iets 
nieuws voor te bedenken. Dat is ‘Vi-
det’ geworden dat ook een eigen lo-
go kent.

De nieuwe naam en het logo wer-
den tijdens een feestelijke bijeen-
komst op dinsdag 14 februari in het 
eigen honk (het ‘Videt gebouw’) ín ’t 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan onthuld. Je spreekt de nieu-
we naam uit als Videt, maar het is 
een samentrekking van Vi (met 
een liggende &) en et. Het is afge-
leid van het Latijn en betekent ‘Hij /
zij ziet’. “Als organisatie zien wij de 
mensen en talenten, zien we kan-
sen en creëren we mogelijkheden. 

Dat is waar wij voor staan. De lig-
gende & staat voor verbinding die 
wij leggen met bewoners, vereni-
gingen en organisaties. We werken 
met vier kleuren: de rode kleur staat 
voor sport, de turquoise kleur voor 
welzijn, de gele voor cultuur en de 
donkerblauwe voor educatie,” legt 
Sandra uit (links op de foto) die dit 
samen met Fenke laat zien aan de 
hand van de nieuwe posters die 
vanwege de veranderde naam zijn 
gemaakt. De posters willen ze gaan 
ophangen op scholen, bij winkels, in 
de bibliotheek en openbare gebou-
wen. Dan wordt Videt voor de inwo-
ners herkenbaar. 

Vervolg elders in deze krant.

Alarm af na 
poging inbraak

Uithoorn - In de nacht van 
vrijdag 10 op zaterdag 11 fe-
bruari is geprobeerd in te bre-
ken in een woning aan de Am-
steldijk-Zuid. Via het badka-
merraam wilden de inbrekers 
het huis betreden. Het alarm is 
afgegaan, waardoor de dieven 
er snel vandoor zijn gegaan. 

Credit card weg 
na inbraak

Uithoorn - Op donderdag 9 fe-
bruari is tussen acht uur en half 
negen in de ochtend ingebroken 
in een woning in de Vogellaan. 
Via de voorzijde hebben de die-
ven zich toegang verschaft tot 
het huis. Vooralsnog wordt al-
leen een credit card vermist. De 
politie doet verder onderzoek.

Geen vakantie 
voor inbrekers

Uithoorn - Volgende week is 
het voorjaarsvakantie. Neem 
als u op vakantie gaat voor-
zorgsmaatregelen. Laat inbre-
kers geen idee krijgen dat u 
een tijdje weg bent. Zorg dat 
het huis er bewoond uit blijft 
zien, onder andere door auto-
matische verlichting, laat geen 
ramen open staan, sluit deuren 
extra af en maak een afspraak 
met buren of vrienden voor het 
legen van de brievenbus. Kijk 
voor meer informatie op de 
website van de politie onder 
het kopje Vakantieproject.
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

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

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888

DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

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

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Aangeklede modeshow met 
bingo en erwtensoep
Vrijdag 24 Februari is er van 14.00-
16.00 een modeshow en verkoop 
van H en A mode. Kaartjes zijn te 
koop in het wijksteunpunt voor 7 
euro. Dit is inclusief koffie, twee 
rondes één bingo kaartje en een 
kopje erwtensoep. Zonder erw-
tensoep betaalt u 3,50 euro voor 
deze activiteit. Overige consump-
ties zijn voor uw eigen rekening. 
De zaal is om 13.30 uur open.

Stoelyoga, voor wie?
Voor mensen die beperkt zijn in 
hun bewegingsvrijheid, om wel-
ke reden dan ook, is het mogelijk 
om de yogahoudingen beter zit-
tend in een (rol)stoel te beoefe-
nen. Tijdens de lessen worden zo-
wel zittende als staande oefenin-

gen achter de stoel aangeboden 
www.yogapret.nl. 

Wanneer
Iedere vrijdag van 13.15-14.15 
uur. U kunt zich aanmelden voor 
een proefles. Kosten: per keer is 
€2,50 euro. U kunt ook een strip-
penkaart kopen, u betaalt dan 20 
euro voor 10 keer.

Vita restaurant
U kunt op elke maandag, woens-
dag en vrijdag genieten van een 
warme maaltijd. De warme maal-
tijd wordt verzorgd door ’t Oventje 
en vindt plaats in de Bilderdijkhof. 
Elke week hebben we een andere 
menukaart. Volgt u een bepaald 
dieet, dan kunt u ons dit laten we-
ten. Kosten bedragen 6 euro per 
maaltijd. Tijd: 12.00-13.00 uur. 

Uithoorn - In de aanloop naar de 
Tweede Kamer verkiezingen laat ook 
het CDA afdeling Uithoorn-De Kwa-
kel iets van zich horen. Op donder-
dag 16 februari houdt zij om 19.30 
uur haar eerste algemene ledenver-
gadering in de achterste zaal van 
Sjiek aan de Amstel. Hier wordt het 
nieuwe interim-bestuur van de af-
deling gepresenteerd en er wordt 
natuurlijk een verantwoording ge-
geven over het beleid van het afge-
lopen jaar. Na afloop van het formele 
en besloten gedeelte van de verga-
dering volgt een openbaar gedeel-
te. Dit openbare gedeelte is vanaf 
20.15 uur en daar worden belang-
stellenden van harte uitgenodigd. Er 
zijn twee CDA kamerleden uitgeno-
digd die een korte verhandeling zul-
len geven over de economische po-
sitie van Uithoorn ten opzichte van 
onze nationale luchthaven. Waarna 
er gelegenheid is tot het stellen van 
vragen. Nummer 13 op de lijst is me-
vrouw drs. Agnes Mulder, zij is na-
mens het CDA medeverantwoorde-
lijk voor het beleid op economische 
zaken en heeft bijvoorbeeld duide-
lijk stelling genomen tegen het “te 

laat betalen” van de grote bedrijven 
waardoor veel ondernemers en zzp-
ers in de financiële problemen ko-
men, door het inbrengen van een 
wetsvoorstel. Zij is ook zeer betrok-
ken bij energie vraagstukken. Num-
mer 16 op de lijst is dhr. Martijn van 
Helvert, hij is namens het CDA me-
de-verantwoordelijk voor de por-
tefeuille transport en is daarbij een 
groot pleitbezorger voor de Uit-
hoornse zaak in het Schiphol dossier 
en hij kan dan ook een nieuw licht 
laten schijnen op de gevolgen voor 
Uithoorn op het intensiveren van de 
vluchten op de Uithoorn-baan. Op 
dit moment is Martijn woordvoerder 
Infrastructuur en Milieu, op de be-
leidsterreinen mobiliteit, infrastruc-
tuur, openbaar vervoer, luchtvaart, 
mainports, vaarwegen/binnenvaart.
Het belooft een interessante avond 
te worden, met twee hele boeiende 
sprekers die inhoudelijk goed geïn-
formeerd en voorbereid zijn en die 
ook graag bereid zijn uw vragen te 
beantwoorden. Er is volop gelegen-
heid tot discussie en gesprek en u 
bent daarvoor dan ook van harte uit-
genodigd.

Uithoorn - Stichting Samen aan de 
Amstel gaat van start met een pro-
ject genaamd: Coaching aan de Am-
stel. In dit project draait het allemaal 
om vrijwillige coaching van kwets-
bare kinderen en jongeren. Profes-
sionele coaches wordt gevraagd of 
zij bereid zijn 1 à 2 keer per jaar aan 
deze doelgroep kosteloos een coa-
chingstraject aan te bieden. Daar-
naast wordt er gezocht naar vrijwilli-
ge (niet-professionele coaches) die 
het interessant vinden om kinderen 
of jongeren voor een bepaalde pe-
riode te ondersteunen. Samen aan 
de Amstel is een lokale stichting die 
bestaat uit een groep vrijwilligers 
die tot doel heeft de sociale verbon-
denheid tussen inwoners in beeld te 
brengen en te versterken. Zo orga-
niseren zij maaltijden in samenwer-
king met verschillende restaurants 
in Uithoorn en De Kwakel. Deze 
maaltijden hebben als doel mensen 
met elkaar in contact te brengen, die 
elkaar in het dagelijks leven nauwe-
lijks tegenkomen. Elkaar ontmoeten, 
samen eten en praten schept een 
band en stimuleert dat mensen iets 
voor elkaar kunnen en willen bete-
kenen. Ook coach4you (brugklas-
coaching) is bij Samen aan de Am-
stel ondergebracht. 

Kwetsbaar
Met dit nieuwe coachings-project 
wil Samen aan de Amstel de kwets-
bare jeugd ondersteunen. Er zijn di-
verse zeer capabele lokale coa-

ches in Uithoorn en De Kwakel. Het 
is echter niet voor alle inwoners fi-
nancieel haalbaar om een coach in 
te huren. Met name voor deze doel-
groep is het project bedoeld. Ook is 
het project bedoeld als ondersteu-
ning van het bestaande jeugdwerk 
en als aanvulling op coach4you. Sa-
men aan de Amstel is op zoek naar 
coaches, zowel professioneel als 
niet-professioneel. Als coach kun 
je aangeven met welke doelgroep je 
graag werkt, hoeveel tijd je beschik-
baar kunt zijn en welke hulpvragen 
je interessant vindt. Samen aan de 
Amstel organiseert diverse activitei-
ten op het gebied van deskundig-
heidsbevordering voor de coaches 
en er wordt een intervisie-groep ge-
vormd. Van de niet-professionals 
vragen wij het volgende: Ben je 25 
jaar of ouder? Heb jij minimaal HBO-
niveau of vergelijkbare (levens)erva-
ring? Wil jij graag met kinderen of 
jongeren werken? Ben je bereid een 
VOG aan te vragen? En lijkt het je 
interessant met andere coaches sa-
men te werken? Meld je dan voor-
al aan! Op maandag 20 februari van 
19.30-21.00 uur organiseert Samen 
aan de Amstel een informatie-avond 
over dit project. Coaches die inte-
resse hebben, zijn (geheel vrijblij-
vend) van harte welkom in de Bo-
venboog, Johan de Wittlaan 83 in 
Uithoorn. Wel graag even van te vo-
ren aanmelden bij Wendy de Waal. 
Mail: wenniewaal@gmail.com of te-
lefoon: 06-47080932.

Uithoorn - Na een teleurstellend 
2016 met vaak slecht weer, heeft het 
nieuwe seizoen in 2017 een gewel-
dige start gehad begin februari, met 
een lekkere zonnige middag. Een 
heel gezellige wandeling van twee 
uur, onderbroken met een koffie/
thee pauze bij de Praktijk School in 
de Legmeer. Daar worden we altijd 

verwelkomt door leraren en studen-
ten voor een warme drankje met iets 
lekkers daarbij, gemaakt door de 
studenten. De wandeling vind plaats 
twee keer per maand, behalve janu-
ari, juli en december op de eerste en 
derde donderdagmiddag. Dan maar 
duimen op een voortgang van mooi 
weer op de donderdagen hierna!

Uithoorn - De Koninklijke Neder-
lands Vereniging EHBO afdeling 
Uithoorn heeft op 31 januari en 7 
februari de cursus BLS (Basic Life 
Support) / AED gegeven. Een groep 
van 11 leergierige dames kreeg in 
deze twee avonden instructie hoe 
zij moeten reanimeren en werd er 
geoefend met het gebruik van een 
AED. Het was een geslaagde cursus 
waarin veel en intensief geoefend is.

EHBO Kind
Binnenkort gaan we weer van start 
met de cursus EHBO Kind. Maar 
liefst 140.000 kinderen worden jaar-
lijks op de Spoedeisende Hulp bin-
nengebracht. Bijna een derde hier-
van is tussen de 0 en 4 jaar. De 
meeste ongelukjes gebeuren in hui-
selijke sfeer, denk maar aan het be-
ruchte kopje thee dat per ongeluk 
over een baby heen gaat, een val 
van de trap of het verslikken in een 
snoeptomaatje. Toch weten veel ou-
ders niet wat ze moeten doen. Wil jij 
ook kunnen handelen als jouw kind 

of dat van een ander iets overkomt? 
Leer in 3 avonden wat je moet doen 
bij de meest voorkomende onge-
lukjes bij baby en kind. De cursus 
wordt gehouden op 3 dinsdagavon-
den namelijk: 7, 14 en 21 maart 2017. 
De lesavonden duren van 19.00 tot 
22.00 uur. Let op: nog een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar! De 
opleiding kost 80,- euro p.p. en vol-
doet aan alle eisen van het Oranje 
Kruis voor gastouders. Ook handig 
voor (aanstaande) ouders, groot-
ouders of als je vaak op kinderen 
past. Aanmelden kan via het in-
schrijfformulier op onze website:  
www.ehbo-uithoorn.nl. De cursus-
avonden worden gehouden in Ac-
tiviteitencentrum De Scheg, Arthur 
van Schendellaan 100a, te Uithoorn. 
Heb je reeds een EHBO diploma en 
zoek je een leuke vereniging om je 
herhalingslessen te volgen? Je bent 
van harte welkom bij onze vereni-
ging. Neem hiervoor contact op met 
onze secretaris via ehbouithoorn@ 
kabelfoon.net 

Regio - Vroeger was de koster een 
bekende verschijning in veel dor-
pen en steden. Het visitekaartje van 
de kerk, de ‘drempelwachter van de 
Heer’. Ook vandaag de dag spelen 
veel kosters nog altijd een belang-
rijke rol binnen hun gemeenschap. 
Toch weten veel mensen niet meer 
weten wat het beroep precies in-
houdt. Wat doet een koster eigen-
lijk? En hoeveel kosters zijn er nog? 
Hoe is hun vak in de afgelopen ja-
ren veranderd? Dreigt het koster-
schap te verdwijnen? Deze en an-
dere vragen staan centraal in ‘Een 
dienstbaar volkje. Kosters in het 
Nederland van nu’, een documen-
tair portret in woord en beeld van 
een beroep in zwaar weer. Een fo-
toboek dat de meestal onzichtba-
re ondersteuners in de coulissen nu 
eens in het zonnetje zet. Eind maart 
in de boekhandel, nu al met korting 
te bestellen via www.kostersboek.nl.

Verdiepen
Ruim een jaar verdiepten fotograaf 
Edith Gerritsma en journalist Andrea 
Hijmans zich in de wereld van de 
kosters. Ze volgden een vijftal van 
hen in hun dagelijkse bezigheden 

– Tineke Hennipman uit Abcoude, 
Huub van Bemmelen uit De Hoef, 
Esther en Michel Prigge uit Leiden 
en Sven Bergström uit Amsterdam. 
Ze woonden diensten bij en huwe-
lijken, begrafenissen en doopplech-
tigheden, zaten bij vakbondsverga-
deringen en bezochten trainingen 
en beurzen. Kerken lopen leeg, slui-
ten hun deuren of kampen met fi-
nanciële nood. Wat betekent dit 
voor de kosters die er werken? Hun 
aantal is de laatste 50 jaar afgeno-
men van een paar duizend naar een 
paar honderd. En die daling zet nog 
steeds door, in rap tempo. Verandert 
het beroep van koster of dreigt het 
zelfs helemaal te verdwijnen? Op 20 
maart verschijnt het documentai-
re fotoboek: ‘Een dienstbaar volk-
je. Kosters in het Nederland van nu’ 
(uitgeverij KOMMA/d’jonge Hond). 
U kunt het boek nu al bestellen met 
korting. U betaalt dan geen 29,95 
euro maar 24.95 euro, en helpt bo-
vendien auteur en fotograaf om uit 
de kosten te komen. Kijk voor meer 
informatie en een sneak preview op 
www.kostersboek.nl 

(foto: Edith Gerritsma)

Uithoorn - Onder de titel Eigenwij-
ze-Eigentijdse Jazz Creaties vindt bij 
Dans & Partycentrum Colijn te Uit-
hoorn op zaterdag 18 februari tus-
sen 20.00 en 23.00 uur het optre-
den plaats van: Gion Nunes Vaz 
sextet - Night Life. ‘Night Life is de 
laatste CD van deze fabuleuze jon-
ge trompettist Gidon Nunes Vaz. 
Hij formeerde daarvoor een sex-
tet van tevens jonge muzikanten 
dat zijn weerga niet kent. De for-
matie bestaat uit: Gidon Nunes 
Vaz (trumpet), Caspar van Wijk (te-
norsax), Jasper van Damme (alto-
sax), Floris Kappeyne (piano), Tijs 
Klaassen(double bass), Jean-Clair 
de Ruwe (drums). Gidon begon 
aanvankelijk vrij jong met het spe-
len van de viool, maar werd iets later 
op zijn achtste begeesterd door het 
instrument trompet. Thuis werd na-
tuurlijk veel naar jazz geluisterd en 
zijn ambitie werd versterkt en on-
dersteund door een goede leraar, 
Stanley Lokhin. Opvolgend maak-
te hij deel uit van de Amsterdamse 
Muziekschool o.l.v. Mr. Peter Guidi.

Succesvol
Een betere school kan men niet 
hebben. Op zijn dertiende werd 

Gidon in het kader van het ‘jonge 
talent programma’ aan het Conser-
vatorium van Amsterdam geaccep-
teerd. Daar werd Ruud Breuls zijn 
mentor, resulterend in een binding 
die al vele jaren stand houdt. Op ze-
ventienjarige leeftijd combineerde 
hij, zijn laatste jaar van de middel-
bare school, met de studie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. In 
dat jaar waren zijn leraren Men-
no Daams en Jan Oosthof. Na het 
succesvol beëindigen van de mid-
delbare school, werd hij toegelaten 
tot de Bachelor (Jazz Trumpet) op-
leiding aan het Sweelink, Conserva-
torium van Amsterdam. Vier jaar la-
ter werd zijn Masters (Jazz Trumpet) 
cum laude aanvaard. Kortom hier 
staat een man, met groot talent en 
passie, volop te musiceren. 

Het concert vindt plaats in Party-
centrum Colijn en vangt aan om 
20.00 uur. De kaarten zijn aan de 
deur verkrijgbaar voor 15,- eu-
ro, leden van de stichting en stu-
denten betalen 10,- euro. De en-
tree is inclusief een glaasje pro-
secco. Voor meer informatie:  
www.dansenpartycentrumcolijn.nl 
of www.tpodium.net. 

Uithoorn - Vrijdagavond 24 febru-
ari a.s. is er een Mantra zangavond 
in Uithoorn, locatie: Multatulilaan 7.
We zingen diverse Mantra’s, ook 
in het Sanscriet en beginnen deze 
avond met lichte oefeningen voor 
lijf en stem. Begeleiding bestaat uit 

muziek en instrument. Je hoeft he-
lemaal geen ervaring te hebben met 
zingen. Kom gerust, kijk en luister of 
het iets voor je is. Tijd: inloop vanaf 
19.30 uur, start 20.00 uur en afron-
ding om 21.30 uur. Kosten: 5 euro 
p.p. (gepast).

De Kwakel - Vrijdag 17 februari is 
er weer een bingoavond in de kan-

Regio - A.s. zaterdag 18 februari is 
er weer een verzamelaarsmarkt in 
Immitsj, Windmolen 75 te Mijdrecht. 
Vanaf 09.30 tot 13.00 uur bent u van 

Openbare vergadering CDA

Coaches gezocht!

Mantra’s zingen met Carla

Rode Kruis Rolstoelwandeling

Cursus BLS/AED geslaagd!

Bingoavond

Verzamelmarkt

tine van KDO aan de Vuurlijn. De 
aanvang is om 20.00 uur en u bent 
natuurlijk weer van harte welkom. 
En we maken er weer een gezellige 
avond van. Tot vrijdag 17 februari. 

harte welkom. De toegang is gra-
tis. U kunt er o.a. vinden postzegels, 
munten, ansichtkaarten en winkel-
wagenmunten. 
Voor inlichtingen en info www. 
verzamelaarsrondevenen.nl en tel. 
0297-289322. 

Documentair fotoboek 
geeft inkijkje in wereld 
van kosters

Trompettist Gidon Nunes 
Vaz bij Colijn

GEEN KRANT? 0297-581698





 
04   Nieuwe Meerbode  •  15 februari 2017
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Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Amstel 
en De Kwakel, deze column is een initiatief van Stichting Uit-
hoorn in Bedrijf. 

Winter 2017
Deze winter toont weliswaar geen blijvend en stabiel karakter, 
we hebben we toch al een beetje kunnen genieten van de win-
terse omstandigheden. In het weekeinde van 21 januari kon-
den we op verschillende plekken op natuurijs schaatsen en 
was het bij het opgespoten evenemententerrein bij de Rand-
hoornweg genieten van “Winterworld Uithoorn”. Een prachtig 
initiatief van enkele Uithoornse ondernemers die in een grote 
tent een weekeinde lang voor groot vermaak zorgden. Jammer 
dat er niet echt geschaatst kon worden omdat er wat lieden het 
nodig vonden om de mooie ijsvloer te vernielen. Het heeft ech-
ter de pret rond het evenemententerrein niet kunnen drukken. 
En het afgelopen weekeinde werden we verrast met een heus 
pak sneeuw dat Uithoorn en omgeving in een sprookjesachtig 
decor veranderde. Helaas blijft dit beeld niet wat langer aan, 
want de ingezette dooi laat de sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Wellicht zit er nog een mooie winterse staart aan deze maand; 
er zijn meerdere Elfstedentochten in de tweede helft van fe-
bruari gereden….

Hoe zat het ook al weer?
Tijdens de gesprekken die ik namens de Stichting Uithoorn 
in Bedrijf met bedrijven, instanties en personen mag voeren, 
merk ik dat het nog steeds niet bij iedereen helemaal duidelijk 
is wat alle afkortingen betekenen en wat de verschillende or-
ganisaties doen. Daarom een kleine opfrisser.

SUB
De Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB) is een gezamenlijk initi-
atief van alle belangenverenigingen van ondernemers in Uit-
hoorn en De Kwakel. Daar zijn de drie winkeliersverenigingen, 
de ondernemersverenigingen van Uithoorn en van De Kwa-
kel, de Horeca, de ondernemers van de Bloemenveiling op Uit-
hoorns grondgebied en de glastuinbouwbedrijven in De Kwa-
kel bij betrokken. De SUB bundelt namens deze aangesloten 
ondernemersverenigingen de belangen naar buiten en is daar-
mee het gezicht en de spreekbuis van ondernemend Uithoorn 
en De Kwakel. Dat is effi  ciënter voor alle betrokken partijen; 
ook het overleg met Gemeente en overheid is structureler en 
dat bespaart tijd en energie. Het bestuur van de SUB bestaat uit 
bestuursleden van de betreff ende ondernemersverenigingen. 

OF
Om de ambities van de SUB te kunnen verwezenlijken en col-
lectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en pro-
jecten mogelijk te maken, is het Ondernemersfonds (OF) opge-
richt. Het fonds wordt gevoed door een opslag op het OZB-ta-
rief voor niet-woningen. Alle ondernemers dragen dus bij aan 
het fonds. Uit het OF kunnen middelen worden aangewend 
voor projecten met breder draagvlak. Zo wordt momenteel ge-
werkt aan de aanleg van een glasvezelnetwerk op het bedrij-
venterrein van Uithoorn en in het glastuinbouwgebied in De 
Kwakel. Ondernemers kunnen een beroep doen op een bijdra-
ge uit het OF. Het fonds is van, voor en door ondernemers! Kijk 
hiervoor op de site www.ondernemersfondsuithoorn.nl en er-
vaar wat het OF voor ondernemers kan betekenen. 

SPUK
De Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel (SPUK) zet zich 
in voor de promotie van de Gemeente Uithoorn als een aan-
trekkelijke Gemeente om te wonen, te werken, te onderne-
men, te bezoeken en om te recreëren. Uithoorn is in de laat-
ste jaren veel attractiever geworden en de SPUK beijvert zich 
om daar met bewoners, Gemeente, verenigingen en onderne-
mers meer ruchtbaarheid aan te geven. De SPUK ondersteunt 
initiatieven en evenementen die het imago van Uithoorn ver-
beteren. Dat is goed voor bewoners en voor ondernemers. Be-
kijk op www.uithoornaandeamstel.nl wat er zoal in Uithoorn te 
beleven is en hoe evenementen kunnen worden aangemeld. 

Voorlaatste column
Zoals ik in mijn vorige column aankondigde, zit mijn rol als 
voorzitter van de Stichting Uithoorn in Bedrijf er bijna op; in de 
volgende -en voor mij tevens laatste- column zal ik u mijn op-
volger voorstellen. Intussen blijf ik aandacht vestigen op het 
belang van ondernemersverenigingen; hoe groter het aan-
tal aangesloten ondernemers, hoe meer er samen bereikt kan 
worden. Er is voor iedere ondernemer een vereniging waar de 
belangen optimaal worden behartigd. Samen staan we sterk. 

Jelle Schmidt

Voorzitter 
Stichting Uithoorn in Bedrijf 

Vervolg van de voorpagina.

De bezwaarschriftencommissie 
heeft eveneens aangegeven dat er 
onvoldoende is gekeken naar de 
veiligheid van alle weggebruikers 
bij de hoeveelheid autoverkeer dat 
door het centrum rijdt. De verwach-
te hoeveelheid autoverkeer is echter 
maximaal 5.000 auto’s per etmaal, 
minder dan bij erftoegangswegen. 
Bij een herinrichting gelden daar-
voor landelijke richtlijnen voor vei-
ligheid. Extra onderzoek is naar de 
mening van het college daarom niet 
nodig! Wel begrijpt het college de 
zorgen van de bezwaarmakers over 
veiligheid voor alle verkeersdeelne-
mers en zal daarom extra zorgvul-
dig naar het ontwerp van de moge-
lijke tijdelijke herinrichting van het 
gebied kijken. Na uitvoering van de 
maatregelen monitort de gemeente 
de situatie op verkeersveiligheid. Al-
dus de berichtgeving.

Vraagtekens bij landbouwverkeer
Daarnaast zet de commissie, sa-
men met een aantal bezwaarma-
kers, vraagtekens bij de onderzoe-
ken naar (doorgaand) landbouw-
verkeer en de actualiteit daarvan. 
Het college is van mening dat er 
sinds de telling van het landbouw-
verkeer in 2012 geen belangrijke 
verandering is opgetreden in het 
aantal landbouwbedrijven dan wel 
landbouwareaal in de directe om-
geving. Daarmee is volgens de ge-
meente de rapportage van 2012 
nog actueel. De gemeente heeft tel-
lingen van landbouwverkeer laten 
uitvoeren in door agrariërs aange-
geven piekperiodes op specifi eke 
piekdagen in een week. Daaruit is 
duidelijk gebleken dat het om een 
beperkt aantal landbouwvoertuigen 
gaat. Ook het bezwaar tegen toena-
me en overlast van het landbouw-
verkeer op omliggende wegen is 
naar de mening van het college on-
gegrond gelet op de beperkte hoe-
veelheid. 
Naar de mening van het college 
zijn de gevolgen voor de gemeen-
ten Nieuwkoop en De Ronde Venen 
niet ingrijpend omdat alleen een 
gering aantal tractoren moet omrij-
den over hun wegen. Hoewel er om 
die reden naar de mening van het 
college geen wettelijk overleg met 
beide gemeenten in het kader we-
genverkeerswet noodzakelijk was, 
zijn er wel uit zorgvuldigheid met 
de gemeenten De Ronde Venen 
en Nieuwkoop zowel bestuurlijke 
als ambtelijke overleggen geweest. 
Hierin zijn onder andere de tijdelijke 
maatregelen en het ontwerp van de 
tijdelijke inrichting besproken. Het 
college vindt dit procedurebezwaar 
dan ook ongegrond. Mocht na uit-

voering van de maatregelen blijken 
dat het landbouwverkeer zich min-
der verspreid dan gedacht én daar-
voor overlast ontstaan, zal het col-
lege aanvullende maatregelen ne-
men. Maar wat die zijn wordt er niet 
bij vermeld. Er zijn destijds door de 
Provincie Noord-Holland, Provin-
cie Utrecht, de Stadsregio Amster-
dam, gemeente De Ronde Venen 
en gemeente Uithoorn diverse al-
ternatieven voor landbouwverkeer 
onderzocht waarbij de busbrug als 
meest kansrijke naar voren kwam. 
Het geschikt maken van deze brug 
voor landbouwverkeer zou voor het 
grootste deel worden betaald door 
de Stadsregio waarbij het uitgangs-
punt was dat alle partijen een bij-
drage zouden leveren om betrok-
kenheid te tonen. De gemeente Uit-
hoorn was hiertoe bereid om tege-
moet te komen aan de bezwaren. 
Uiteindelijk hebben de gemeen-
te De Ronde Venen en de provin-
cie Utrecht hiervoor geen toezeg-
ging gedaan en is de variant niet 
meer aan de orde. Het college is de 
mening toegedaan dat alternatie-
ven voldoende zijn onderzocht en 
fi nanciering mogelijk was, dit in te-
genstelling tot de conclusie van een 
aantal bezwaarmakers en de be-
zwaarschriftencommissie.

Niet ontvankelijk
Volgens de wegenverkeerswet 
moeten personen die bezwaar ma-
ken ‘een voldoende objectief en 
actueel, eigen, persoonlijk belang 
hebben dat hem in voldoende ma-
te onderscheidt van anderen en dat 
rechtstreeks wordt geraakt door het 
bestreden besluit’. Aldus een zin-
snede uit het bericht dat de ge-
meente naar de media stuurde. De 
bezwaarschriftencommissie is van 
mening dat dit voor een groot aan-
tal indieners van het bezwaarschrift, 
vooral die uit de wijde omgeving zo-
als Wilnis, Vinkeveen, Amstelveen, 
Kockengen, Nieuwkoop en derge-
lijke niet het geval is. Daarom zijn 
deze bezwaarschriften niet ontvan-
kelijk en zijn ze ook niet behan-
deld door de bezwaarschriftencom-
missie. Het college van B&W on-
derschrijft deze conclusie op ba-
sis van de wetgeving, maar begrijpt 
dat bezwaarmakers hun bezwaren 
ook graag inhoudelijk behandeld 
zouden zien. Dat is echter in deze 
procedure niet mogelijk. Daarnaast 
is het college van mening dat de 
verkeersmaatregelen geen recht-
streekse en/of ingrijpende gevolgen 
hebben op de wegen van Aalsmeer 
en Amstelveen en vindt daarom ook 
de bezwaren van deze gemeen-
ten niet ontvankelijk. Waarvan ak-
te! De bezwaarschriftencommissie 
is van mening dat acht ingebrach-

te bezwaar onderwerpen van 18(!) 
ontvankelijk verklaarde partijen wel 
degelijk gegrond zijn. Het colle-
ge is op haar beurt echter van me-
ning dat dit bij zeven van die onder-
werpen weer niet het geval is om-
dat deze met een aanvullende on-
derbouwing goed te weerleggen en 
toe te lichten zijn. En zo blijft er dus 
niks noemenswaardigs over van de 
ingediende bezwaren. De bezwaar-
commissie geeft overigens zelf in 
haar advies ook een aantal keren 
aan nog vragen te hebben en dat er 
over sommige kwesties onvoldoen-
de informatie beschikbaar is bij de 
commissie...

Herinrichten of niet?
Op 1 maart 2016 besloot het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders (B&W) een Verkeersbesluit in 
te stellen op de toenmalige N196, 
nu de Koningin Máximalaan, van-
af de Prinses Irenebrug tot aan de 
kruising met de Laan van Meer-

wijk. Dit met het doel op termijn 
het doorgaand verkeer via de brug 
v.v. door het centrum van het Ou-
de Dorp te weren om ‘de leefbaar-
heid, levendigheid, veiligheid en be-
reikbaarheid’ te vergroten. Tegen dit 
Verkeersbesluit, dat vooralsnog vijf 
jaar geldt, konden belanghebben-
de en betrokken inwoners uit Uit-
hoorn en de regio binnen de wet-
telijke termijn (tot 20 april 2016) be-
zwaar aantekenen (een zienswij-
ze indienen). Dat resulteerde vo-
rig jaar in 59 ingediende bezwa-
ren waar men nu een antwoord op 
heeft gekregen. Het Verkeersbesluit 
heeft tevens tot doel om een tijdelij-
ke inrichting van het gebied even-
tueel mogelijk te maken. Dit om-
dat de defi nitieve inrichting van het 
Amstelplein tussen het winkelcen-
trum en het Oude Dorp nog steeds 
op zich laat wachten ook al komen 
er binnenkort plannen op tafel. On-
danks herhaald aandringen van de-
ze krant wat de uitspraak op de be-
zwaren was, heeft het tot dinsdag 7 
februari 2017 geduurd alvorens iets 
van de uitspraak van de Bezwaren-
commissie naar buiten kwam, terwijl 
de beantwoording aan het college 
reeds op 25 oktober vorig jaar heeft 
plaatsgevonden. Dat heeft alle-
maal wel lang geduurd waar Ieder-
een toch zo snel mogelijk wil weten 
waar hij of zij aan toe is in de onder-
havige situatie! De bezwaarmakers 
hebben een brief van de gemeente 
ontvangen over het besluit op hun 
bezwaar. Zij kunnen hiertegen be-
roep aantekenen bij de rechtbank. 
Nadat de volledige procedure is af-
gerond besluit het college over het 
al dan niet herinrichten van het ge-
bied tussen het winkelcentrum en 
de Prinses Irenelaan volgens het al 
lang geleden circulerende plan (zie 
bijgaande schets waaraan overi-
gens geen rechten kunnen worden 
ontleend). Dit is afhankelijk van de 
tijdsperiode die rest tussen de tij-
delijke en defi nitieve inrichting van 
het centrum van het Oude Dorp. Dat 
laatste is nu nog in nevelen gehuld.

Veel bezwaren op Verkeersbesluit 
N196 niet ontvankelijk

Uithoorn - Alsof Muziekvereni-
ging KnA het had voorzien; op de 
affi ches van het Midwinterconcert 

stond een afbeelding van een win-
ters tafereel, hetzelfde sfeervolle 
winterse plaatje was te zien in Uit-

hoorn zelf op de dag van het con-
cert. Het concert werd geopend met 
‘Orpheus in de onderwereld’. Dit stuk 
verteld het verhaal van Orpheus, die 
zijn overleden vrouw uit de onderwe-
reld mag terughalen op voorwaarde 
dat hij tijdens de tocht niet naar haar 
mag omzien. Orpheus’ liefde blijkt te 
groot; hij kijkt toch en verliest haar 
voor eeuwig. Een stuk waarin ook 
het leerlingenorkest en de Middel-
bare Muzikale Meesters vertegen-
woordigd waren. De Middelbare 
Muziek Meesters is een project van 
KnA voor 40, 50 en 60 plus. Zij kun-
nen tegen een gereduceerd tarief 
kennis maken met het bespelen van 
een muziekinstrument. Het is een 
zeer succesvol project, de leerlingen 
waren zeer enthousiast over deelna-
me aan het concert en zelfs op de 
avond zelf kwamen mensen uit het 
publiek zich voor dit project aanmel-

den. Daarnaast fi lmmuziek zoals het 
prachtige ‘Dances with Wolves’. ‘Lux 
Aurumque’ voerde het orkest al op 
tijdens het concours in Bodegraven. 
Een zeer moeilijk stuk vooral wat be-
treft dynamiek en balans. Ook wer-
den gespeeld ‘Be Thou my vision’ en 
‘The Witch and the Saint’. ‘The story of 
Anne Frank’ werd begeleid door vio-
liste Robin Schelstraete. In ‘La Cyg-
ne’ de stervende zwaan, was een so-
lo weggelegd voor celliste Eeko van 
Dun-Sek. Daarnaast lichte stukken 
zoals La mourisque, Ronde en Basse 
danse Bergeret uit Danserije waar-
bij een viertal violisten meespeelden.

Huldiging
Daarnaast werd er even tijd vrij ge-
maakt door voorzitter Marco Les-
meister om Tineke Beuse te huldigen 
voor haar 40 jarig jubileum bij Mu-
ziekvereniging KnA. Tineke is muziek 

Tineke Beuse Gehuldigd tijdens midwinterconcert KnA

gaan spelen nadat haar zoon Ferdi-
nand trompet was gaan spelen bij 
de vereniging. Ze speelt klarinet en 
is echt altijd aanwezig op de repeti-
ties. Zij ontving namens de Bond een 
mooie oorkonde en de gouden KnA 
speld en bloemen namens de ver-
eniging. Al met al weer een prachtig 
concert wat tevens een mooi beeld 
geeft van de koers die KnA wil varen; 
een bruisende, actieve vereniging 
met ruimte voor samenspel met an-
dere verenigingen en/of onverwach-
te maar altijd leuke initiatieven zoals 
tijdens dit concert met de strijkin-
strumenten. Actief ook op het gebied 
van het enthousiasmeren van kinde-
ren en volwassenen om de heerlij-

ke hobby ‘muziekmaken’ onderdeel 
te maken van hun leven. Meer info: 
www.kna-uithoorn.nl

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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What’s Up gaat verder 
onder nieuwe naam Videt

Ik sta even stil en dat is 
een hele vooruitgang

Open repetitie bij het 
orkest van De Kwakel

Kunstuitverkoop bij 
Timeless Kunstuitleen

Aangepaste kruising Piet Heinlaan 
met vertragend effect

Vervolg van de voorpagina.

Alles onder één noemer
Waarom een nieuwe naam? “We 
zijn vier jaar geleden begonnen met 
sport te geven voor kinderen in het 
basisonderwijs en zijn uitgegroeid 
naar sport, cultuur, welzijn en edu-
catie voor alle doelgroepen. Dat is 
de slag die we in vier jaar tijd heb-
ben gemaakt,” laat Fenke van Ros-
sum weten. “Waren de volwassenen 
niet direct het speerpunt, ook die 
doelgroep doet tegenwoordig vol-
waardig mee bijvoorbeeld met ou-
deravonden, lezen en media, maar 
met nog veel meer. Dat allemaal kan 
je niet meer onder What’s Up schui-
ven. En een deel van de activiteiten 
valt dan ook nog onder sportservice. 
Dat geeft verwarring. Eigenlijk is dat 
de reden dat we gekozen hebben 
voor een andere en wat professio-
nelere naam waarbij we alles onder 
één noemer brengen. De gemeen-
te zag dat ook wel zo.” Sandra van 
Stuijvenberg onderschrijft de woor-
den van haar collega. “Educatie, 
welzijn en cultuur zijn erbij geko-
men en dat zijn met elkaar meer ac-
tiviteiten dan alleen maar de sport-
sector. Sportservice en What’s Up 
dekken niet meer wat we momen-
teel allemaal doen. We hebben mo-
menteel ook veel meer doelgroepen 
dan alleen maar kinderen zoals dat 
vroeger was,” vult Sandra aan die 
erbij opmerkt dat zij dit niet alleen 
met Fenke doet maar met nog vier 
andere betrokken en gemotiveerde 

collega’s in vaste dienst, parttimers 
en niet te vergeten tal van vrijwilli-
gers. Men vult elkaar aan in de di-
verse thema’s en onderwerpen en 
aldus kunnen er ‘verbindingen’ met 
de verschillende doelgroepen wor-
den gemaakt. What’s Up huurde al 
een deel van ’t Buurtnest bij de Eu-
roparei van de gemeente. Het is de 
oude dansschool van Jolanda van 
Beek waar nu de kickboksschool 
van Elnur Gadimov in zit. Maar de 
ruimte kan ook gebruikt worden om 
te dansen. Dat kan ook in andere 
ruimten waar bijvoorbeeld eveneens 
sociaal-maatschappelijk activitei-
ten kunnen plaatsvinden zoals voor-
lezen, taalles geven, handwerken, 
kunstschilderen en tekenen, muziek 
maken, knutselen, huiswerkbegelei-
ding, kinderspelen en nog veel meer 
andere activiteiten naast sport. De 
beschikbare lounge en zaaltjes zijn 
in eigen beheer door medewerkers 
van de Sportservice met beperkte 
middelen opgeknapt en zien er fan-
tastisch uit. Dat geldt evenzeer voor 
de ruimte in de Bovenboog in de 
voormalige school aan de Johan de 
Witlaan waar What’s Up eveneens al 
actief was. Ook daar dus vanaf he-
den onder de naam Videt.

Combinatie-functionaris
Sandra: ”Uit verkregen subsidies 
kunnen de activiteiten worden be-
taald. In bepaalde gevallen dragen 
deelnemers aan sommige activitei-
ten er zelf ook aan bij. Dan gaat het 
om een euro of zo. Maar de eigen 

inbreng aan innovatie en zelfred-
zaamheid is minstens zo groot hoor. 
Want er wordt van ons verwacht 
dat we ook ondernemend genoeg 
zijn om zelf fondsen te werven om 
activiteiten te kunnen ontplooien.  
In dat licht gezien zijn wij door de 
gemeente tot ‘combinatie-functio-
naris’ benoemd om de activiteiten in 
goede banen te leiden. Dat is veel 
breder dan sportcoach of lees- en 
mediaconsulent. Intussen is dat in 
het dagelijkse taalgebruik ook weer 
aangepast omdat het een moei-
lijk begrip is. Men spreekt liever 
over ‘buurtsportcoach’ ook al past 
dat ook weer niet helemaal. Ge-
woon coach zou al goed zijn want 
wij doen niet anders dan begelei-
den op een veelvoud van gebieden. 
Voor die functie krijgen wij 40 pro-
cent van ons salaris van het rijk. De 
andere 60 procent wordt gedragen 
door de gemeente of andere pri-
vate partijen. We houden het alle-
maal laagdrempelig en ook de kos-
ten zijn minimaal. We letten erop dat 
alle mensen kunnen meedoen aan 
wat ze leuk vinden. Dat is heel be-
langrijk in een multiculturele woon-
wijk als de Europarei waar niet ie-
dereen het even breed heeft in fi-
nancieel opzicht.” Fenke wijst erop 
dat Videt geen organisatie is waar-
van men lid kan worden. Het is eer-
der een opstap via een bepaalde 
activiteit naar een vereniging om de 
gekozen sport dan wel vaardigheid 
verder te beoefenen. Of het plezier 
van het lezen te ervaren om vervol-

Amstelhoek - Een van de gegron-
de bezwaren van de ontvankelijke 
partijen die de bezwarencommissie 
in het kader van het verkeersbesluit 
onder de aandacht van het college 
bracht, was dat van de herinrichting 
van de huidige met verkeerslichten 
beveiligde kruising bij de Piet Hein-
laan in Amstelhoek. Dat gaat gebeu-

ren zodra de nieuwe rotonde tussen 
het Esso tankstation en het Fort Am-
stelhoek vanaf april dit jaar gereali-
seerd gaat worden. Volgens de be-
zwaarmakers – verwoord in hun be-
zwaar door de commissie - zou het 
beter zijn geweest als het college 
van B&W in Uithoorn even had af-
gewacht wat voor effect dit zal heb-

ben op het doorgaande verkeer via 
de (nu nog) Mijdrechtse Zuwe en de 
Prinses Irenebrug. De intensiteit zal 
waarschijnlijk duidelijk minder wor-
den, gelet op de manier waarop de 
verbouwing van de kruising ter hand 
zal worden genomen. Het daaraan 
gekoppelde gevolg is dat het Ver-
keersbesluit aan de Uithoornse kant 

Uithoorn - Het leven is jachtig en 
druk. Heel veel zaken vereisen aan-
dacht. Je bent continu bezig met de 
wereld om je heen. Het voldoen aan 
verwachtingen en verplichtingen. De 
behoefte aan rust en meer balans in 
je leven schuif je snel aan de kant. 
Geen tijd! Toch kan even stil staan 
en tegemoet komen aan je gevoel je 
veel opleveren. Een inzicht in wat je 
wilt, wat je beweegt, wat je blokka-
des zijn. Misschien is dit een goed 
begin hier wél aandacht aan te be-
steden. Diny Kosten van Angeliet or-
ganiseert workshops en cursussen 
waarmee je de cirkel kunt doorbre-
ken. Even rust, tijd voor jezelf, en ont-
spannen bezig zijn. Bijvoorbeeld in-
tuïtief schilderen. Ervaring met schil-
deren is niet nodig. Door intuïtief 
schilderen schakel je de rechter her-
senhelft in. Hiermee activeer je emo-
tie, creativiteit en fantasie. Op het 
moment dat je aan het schilderen 
bent, wordt de linker hersenhelft uit-
geschakeld. Het denken wordt even 
stilgezet, je ontspant, vindt rust, en 
je gevoel vindt zijn weg naar het pa-
pier. Dit kan verrassende uitkomsten 
geven, en door het stimuleren van je 

rechter hersenhelft komt er een be-
ter evenwicht tussen de twee her-
senhelften. Je komt in een betere ba-
lans. Als je schilderij klaar is krijg je 
uitleg over wat je geschilderd hebt.

Hoofd leeg
Bij het maken van een moodboard 
maak je je hoofd leeg. Je haalt een 
idee, concept of droom naar boven. 
Je kiest plaatjes, teksten en materi-
alen die passen bij de emotie, kleur 
of vorm die opgeroepen wordt. Of je 
maakt een wishboard op basis van 
toekomstwensen. Als het board klaar 
is, kijk je er van een afstand naar. 
Je maakt een vertaling naar je ge-
dachten en gevoelens. Het maken 
van een mood- of wishboard werkt 
verhelderend; beelden zeggen vaak 
meer dan woorden. Je board is een 
visuele vertaling van wie je bent, 
het geeft inzicht in je keuzes en de 
motivatie daarachter. In het dage-
lijks leven staat de ratio, het den-
ken, eigenlijk nooit stil. Mediteren is 
een middel om in jezelf te keren, de 
rust te vinden. Het vormt een scha-
kel tussen de linker en rechter her-
senhelft. Dit bevordert de commu-
nicatie tussen enerzijds de logische 
en anderzijds de intuïtieve aspecten 
van jezelf. Door te mediteren wordt 
de intuïtie geactiveerd. De geeste-
lijke inspanning neemt af, de hart-
slag en hersenactiviteit wordt la-
ger. Door te ontspannen en je in-
nerlijk de aandacht te geven, voel 
je je meer in harmonie met de we-
reld om je heen. Dagelijks mediteren 
helpt tegen stress, en kan een posi-
tieve werking hebben op lichamelij-
ke klachten veroorzaakt door span-
ning. Geef jezelf een rustpunt ca-
deau! Zie de advertentie elders in dit 
blad. Je kunt ook bij Diny van An-
geliet terecht voor coaching. Ange-
liet, Bieslook 36, 1422 RP Uithoorn  
www.angeliet.nl

De Kwakel - Op dinsdag 21 febru-
ari a.s. is iedereen uitgenodigd om 
een repetitie bij te wonen van “het 
orkest van De Kwakel”. Op verzoek 
van het jubilerende dorpshuis mo-
gen de vaste gebruikers iets extra’s 
doen om te laten zien wat er zo-
al in het dorpshuis gebeurt. Tavenu 
is een van de eerste gebruikers van 

het dorpshuis de Quakel, want sinds 
de opening repeteert het orkest al in 
het dorpshuis op de dinsdagavond. 
Tijdens de open repetitieavond mag 
iedereen een kijkje komen nemen 
om te zien en horen hoe zo’n repeti-
tie verloopt. Misschien een moment 
om de stap te nemen om ook een in-
strument te gaan bespelen. Voor de-

Uithoorn - Timeless Kunstuit-
leen Galerie is vanaf 2001 geves-
tigd op het industrieterrein van Uit-
hoorn. Hier gaat verandering in ko-
men. De galerie gaat verhuizen. Daar 
het nog even op zich laat wachten en 
de nieuwe ruimte kleiner is dan de 
huidige locatie van Galerie Kunstuit-
leen Timeless aan de Ondernemings-
weg 45, zijn zij gestart met een gro-
te “verhuizingsuitverkoop” met zeer 
hoge kortingen die oplopen tot 70%. 
Door deze uitverkoop proberen zij 
hun grote kunstvoorraad van schil-
derijen en beelden tegen lage prij-
zen te verkopen zodat op de nieu-
we locatie gestart kan worden met 
een mix van een nieuwe collectie en 
bestaande kunstenaars. De collectie 
van deze uitverkoop bestaat uit vele 
verschillende kunstenaars, bekende 
en minder bekende namen. Verschil-
lende technieken, zoals zeefdruk-
ken, litho’s, foto’s, mixed media, ter-
ragraphic, polygrafiek etc. Ook kunt 

u prachtige originele schilderijen vin-
den in de uitverkoop. Naast de schil-
derijen worden ook alle beelden met 
mooie kortingen aangeboden. Naast 
de uitverkoop blijft u ook altijd wel-
kom om lid te worden van de kunst-
uitleen. Een flexibele manier om van 
prachtige kunst te genieten tegen 
een betaalbaar tarief. Ook voor nieu-
we leden heeft de kunstuitleen een 
actie bedacht. Bij een nieuw lidmaat-
schap, ontvangt u tijdelijk een gra-
tis 2e kunstwerk. Zo heeft u 2 kunst-
werken voor de prijs van 1 kunst-
werk. Kortom, het is zeker de moei-
te waard om een bezoek te brengen 
aan deze prachtige Galerie/Kunstuit-
leen. De koffie staat klaar. Timeless 
Kunstuitleen/Galerie is geopend op 
woensdag en vrijdag van 12.00-17.00 
uur, zaterdag van 11.00-16.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
0297-534598 of www.kunstuitleen-
timeless.nl raadplegen. Op Facebook 
volgt ook meer informatie.

gens zelf naar de bieb te gaan om 
boeken te halen. “Dus bij ons het 
drempeltje over te gaan om dingen 
te proeven en te proberen om ver-
volgens de stap te durven nemen 
om verder te gaan. Liefhebbers van 
muziek kunnen dat op dezelfde ma-
nier bij ons doen. De gemeente Uit-
hoorn vraagt van ons om talenten te 
ontwikkelen op hun gebied maar ie-
dereen moet ook kunnen meedoen 
met de diverse activiteiten; er moet 
sociale cohesie zijn, participatie, we 
moeten ‘verbinden’ en noem maar 
op. Nou dat doen we zoveel moge-
lijk. Met sport, educatie en cultuur 
als middel. Er komt ook veel maat-
schappelijk werk en jongerenwerk 
bij kijken.”

Hoelang nog?
Zolang het nog kan blijft Videt ac-
tief in ’t Buurtnest. Maar dat kan 
volgend jaar zomaar afgelopen zijn 
omdat het gebouwencomplex op 
de nominatie staat te verdwijnen in 
het kader van de op handen zijnde 
nieuwbouw. Waar men dan naartoe 
moet is nog even duister. De Scheg 
misschien? Fenke en Sandra maken 
zich daar terecht zorgen over want 
juist in de woonwijk van de Euro-
parei met een kwetsbare samenle-
ving is een dergelijk buurtgebouw 
met zijn mogelijkheden voor de be-
woners onontbeerlijk. Opheffen en 
geen alternatief is een echte ramp. 
Waar het nu staat is een ideale lo-
catie, maar die is eindig. Daar zou 
de gemeente snel een oplossing 
voor moeten vinden. Dat is echt no-
dig. “Maar we gaan er dit jaar so-
wieso eerst een mooi jaar van ma-
ken en hopen zoveel mogelijk men-
sen te bereiken. Als mensen de juis-
te deur op nummer 57 weten te vin-
den zijn ze altijd van harte welkom,” 
aldus Fenke.

van de Irenebrug waarschijnlijk niet 
zo strikt hoeft te worden toegepast. 
Het laatste onderdeel van het project 
Omlegging N201 is deze aansluiting 
die nog gerealiseerd gaat worden. 
Na oplevering zal het gebied tussen 
de rotonde en de Prinses Irenebrug 
als een 30 km zone worden inge-
richt. Behalve de rotonde en de aan-
sluiting van de diverse wegen zal en 
passant ook het huidige kruispunt 
Mijdrechtse Zuwe/Piet Heinlaan ver-
kleind en sterk vereenvoudigd wor-
den. Voorts wordt de vormgeving in 
overeenstemming gebracht met de 
nieuwe functie. Hoe de woonwijk 
met de straten op de nieuwe situa-
tie zal worden aangesloten is nu nog 
niet bekend. Wel dat door de nieu-
we inrichting de weg onaantrekke-
lijk zal worden voor doorgaand ver-
keer richting Prinses Irenebrug v.v. 
Volgens ingewijden zal dat ongetwij-
feld leiden tot aanzienlijk minder au-
toverkeer waardoor de verkeersvei-
ligheid en de leefbaarheid in Amstel-
hoek en daarmee ook in het dorps-
centrum van Uithoorn fors zal verbe-
teren. Maar het college van B&W van 
Uithoorn wil(de) daar waarschijnlijk 
niet op wachten en heeft het be-
zwaar als zodanig niet meegewo-
gen in haar beslissing. Dit tot frus-
tratie van de bezwarencommissie die 
in haar betoog opmerkte dat het Ver-
keersbesluit van B&W onvoldoende 
zorgvuldig c.q. gebrekkig tot stand is 
gekomen en onvoldoende is gemo-
tiveerd!

De huidige kruising bij de Piet Heinlaan krijgt een sterk vereenvoudigde functie

Ron Goossens: Low Budget Stuntman

Spokenjagers

Fifty Shades Darker

Sing (3D/NL)

La La Land

LEGO Batman, de fi lm (3D NL)

Huisdiergeheimen (2D/NL)

The Red Turtle

NU IN DE BIOSCOOP

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL    

STUDIO’S AALSMEER
BIOSCOOP

THEATER

LEGO BATMAN (3D NL)
De vakantiefi lm voor de kinderen!
Prijs: vanaf €6,-

DANA WINNER
21 april - 20.00 uur 
Prijs: €29,50

05-03 - Petra Berger en Jan Vayne

21/04 - Dana Winner

05/05 - Yes, We Meet Again!

07/05 - Ticket to Bollywood

voor meer informatie:

crowntheateraalsmeer.nl

THEATER AGENDA

BIOSCOOP

Op 15 maart is het Ladies Night met de fi lm ‘Het verlangen’. Deze komedie gaat over 

boeken en... schoenen, heel veel schoenen.  “Als de aantrekkelijke schoenenverkoopster 

Brigitte met een beroerd manuscript bij uitgeverij Goudemondt aankomt, zien de broers 

Marc en Boudewijn direct mogelijkheden. Zij hebben namelijk een literair meesterwerk in 

handen van Herman: een onooglijke en stotterende auteur. Ze bedenken een grote wissel-

truc, maar of dat de oplossing is?” Tickets à €12,50 bestel je op bioscoopaalsmeer.nl

LADIES NIGHT - HET VERLANGEN - 15 MAART

BIOSCOOP

genen die al een instrument spelen 
en het leuk vinden om dit samen met 
anderen in een orkest te doen is dit 
de avond om dat eens te proberen.

Reünie/workshopdag 
Ook is deze avond bestemd voor de 
muzikanten die zich hebben opge-
geven voor de reünie/workshopdag 
Tutti Tavenu op zaterdag 8 april, ter 
gelegenheid van het 90-jarig jubi-
leum van Tavenu. Blazers, die nog 
geen instrument te leen hebben ge-
kregen, mogen een instrument op-

halen. Trommelaars die dat willen 
mogen alvast stokken ophalen. Wel 
graag even dit van te voren melden 
op tavenu90jaar@hotmail.com. Het 
orkest zal de nummers laten horen 
die op 8 april ook op de lessenaar 
zullen staan. 

Zijn er nog mensen die 8 april mee 
willen doen en zich nog niet hebben 
opgegeven is dit de laatste kans om 
zich nog aan te melden. De repetitie 
op dinsdag 21 februari is van 20.00 
tot 22.15 uur.





Geef jezelf en/of een 
vriend(in) een gezellige

workshop cadeau
bij Angeliet

WORKSHOP INTUÏTIEF SCHILDEREN
(2,5 uur; minimaal 2, maximaal 5 personen)
* prijs is inclusief materialen, uitleg, koffi  e of thee

CURSUS INTUÏTIEF SCHILDEREN
(vervolg op de workshop; 5 x 2,5-3 uur,
eens per 2 weken;
minimaal 2, maximaal 5 personen)
* prijs is inclusief materialen, uitleg, koffi  e of thee

WORKSHOP
MOODBOARD/WISHBOARD MAKEN 
(2,5 uur; minimaal, 2 maximaal 5 personen)
* prijs is inclusief materialen, uitleg, koffi  e of thee

KENNISMAKEN MET
GELEIDE MEDITATIE
(2 uur; minimaal 2, maximaal 6 personen)
* prijs is inclusief koffi  e, thee of water
 

Agenda: zie website

NU 15% KORTING OP DE WORKSHOPPRIJS
EN 10% OP DE CURSUSPRIJS

BIJ INSCHRIJVING IN FEBRUARI/MAART!
Voor meer informatie kun je een email sturen naar diny@angeliet.nl of bellen 
met 06-18783253. Of kijk op de website www.angeliet.nl (ook voorbeelden in 
de workshopgalerij) en lees het artikel elders in dit blad.

Angeliet • Bieslook 36 • 1422 RP • Uithoorn
06-18783253 • www.angeliet.nl • diny@angeliet.nl

€22,50*

€95,00*

€21,50*

€12,50*

PROGRAMMA
ZORGBOERDERIJ INNER-ART

INLOOP DE LANDER:
Voor ieder die zin in een verzetje heeft,

contacten, gezelligheid of afl eiding zoekt
of wanneer een spel niet alleen te spelen is.

Met elkaar iets ondernemen is gezelliger!

Maandagochtend:
snookeren - schaken/dammen
Maandagmiddag: spelletjes

Dinsdagochtend:
spelletjes - yatze

handwerken (breien, haken, naaien)
Dinsdagmiddag:
kaarten (keezen) 
darten (buiten)

Woensdagochtend:
schilderen/tekenen - crea

Woensdagmiddag:
crea - darten (buiten)
Donderdagochtend:

poolbiljart - yatze - kaarten
Donderdagmiddag:

schaken/dammen - spelletjes, kaarten.
Bij belangstelling meer of

andere activiteiten mogelijk.
Toegang vrij. ma. t/m do. 9.30-15.30u.

Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. 0297-563753.

De cursus omvat 5 à 6 lessen in de avond 
Lesmateriaal is inbegrepen
CWO/VDWS/ANWB erkende opleidingen

Kudelstaartseweg 64
1433 GK Aalsmeer
0297 320122
info@zeilschoolaalsmeer.nl

Vaarbewijs 2 
Vaarbewijs 2 Vaarbewijs 1 

Maandag 6 maart 2017 Dinsdag 7 maart 2017

www.zeilschoolaalsmeer.nl
Inschrijven en meer informatie:

0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980 

Het VerkeersCollege
Opleidingen voor:

* Bromfiets Rijbewijs  
* Auto Rijbewijs (ook automaat)
* Motor Rijbewijs 
* Aanhangwagen Rijbewijs (BE + CE)
* Tractor Rijbewijs
* Vrachtauto Rijbewijs  + ook Nascholing

Code 95
* Vaar bewijs 1+2
* Taxi diploma
* Heftruck diploma
* VCA diploma (basisveiligheid) + BHV

Te koop:
Behandelstoel voor schoon-
heidsspecialiste of pedicure, in 
goede staat €250,-. 
Tel. 0297-323774
Te koop:
Behandelstoel voor schoon-
heidsspecialiste of pedicure 
i.g.st. €250,-. Tel. 0297-323774
Te koop:
Houten slee 10,-. 3 Sierbloem-
potten creme diam 20cm 10,-.
Tel. 06-43731860
Te koop:
Toermalijnkas voor moestuin 
2.64 bij 4.48 voor hobbytuinder 
150,-. Tel. 0297-264777

Te koop:
Casio Music Site CTK-900 met 
onderstel en kruk voor €70,-. Tel. 
0294-293157
Te koop:
IJzeren stalraam €25,-. Diverse 
muurankers €5,- per stuk. 
Tel. 0297-254039
Te koop:
Fietszitje met voorscherm en 
bevestiging €20,-.
Tel. 0297-274251
Te koop:
Mooie sportfeest batavus 
i.z.g.st. €150,-. 
Tel. 06-23603783

Te koop:
Mountainbike Giant i.g.st. 
€50,-. Herenfi ets Giant i.g.st. 
€50,-. Tel. 0297-272616
Te koop:
Home trainer Dunlop.  Display 
met 5 functies €75,-. 
Tel. 0297-326574
Te koop gevraagd:
Huis- en verwarmings ketels en 
airco’s voor de sloop. 
Tel. 0297-329180
Gevraagd:
Ronde palen van 8 cm door-
snede en 200 -220 cm lang. 
T.e.a.b. Tel. 0297-287604
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De Kwakel - 14 februari is niet al-
leen Valentijnsdag, het is ook al 
sinds jaren de dag dat de Staten-
fractie van de VVD Noord-Holland 
taarten uitdeelt aan vrijwilligers die 
een bijzondere bijdrage leveren aan 
de lokale gemeenschap. Dit jaar is 
de taart voor de vrijwilligers en be-
zoekers van de Buurtkamer in het 
Dorpshuis in De Kwakel. De Buurt-

kamer is een initiatief van Emmy Rö-
ling en is in september 2016 gestart. 
Inmiddels is er al een groep van on-
geveer 20 gasten die de gezellige 
Buurtkamer bij Emmy en haar vas-
te vrijwilligers weet te vinden. Iede-
re vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
staat er een lekker kopje koffie klaar 
en is er tijd voor een praatje of bij-
voorbeeld een spelletje Rummikub. 

VVD zet Buurtkamer in 
het zonnetje

De Kwakel - Op 25 februari aan-
staande viert dorpshuis De Quakel 
haar 25-jarig bestaan. Al een dag 
eerder, op 24 februari, is er een ge-
weldige muziek-bingo, waarmee de 
festiviteiten geopend worden. De 
muziek-bingo begint om 20.00 uur. 
Iedereen is bij deze van harte uitge-

nodigd. Het belooft een heel gezelli-
ge avond te worden. 

Wie herkent de muziekfragmen-
ten het snelst en het best? Goud 
van oud, schlagers, carnavals hits, 
Nederlandstalige muziek, hits van 
nu? Alles komt aan bod, dus er is 

voor elk wat wils. Ben jij die muziek-
kenner, herken jij de meeste frag-
menten? Dan word jij beloond met 
mooie prijzen. Of kom gewoon voor 
de gezelligheid en verhoog de sfeer 
door de fragmenten die je herkent 
uit volle borst mee te zingen. In de 
Nieuwe Meerbode van 25 januari 

Dorpshuis De Quakel 
viert 25-jarig bestaan 

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Leuk aan vogels is dat ze altijd 
in de buurt zijn. Je hoort ze, ziet 
ze en ze poepen op je auto. Dat 
laatste is misschien minder leuk. 
In het voorjaar begeleiden ze het 
lengen der dagen met gezang en 
pas als de zon over haar jaarlijk-
se hoogtepunt heen is, worden 
ze wat stiller. Maar roodborstje 
en winterkoninkje zingen jaar-
rond en altijd klinkt er wel er-
gens gepiep, getik, gefluit, ge-
roep of gekrijs. Never a dull mo-
ment met vogels. Je kunt ze het 
hele jaar lokken door ze te voe-
ren, maar vooral in de winter-
maanden zullen ze je dankbaar 
zijn. Wees niet bang dat ze er 
te dik van worden, want in te-
genstelling tot mensen blijven 
ze zich niet volstoppen. Ze kij-
ken wel uit, vette trage vogels 
eindigen als eersten in de klau-
wen van de huiskat. Kleine vo-
geltjes als Mezen hebben tijdens 
de korte winterdagen vreselijke 
honger. Dan moeten ze in weinig 

uren enorme reserves opbou-
wen om hun lichaamstempera-
tuur tijdens de lange winternacht 
op veertig graden te houden. ’s 
Morgens hebben ze zoveel vet 
verbrand, dat ze alweer zo’n tien 
procent lichter zijn. Dan begint 
een nieuwe dag van hard aan-
poten om de nacht te overleven. 
Daarom zijn ze zo blij met vetbol-
len, zaden en pindasnoeren. Me-
zen kun je het hele jaar in je tuin 
tegenkomen, maar ‘s winters kan 
er een pimpelmees uit Zweden 
aan je vetbol bungelen, terwijl 
het exemplaar dat je in de len-
te zijn trillertje hoorde zingen er-
gens in Frankrijk rondhangt. De 
gezellig keuvelende staartmees-
jes zijn honkvaster, die verplaat-
sen zich in hun leven hoogstens 
een paar kilometer van de plek 
waar hun eitje lag. Tellen kun-
nen je ze ook, de vogels rond je 
huis, zoals laatst bij de jaarlijk-
se Nationale Tuinvogeltelling. Via 
tuintelling.nl kan dat wekelijks. 
Landelijk doen daar bijna acht-
duizend mensen aan mee, in De 
Ronde Venen drieëndertig, in 
Uithoorn twaalf. Zelf noteerde ik 
de afgelopen jaren zevenenzes-
tig vogelsoorten. Bijzonder was 
de draaihals, een kleine spech-
tensoort. Door te tellen merk je 
hoe de seizoenen van het vogel-
jaar ook aan jouw tuin voorbij-
trekken. Opeens zwieren er gier-
zwaluwen over, net zo plotseling 
zijn ze verdwenen en trekt een 
zwermpje koperwieken voorbij. 
Of zit er een keep op de voeder-
tafel. Met zo’n voedertafel kun je 
de vogels tot vlak voor je neus 
halen. En wat past er mooier bij 
kerst dan meesjes hun buikjes 
te laten volvreten? Voor hen een 
kwestie van overleven, dat wel. 

Jaap Kranenborg

Vogelseizoenen voor je neus

Je helemaal volstoppen en de vol-
gende dag weer op gewicht, ve-
len dromen hiervan, deze staart-
mezen en pimpelmees doen het! 

plaatsten we al een artikel met een 
vooraankondiging van het jubileum. 
Daarin beschreven we de crucia-
le plaats die dorpshuis De Quakel 
inneemt in de Kwakelse gemeen-
schap. Op dit artikel kregen we vele 
enthousiaste reacties en vele woor-
den van waardering voor het werk 
dat het bestuur, de beheerder, assi-
stent beheerder en vele vrijwilligers 
van het dorpshuis wekelijks doen. 
Voor die blijken van waardering be-
danken wij u. Reden voor ons om 
ons dankbare werk voort te zetten.

Loterij
Het feest op 25 februari begint, net 
als op 24 februari, om 20.00 uur. Die 
avond zijn er wat optredens en is 
er alle gelegenheid om eens gezel-
lig bij te praten met anderen die het 
dorpshuis bezoeken of een warm 
hart toedragen. Die avond is ook de 
trekking van de loterij die wij orga-
niseren ter gelegenheid van het vijf-
de lustrum. Wilt u een kans maken 
op een van de vele prachtige prij-
zen, dan kunt u vooraf, maar ook 
op de avond zelf, voor 2,- euro per 
stuk loten kopen. Vanaf heden op 
de volgende vier adressen: Gerbe-
ralaan 22, Gerberalaan 28, Kerklaan 
16 (dorpshuis) en Jozeflaan 9.
Het bestuur van het dorpshuis no-
digt bij deze alle oud-bestuursle-
den, verenigingen die in het dorps-
huis hun “thuis” hebben, (oud-)vrij-
willigers, leden van de Kwakelse 
Ondernemersvereniging, Rick FM, 
leveranciers, sponsoren en andere 
belangstellenden uit voor het feest 
op 25 februari. Edward en zijn team 
staan klaar om u die avonden, zo-
als gebruikelijk, tot in de puntjes te 
verzorgen.

Enthousiast wordt benadrukt dat ze 
graag een plek willen zijn waar ie-
dereen van alle leeftijden welkom is. 
Vrijdag sprak Petra Kirch, lid van de 
VVD Statenfractie Noord-Holland, 
onder andere haar waardering uit 
voor dit prachtige initiatief. De vrij-
willigers van de Buurtkamer zorgen 
ervoor dat mensen iedere week op 
een laagdrempelige manier een ge-
zellig uitje hebben om naar uit te 
kijken. Daardoor leveren ze een be-
langrijke bijdrage aan het bestrijden 
van de eenzaamheid van mensen. 
Na deze woorden was het tijd voor 
Petra Kirch en gemeenteraadslid 
Rebecca Sterrenberg om de VVD 
taart uit te reiken. Na luid applaus 
werd deze samen met de vrijwil-
ligers en alle bezoekers opgege-
ten. Zo kwam er een eind aan de-
ze feestelijke ochtend in De Kwakel, 
maar iedereen is van harte uitgeno-
digd om vrijdag eens binnen te ko-
men lopen in de Buurtkamer in het 
Dorpshuis.

Inbrekers op de 
vlucht gejaagd
Uithoorn - Op woensdag 8 februa-
ri om 13.20 uur hebben twee man-
nen geprobeerd in te breken in een 

Uithoorn - In de avond of nacht van 
vrijdag 10 op zaterdag 11 februari is 
vanaf de Madelief een scooter ge-
stolen. Lang heeft de eigenaar zijn 
vervoermiddel niet hoeven missen. 

De scooter is zondag 12 februari om 
half tien in de avond door agenten 
aangetroffen in de Faunalaan, bij 
het fietspad. Inmiddels is de scooter 
weer bij de rechtmatige eigenaar.

Fietsster gewond 
na aanrijding

Uithoorn - Op dinsdag 7 fe-
bruari om half vier in de middag 
heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de rotonde bij de 
Prins Bernardlaan. Een 43-jari-
ge automobilist uit Amsterdam 
reed de rotonde op om richting 
de Thamerlaan te gaan. Hij zag 
hierbij een 55-jarige fietsster 
uit Uithoorn over het hoofd. De 
vrouw kwam ten val en is per 
ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. Ze heeft haar enkel-
banden beschadigd.

Scooter na een dag retour

woning aan Op de Korenbloem. Met 
een schroef werd geprobeerd het 
slot van de voordeur te openen. Ge-
tuigen hoorden geluid en zijn zelf 
hard lawaai gaan maken om de in-
brekers te verjagen. De twee zijn 
hierdoor op de vlucht geslagen. Een 
van hen klom over een muurtje en 
ging er snel vandoor. De ander lukte 
het niet zo snel om over de muur te 
klimmen. Hij is op de foto gezet door 
een getuige. Het onderzoek door de 
politie loopt.
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Uithoorn - Afgelopen week speel-
den de deelnemers aan de Kroeg-
Kwis-competitie hun eerste wedstrijd. 
Na een spannende avond bleek het 
team van PvdA Uithoorn het sterkst, 
op de voet gevolgd door ‘Ik trap op 
mijn fi etsje’. Met negen teams werd 
vorige week begonnen aan de vier-
de editie van de PvdA KroegKwis-
competitie. Het tiende team ‘Ons Uit-
hoorn’ moest helaas wegens ziekte 
verstek laten gaan. Naast de deelne-
mende teams uit voorgaande jaren, 
zij het in soms veranderde samen-
stelling, waren er ook twee nieuwe 
teams. Zij moesten er duidelijk nog 
even inkomen en eindigden met wis-
selend resultaat. Na de eerste twee 
ronden van elk tien vragen ging “Ik 
trap op mijn fi etsje’ fi er aan kop. Zij 
werden op een punt gevolgd door 
drie teams: ‘We rotzooien maar wat 
an’, ‘Herbergh 1883’ en ‘PvdA Uit-
hoorn’. Na de tweede serie had ‘We 
rotzooien maar wat an’ de kopposi-
tie over genomen en stond ‘Ik trap op 

PvdA KroegKwis-competitie
PvdA Uithoorn wint 
eerste ronde 

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Uithoorn - Vorige week werd de 
uitkomst bekend van het onder-
zoek naar sportaccommodaties in 
Thamerdal en Zijdelwaard. Het col-
legeadvies aan de raad met betrek-
king tot de gymnastieklocatie voor 
het Duet in Thamerdal viel rauw op 
ons dak. Er wordt gekozen voor de 
goedkoopste oplossing. Het oude 
schoolgebouw inclusief de gym-
zaal wordt met minimale midde-
len opgelapt, om zo nog 15 jaar 
mee te kunnen. Wij zijn verbijs-
terd!! Nòg eens 15 jaar in een ge-
bouw dat veel te klein volgens de 
huidige normen voor modern be-
wegingsonderwijs. Nòg twee com-
plete generaties basisschoolkinde-
ren in Thamerdal die tekort gedaan 
worden ten opzichte van andere 
Uithoornse kinderen! En dat voor 
een college dat de mond vol heeft 
van kansen, talentontwikkeling en 
achterstandenbestrijding! Kinde-
ren in Thamerdal krijgen minder 
kansen om goed te bewegen, min-
der kansen voor talentontwikke-
ling en worden keihard achterge-
steld! Toen in 2012 een eerste, glo-
baal programma van eisen voor de 
nieuwbouw van “de Regenboog” 
werd gepresenteerd aan de ge-
meenteraad, was daarin geen gym-
zaal opgenomen. Als redenen wer-
den de verantwoordelijke beleids-
medewerkers onder andere aan-
gevoerd dat daar geen geld voor 
was begroot en dat dit teveel sa-
menhing met besluitvorming over 
de toekomst van andere sportloca-
ties (waaronder De Scheg). De vi-
sie was op dat moment nog wel dat 
de Bovenboog na oplevering van 
het Duet zou worden gesloopt ten 
behoeve van woningbouw.

Duidelijkheid
Eind 2014 was er meer duidelijk-
heid: het college van B&W advi-
seerde de gemeenteraad om de 
huidige gymzaal van de Boven-
boog op te knappen. Er werd toen 
gesproken over een “grondige re-
novatie van het gehele gebouw” en 

hiervoor was �800 000,- uitgetrok-
ken. De grond naast de nieuwbouw 
aan de Kuyperlaan (waar op dat 
moment de Regenboog nog stond) 
zou verkocht worden voor woning-
bouw. We hebben destijds gepro-
testeerd. We spraken onze twijfels 
uit over de begroting. We wezen 
de raad op wat wij zagen als kort-
zichtigheid: een advies vanuit vast-
goed, zonder te kijken naar wat er 
uit de kokers van andere gemeen-
telijke afdelingen kwam: zoals 
JOGG (Jongeren op Gezond Ge-
wicht) en Communities that Care 
(tegenwoordig met De Vreedzame 
Wijk als vervolg). Een advies geba-
seerd op kortetermijnvisie en uit-
gaand van kosten die nu worden 
gemaakt en niet rekening houdend 
met besparingen in de toekomst. 
De raad besloot om een en ander 
nader te laten onderzoeken. 

Onderzoek
Het bestuur van de stichting ICBO, 

waartoe het Duet behoort, heeft 
toen zelf een bouwkundig onder-
zoek laten uitvoeren. Daaruit bleek 
dat de conclusie om de Bovenboog 
grondig te kunnen renoveren voor 
800.000,- euro op zijn minst twij-
felachtig was. En dat er voor bijna 
hetzelfde bedrag een gloednieu-
we gymzaal gebouwd kon worden 
die voldeed aan de nieuwste ei-
sen. Dit onderzoek is aangeboden 
aan de gemeenteraad en het col-
lege van B&W. De gemeente Uit-
hoorn heeft vervolgens een nog 
veel uitgebreider onderzoek la-
ten uitvoeren, waarin ook de toe-
komst van de Scheg werd meege-
nomen. Wij zijn als stichting ICBO- 
het Duet als hoofdgebruikers van 
de gymzaal in Thamerdal deze 
keer wel uitgenodigd om onze in-
put te geven. We hadden daar na 
afl oop een goed gevoel over. Ver-
bijsterd waren we over het advies 
van B&W wat nu voorligt. In plaats 
van een grondige renovatie wordt 
er nu voorgesteld om het gebouw 
een opknapbeurt te geven waar-
mee het voor 15 jaar verder kan. 
Daarbij blijft de gymzaal de hui-
dige afmetingen houden. Daar-
bij kunnen we nog opmerken dat 
daar nòg minder geld voor uit is 
getrokken dan in het advies van 
2014! En inderdaad was het argu-
ment van de kosten doorslagge-
vend in dit advies. De modelver-
ordening huisvesting onderwijs 
schrijft een minimale afmeting van 
21x12 voor en de klvo (vakorgani-
satie gymnastiekonderwijs) advi-
seert zelfs 22x14 meter. Deze af-
metingen zijn nodig om modern 
bewegingsonderwijs aan grote 
groepen te kunnen geven. De hui-
dige zaal is 18x10 meter.

Argumenten
Naast het onderzoek, de eerder ge-
noemde argumenten over aanslui-
ten bij andere beleidsterreinen en 
onze twijfels over bestemming van 
de grond naast het Duet als locatie 
voor woningbouw (in plaats van de 
locatie van de huidige Bovenboog), 
blijft ons belangrijkste argument 
voor een nieuw te bouwen gymzaal 
natuurlijk het recht van kinderen in 
Thamerdal op een goede gymzaal. 
Jarenlang zijn onze leerlingen nu al 
afgescheept met een oud gebouw, 
dat te klein is volgens de model-
verordening huisvesting onderwijs, 
tochtig is, met gammele ramen en 
met kleedruimtes zonder werken-
de douches. We slikten het in de 
hoop op betere tijden. Maar niet 
langer! Leerlingen en ouders zijn 
inmiddels een protestactie gestart. 
Bestuur en directie gaan opnieuw 
het gesprek aan met de raadsle-
den. Wij hopen de Uithoornse po-
litiek wakker te schudden. Er wordt 
bezuinigd op een verkeerde ma-
nier, namelijk over de hoofden van 
de kinderen uit Thamerdal! Gunt u 
de kinderen uit Thamerdal dezelf-
de bewegingsruimte als alle ande-
re kinderen in Uithoorn? Geef ons 
dan uw steun! Onze leerlingen zul-
len in de wijk huis aan huis handte-
keningen ophalen. U kunt ook on-
line onze petitie tekenen: ruimte-
voorhetduet.petities.nl Liever niet 
digitaal? U bent van harte wel-
kom om bij ons binnen te lopen om 
persoonlijk te tekenen! Volg on-
ze actie ook op facebook: www.
facebook.com/geefonsderuimte 

Kinderen, ouders, team, directie 
en bestuur van het Duet
Thamerdal, Uithoorn

De kinderen van Thamerdal vragen uw steun
Ingezonden brief aan alle inwoners van Uithoorn

Als oudere bewoner van Zijdel-
waard was ik verwend met de bi-
bliotheek op loopafstand. De be-
reikbaarheid aan de Wilhelmi-
nakade maakt een bezoek veel 
moeilijker. Dat zal met de ver-
plaatsing naar het te bouwen” 
Confusius” er zeker niet beter op 
worden. Buiten het “bootjes-sei-
zoen” valt de levendigheid van 
het Oude Dorp en met name van 
de Wilhelminakade zo te zien wel 
tegen. Het is de vraag of “hor-
des” bibliotheek bezoekers daar-
aan veel zullen veranderen. Aan 
de gebruikers van de bibliotheek 

is, voor zo ver ik weet, nooit iets 
gevraagd naar aanleiding van de 
verhuizing uit de “Hoeksteen”. 
Kennelijk is deze verhuizing een 
onwrikbare zaak voor het ge-
meente bestuur. Ligt het in de 
verwachting dat er over b.v. een 
jaar een evaluatie plaats vindt 
door het gemeentebestuur van 
de resultaten van deze verhuizing 
voor het bibliotheek bezoek? Zo’n 
besluit zie ik met spanning tege-
moet. 

Jan Kleene
P.C. Hooftlaan 20

Bibliotheek Uithoorn

Gemeente Uithoorn 
lapt bezwaarschriften-
commissie aan de laars
Verslag hoorzitting Bezwaar-
schriftencommissie Verkeers-
besluit op 23 juni 2016
Verslag door mij gemaakt op 4 ju-
li 2016 voor iemand die verhinderd 
was. Het offi ciële verslag ontving 
ik als bezwaarmaker pas op 7 fe-
bruari 2017 

We hadden die hoorzitting en 
60 bezwaarmakers. De voorzitter 
wekte de indruk dat zijn belang-
rijkste taakopvatting was om bin-
nen een tot anderhalf uur klaar te 
zijn. Bezwaren in het algemeen 
belang werden niet gewaardeerd 
want daar gaat de gemeen-
te over! Dus mijn voorbereide 
en aangemelde praatje mocht ik 
niet afsteken. De bezwaarschrif-
tencommissie heeft ook naar de 
reactie van gemeente Uithoorn 
gevraagd. Pas na afl oop van de 
hoorzitting werd het me duide-
lijk dat niet één van de Uithoorn-
se bestuurders verantwoordelijk 
voor dit idiote besluit het lef heeft 
gehad om aanwezig te zijn, aan-
dachtig te luis-te-ren en te rea-
geren. Geen B&W en geen raads-
leden. Namens Uithoorn reageer-
de vooral een heel goede actri-
ce die door de gemeente bleek te 
zijn ingehuurd bij een advocaten-
kantoor.  Dit dorp werkt dus met 
huurlingen, koele kikkers, die 
geen enkele band met deze ge-
meenschap hebben.  Als dit geen 
bewijs is dat onze bestuurders 
gewoon hun vingers in hun oren 
stoppen en niets willen horen van 
de mening van anderen dan zij-
zelf weet ik het niet. Zo’n arme 
ambtenaar die was afgevaardigd 
leek duidelijk geëmotioneerd bij 
het aanhoren van de soms uit het 
hart gegrepen bezwaren. Volgens 
mij snappen de meeste ambtena-
ren in het gemeentehuis hier ook 
niks van. Ik heb nooit wat gehad 
met de politiek maar als dit repre-
sentatief is krijg ik steeds meer 
begrip waarom het volk zich er-
van afkeert, op niveau van ge-
meente, van het land en van Eu-
ropa. Wij hopen dat in de bezwa-
rencommissie nog enige verant-

woordelijkheid wordt genomen. 
En dat er nog iets over blijft van 
wat ik wijsheid noem.
Na lang wachten heeft de be-
zwaarschriftencommissie zich 
uitgesproken. De commissie con-
cludeert (hun adviesrapport van 
25 oktober 2016, pas 7 februa-
ri 2017 in mijn bus) dat het be-
sluit van de gemeente onvol-
doende zorgvuldig c.q. gebrekkig 
tot stand is gekomen en onvol-
doende is gemotiveerd. De com-
missie heeft een aantal bezwaren 
gegrond verklaard op hoofdpun-
ten als onvoldoende overleg met 
o.a. buurgemeenten, niet onder-
bouwde tellingen, onvoldoende 
studie van alternatieven, niet af-
wachten van de effecten van wat 
al loopt, ontbreken van verkeers-
veiligheidsonderzoek etc. Het kan 
altijd mooier maar in mijn op-
tiek heeft de commissie een in-
teger en afgewogen adviesrap-
port afgeleverd. Maar dan onze 
bestuurders: behoudens enkele 
kleine technische aanpassingen 
die men reeds voornemens was 
hebben B&W op 17 januari 2017 
besloten het verkeersplan door 
te drukken en ook de bezwaar-
schriftencommissie aan de laars 
te lappen. Daarmee geeft het be-
stuur er blijk van hoofd noch hart 
(noch van zichzelf noch van hun 
“huurlingenleger”) te gebruiken 
en de impasse die ons dorps-
centrum al zeven jaar teistert nog 
eens met vijf jaar te gaan ver-
lengen. Een impasse die zorgt 
dat het dorp en de omgeving al-
leen maar onaantrekkelijker wor-
den qua helderheid, bereikbaar-
heid, verkeerdrukte, veiligheid, 
milieu, gezelligheid en ontwikkel-
perspectief. Als je zo met de rug 
naar je volk en je buren (al onze 
buurgemeenten!) staat, niet gek 
dat Uithoorn al helemaal in Die-
men op zoek moet naar een sa-
menwerkingspartner!

Mijn oproep aan al onze raadsle-
den: Stop deze waan!

Ad de Kort, Uithoorn

De Kwakel - De vrijwilligers van de 
Buurtkamer in De Kwakel hebben 
onlangs een nieuwe activiteit uitge-
probeerd. Zij hebben de gasten op 
vrijdag een lunch aangeboden. Dit 
was aansluitend op de wekelijkse 
inloopochtend van de Buurtkamer 
in dorpshuis de Quakel. De lunch 
van de Buurtkamer is positief ont-

vangen; het is leuk en gezellig om 
af en toe samen te eten. Omdat het 
een proef was, was deze lunch gra-
tis. Bij een eventueel vervolg van 
de lunch wordt een bijdrage om de 
kosten te dekken zeer op prijs ge-
steld. Het besluit over mogelijke 
voortzetting van deze nieuwe activi-
teit moet nog worden genomen. De 
Buurtkamer is gevestigd in dorps-
huis de Quakel dat in het week-
end van 24, 25 en 26 februari haar 
25-jarig jubileum viert. De deur van 
de Buurtkamer staat elke vrijdag-
morgen vanaf 10.00 uur open voor 
iedereen die het leuk vindt om an-
dere mensen in een ongedwongen 
sfeer te ontmoeten. Mannen, vrou-
wen, alleenstaanden of echtparen, 
iedereen is vrijdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur van harte welkom. In 
de Buurtkamer zijn kranten, tijd-
schriften en spelletjes zoals Rum-
mikub en kaarten aanwezig. Het is 
ook mogelijk om boeken te lenen.

len van de punten bleek ‘PvdA Uit-
hoorn’ net een punt meer gescoord 
te hebben dan de naaste concurrent 
‘Ik trap op mijn fi etsje’. Daardoor slo-
ten zij deze eerste avond af met de 
overwinning. Er volgen nog vijf speel-
avonden, dus mogelijkheden genoeg 
voor alle teams om punten te scoren. 
De einduitslag van deze spannende 
avond: 
1. ‘PvdA Uithoorn’: 63 punten 
2. ‘Ik trap op mijn fi etsje’: 62 punten;

3. ‘We rotzooien maar wat an’: 61 punten
4. ‘Herbergh 1883’: 58 punten
5. ‘De buurtjes’: 57 punten
6. ‘Herstelteam 2’: 54 punten
7. ‘Klaver 5’: 53 punten
8. ‘Hé een kasteel’: 51 punten 
9. ‘Kwis(t even niet)’: 47 punten
De volgende speelavond is 12 april 
en de daarop volgende 31 mei. In 
verband met Hemelvaartsdag is de-
ze datum in de plaats gekomen van 
24 mei.’

Deze lunch smaakt naar meer!

Snelheidsduivel 
is rijbewijs kwijt
Uithoorn - Op woensdag 8 februari 
om kwart over acht in de avond za-
gen agenten een auto met zeer ho-
ge snelheid rijden over de Koningin 
Maximalaan. De Seat Leon raasde 
voorbij met een snelheid die richting 
de 150 kilometer ging. De bestuur-
der is tot stoppen gedwongen. Het 
rijbewijs van de 24-jarige bestuur-
der uit Uithoorn is ingenomen. De 
overtreding is naar justitie.

mijn fi etsje’ tweede, ‘PvdA Uithoorn’ 
behield de derde plaats. In de derde 
rondgang scoorde de koploper aan-
zienlijk slechter maar deden ‘PvdA 
Uithoorn’ en ‘Ik trap op mijn fi etsje’ 
het veel beter. 

Gezamenlijk
Daardoor namen zij gezamenlijk de 
leidende positie over. ‘We rotzooi-
en maar wat an’ zakte naar de der-
de plaats. Onderin deden de nieuw-
komers ‘Kwis(t even niet) het nog 
niet zo goed. Na een prima score in 
de eerste ronde ging het in de vol-
gende rondes een stuk slechter. De 
tweede nieuwkomer – ‘De buurtjes’ 
– handhaafde zich in de midden-
moot. Voor de einduitslag zou de 
laatste serie de doorslag moeten ge-
ven. ‘PvdA Uithoorn’ had daarbij de 
hoop gevestigd op de laatste tien 
vragen, de muziekronde. Na het tel-

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Elke bijdrage, hoe klein ook, 
maakt de wereld van 
nierpatiënten weer groot.
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
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Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Een 70-procenter! Er zijn 
niet zoveel bridgeparen die deze bij-
zondere score aan hun palmares 
kunnen toevoegen. Maar Inge Dyr-
bye & Thea Stahl presteerden het in 
de B-lijn tijdens de vierde zitting van 
deze paren-competitieronde. Klas-
se dames! Er werd trouwens hele-
maal hoog gescoord: de nummer 
twee in de B-lijn Thea Elias & El-
ly van Brakel hadden 68,21% en op 
drie Ted Brand & Alice Oostendorp 
met 62,14%.
Ook in de A-lijn mooie resultaten 
voor winnaars Mieneke Jongsma & 
Hilly Cammelot met 66,28%. Tweede 
plaats voor Kitty van Beem & Jan-
ny Streng 62,42% en op drie Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 
62,32%.

Met nog twee zittingen te gaan be-
staat de top-vijf in de A-lijn uit Ge-
ke Ludwig & Margo Zuidema, Kit-
ty van Beem & Janny Streng, Sonja 
Reeders & Ank Reems, Guus Piela-
ge & Renske Visser en tenslotte El-
ly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar.
De beste vijf paren uit de B-lijn zijn 
Bep Verleun & Hans Warmenhoven, 
Ted Brand & Alice Oostendorp, Thea 
Elias & Elly van Brakel, Ploon Roelof-
sma & Marja Slinger en op vijf Inge 
Dyrbye & Thea Stahl.
Bridgen bij Hartenvrouw, wat een 
heerlijke manier om een winterse 
dinsdagmiddag door te brengen! Is 
je belangstelling gewekt, neem dan 
contact op met Sandra Raadschel-
ders tel. 0297-569910 of mail naar 
hartenvrouw2015@gmail.com

IVN Winterwandeling 
rond Nieuwer Ter Aa
Regio - Op 18 februari gaat de win-
terwandeling rond het dorpje Nieu-
wer Ter Aa en door de Veenwei-
den midden in het Groene Hartvan 
start. Nieuwer Ter Aa is een dorp-
je met ca. 1200 inwoners. Het heeft 
voor zo’n klein dorp veel gebouwen 
met een monumentale status, zo-
als de hervormde kerk. Verder zijn 
er twee goed bewaard gebleven 
en gerestaureerde boerderijen; één 
van het langhuis- en één van het 
dwarshuistype. De wandeling loopt 
voor een deel langs het veenrivier-
tje, de Aa, of wat er nog van overge-
bleven is. Je loopt ook langs de pol-
der Groot Wilnis-Vinkeveen, waar 
men bezig is om deze in te richten 
volgens de uitgangspunten van wei-

devogelvriendelijk beheer. Dit wordt 
tijdens de wandeling toegelicht. 
De wandeling is ongeveer 11 km 
lang. Verzamelen om 9:30 uur op de 
parkeerplaats bij de begraafplaats 
in Wilnis, J. Enschedeweg. Van-
daar rijden we met zo weinig mo-
gelijk auto’s naar het startpunt. Tips 
voor onderweg: kleedt u warm ge-
noeg aan en trek stevige waterdich-
te schoenen aan. Neem ook iets 
warms te drinken mee voor tijdens 
de pauze. Aanmelden is niet no-
dig, maar als u wilt starten bij het 
startpunt of een vraag heeft, neem 
dan contact op met de coördinator: 
Hans Tuinenburg, tel. 06-18082328. 
Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn 

Legmeervogels blijven op 
zesde stek staan
Uithoorn - Afgelopen zondag wa-
ren alle wedstrijd ook in het KNVB 
District West 1 afgelast. Zo zijn er 
dus geen wedstrijden gespeeld en 
deze worden dan doorgeschoven 
naar mogelijk 26 februari en/of zon-
dag 5 maart 2017. Maar eerste nog 
aanstaande zondag 19 februari als 
er weer een volledige competitie 
ronde op de rol staan dan EDO – 
Elinkwijk, DEM – Fortuna Wormer-
veer, Hillegom – Velsen, VSV – Pur-
mersteijn, Nieuw Utrecht – Zeebir-
gia en om 14.00 uur in Assendelft 
het duel Assendelft tegen Legmeer-
vogels. Het eerste duel is toen ge-
eindigd in een duidelijke overwin-
ning voor Legmeervogels. Door tref-
fers van Janyro Purperhart 2x, Jor-

dy de Groot en Noud Schartman en 
een treffer van Hemmen van Assen-
delft was toen de eindstand 4-1 in 
het voordeel van Legmeervogels.
Of het zondag ook een duidelij-
ke overwinning gaat worden is nog 
maar de vraag? Assendelft met 14 
punten terug te vinden op een 10 
plaats verkeert duidelijk in de ge-
varen zone en zal er dus alles aan 
gaan doen om zich verder weg te 
spelen van de 11e plaats en wil dus 
gewoon de drie punten in Assen-
delft houden. Ook Legmeervogels is 
er nog lang niet en zal dus nog heel 
wat punten moeten gaan halen om 
er zeker van te zijn dat het ook vol-
gend seizoen in de 1ste klasse mag 
uitkomen.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 9 febru-
ari werd er weer door 40 liefheb-
bers deelgenomen aan de klaver-
jasavond in de Schutse. 
De eerste prijs was deze avond voor 
Ada van Maarseveen met een tota-
le score van 7017 punten op de voet 
gevolgd door Gerrie Ruimschoot 
met 6997 punten. Met een score 
van 6864 punten wist Gijs Brozius 
beslag te leggen op de derde plaats. 
Al met al geen hoge scores deze 
avond. De poedelprijs was ditmaal 
weggelegd voor Douwe Douwstra 
die 4584 punten bij elkaar wist te 
sprokkelen. De marsenprijzen, be-
staande uit een fles wijn, werden 
deze avond gewonnen door Jozef 
Lebesque, Joke Rietbroek (2x), Ger-

rie Ruimschoot, Jan de Kuijer en Bri-
gitte Tönnes. De boeketten bloemen 
in deze categorie waren voor Ge-
rard Eekhof, Jan de Kuijer, Ada van 
Maarseveen en Corrie van Bemme-
len terwijl de cadeaubonnen, te be-
steden bij DUOplant, gewonnen 
werden door Herman de Jong en Ti-
neke de Munk.
Deze avond werden er door Ca-
fé de Herbergh en assurantiekan-
toor Oosterveer meerdere kaartspe-
len ter beschikking gesteld. Bij deze 
hartelijk dank hiervoor.
De eerstvolgende klaverjasavond 
vindt plaats op donderdag 16 febru-
ari in de Schutse aan de Merode-
laan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 
uur.

Echtparen zorgen voor balans
Uithoorn - Een blik op de uitla-
genlijsten van donderdag 9 februa-
ri 2017 leert dat de echtparen voor 
de nodige balans zorgde op de-
ze avond. Zo eindigen in de A lijn 
4 echtparen in de top 5 en zitten er 
ook 4 echtparen bij de laatste 5.
In de B lijn zitten slechts 2 echtpa-
ren en het hoogst eindigende van 
die 2 paren moest bovenin 4 paren 
laten voorgaan in de uitslag, waar 
het andere paar er juist 4 achter zich 
hield onderin. In de C lijn 3 echtpa-
ren en die eindigen in een veld van 
12 paren als 4, 7 en 10. In de A lijn 
was de 1e plaats met 60,76% voor 
Geke en Jaap Ludwig. Met 59,72% 
herstelden Elisabeth en Nan v.d. 
Berg zich sterk van de magere sco-
re van vorige week. Rita en Wim Rit-
zen werden met 59,03% 3e. Rina en 
Gerda werden 14e van de 14 met 

toch nog bijna 42%. In de B lijn een 
sterk optreden van Bep Verleun en 
Ria van Zuylen, die met 57,99% 12 
werden. Ton Scholte en Wim Maar-
schalk eisten de 2e plaats op met 
56,25% en de 3e plaats was voor 
gelegenheidspaar Loes Schijf - Joop 
den Blanken met 55,56%. Addie en 
Hetty sloten hier de rij met een score 
niettemin boven de 40%. In de C lijn 
konden Hans Elias en Ben Terra de 
champagnefles ontkurken, want zij 
bleven met 58,75% de rest van het 
veld voor. Agnes de Kuijer en Riet 
Beijer gaven deze keer hun beider 
wederhelften het nakijken, want zij 
werden met 57,50%  2e en Gerard 
en Wim met 56,25% 3e. Over de he-
le avond scoorde slecht 1 paar bo-
ven de 60% en ook slechts 1 paar 
onder de 40%.  Relatief kleine ver-
schillen dus.

Zondag PK Sport Bosdijkloop
Regio - Loop het voorjaar tege-
moet! Toer Trimclub De Merel or-
ganiseert voor de 39ste keer de 
PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. 
Wethouder Alberta Schuurs geeft 
zondag 19 februari het startschot 
op de Kerklaan. 
Het succes van de loop is mede te 
danken aan de gezellige ambiance 
in en om sporthal De Boei in Vin-
keveen en aan het mooie parcours 
langs het natuur- en watersportge-
bied rondom de Vinkeveense Plas-
sen en recreatieterrein Bosdijk. Om 
de veiligheid van de lopers te ver-
beteren is er een verkeerscircula-
tieplan. Parkeermogelijkheden zijn 

er op het Kloosterplein (Herenweg) 
en bij het winkelcentrum Zuider-
waard (Plevierenlaan) en in de stra-
ten achter het winkelcentrum. Volg 
de aanwijzingen van de verkeersre-
gelaars op.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een hal-
ve marathon, het hoofdnummer van 
de Bosdijkloop (deelname vanaf 16 
jaar) en een 10-kilometerloop, bei-
den door het buitengebied van Vin-
keveen, en een 5-kilometerloop 
door de kern van Vinkeveen. Zowel 
wedstrijdlopers als recreanten zijn 
van harte welkom. Voor kinderen 

tot en met 12 jaar is er een jeugd-
loop van 1 kilometer. De start en fi-
nish zijn vlakbij sporthal De Boei, 
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In 
de sporthal zijn kleedruimten, dou-
ches, een foyer met horecafacilitei-
ten, tasseninname en er is EHBO 
aanwezig. 

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De Boei 
op zondag 19 februari, vanaf 10.00 
uur tot uiterlijk een kwartier voor de 
start. Deelname aan de jeugdloop 
is GRATIS! Elke deelnemer aan de 
jeugdloop ontvangt een mooie her-
inneringsmedaille. De start van de 1 

kilometer jeugdloop is om 11.30 uur 
voor de Sint Jozefschool aan het 
Tuinderslaantje. De start van de hal-
ve marathon is om 12.00 uur, de 10 
kilometer om 12.10 uur en de 5 kilo-
meter om 12.20 uur op de Kerklaan. 
Het parcours is vlak en over ver-
harde wegen. De kilometerpunten 
bij alle afstanden worden met gro-
te km-borden aangegeven, per af-
stand een andere kleur. Elke deel-
nemer ontvangt een Ipico-chip voor 
de tijdwaarneming, welke na de fi-
nish door vrijwilligers wordt inge-
nomen. 

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilome-
ter jeugdloop is om 11.50 uur bij de 
brug op de Kerklaan. De overige 
prijsuitreikingen vinden plaats in De 
Boei, volgens het schema: 5 kilome-
ter om 13.00 uur, 10 kilometer om 
13.30 uur en de halve marathon om 
14.00 uur. Voor de winnaar van de 
halve marathon, zowel bij de dames 
als de heren, is er een wisselbeker. 
En voor het verbeteren van het par-
coursrecord op de halve marathon 
(dames: 1.20.28 uur, heren: 1.10.30 
uur) is een geldbedrag beschikbaar. 
De uitslagen van de PK Sport Bos-
dijkloop staan op de dag van de 
loop vanaf 17.00 uur op www.uitsla-
gen.nl. En vervolgens ook op www.
ttcdemerel.nl. Hier vindt je ook na-
dere informatie over de PK Sport 
Bosdijkloop. of bellen met Peter Me-
ijer (telefoonnummer 06-48013782), 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.com 
of volg de Bosdijkloop op Twitter (@
Bosdijkloop. 

bovenste rij van links naar rechts: Sterre, Jolien, middelste rij van links naar 
rechts: Isabella, Estelle, Brigitte, Laudine, Eva, Mijntje, onderste rij van links 
naar rechts: Laura, Polina, Marleen, Yara, Sophie, Hannah, Maaike

MC5 Qui Vive kampioen in de zaal!
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
sloten de C5 meiden van Qui Vive 
het zaalhockeyseizoen 2016-2017 
prachtig af met (opnieuw) twee 
overwinningen. Voor sommige mei-
den was dit seizoen de eerste keer 
in de zaal en moesten even wen-
nen. Maar al snel raakten de mei-
den goed op elkaar in gespeeld en 
wisten ze de goal van de tegenstan-
der steeds beter te vinden. Op trai-

ningen werden de verschillende 
combinaties geoefend en dat wisten 
de meiden gedurende de wedstrij-
den goed in de praktijk te brengen. 
Met 31 punten en een doelsaldo van 
plus 36 uit 12 wedstrijden werd de 
MC5 van Qui Vive dan ook met ver-
ve kampioen in de zaal! Met dank 
ook weer aan coaches Coen en In-
ge die de meiden goed aanspoor-
den en van aanwijzingen voorzagen.

Boule Union Thamen 1 
alleen aan kop
Uithoorn - De negende speeldag 
bracht het eerste team van Boule 
Union Thamen alleen aan kop op de 
ranglijst van de Nationale Petanque 
Competitie in poule 6 van de vijf-
de divisie. De tegenstander op de-
ze speeldag was het vijfde team van 
PU Kennemerland. De thuiswed-
strijd van BUT werd weer gespeeld 
in de overdekte accommodatie van 
OSB in Bodegraven. Dat was maar 
goed ook, want de sneeuw maak-
te buitenspelen onmogelijk, nog los 
van de temperatuur. BUT ging goed 
van start door twee van de drie dou-
blettenpartijen in de openingsron-
de te winnen. Dat ging niet eenvou-
dig, want de tegenstanders wonnen 
alle drie de toss en kozen voor het 
gladde terrein, terwijl de spelers van 
BUT juist een voorkeur hebben voor 
een wat grovere ondergrond. Maar 
petanque kan op elke soort onder-
grond gespeeld worden, dus moet 
je ook trainen op gladdere en har-
dere ondergrond. In de tripletten-
ronde werd duidelijk dat onze spe-
lers zich snel aan de omstandighe-
den hadden aangepast en de twee 
triplettenpartijen werden met res-
pectievelijk 13-2 en 13-5 gewon-
nen. Met een stand van 4-1 ging het 
teams de afsluitende doubletten-
ronden in met de wetenschap dat er 
niet meer verloren kon worden. Een 
gelijk spel was in ieder geval ze-
ker, maar winst was de opdracht. Al 
snel was die binnen. Het bijna on-
verslaanbare koppel Niels van Die-
men/Joan van Rekum bracht de te-
genstander een keurige 13-4 neder-
laag toe en stelde de totaaloverwin-
ning daarmee veilig. De twee ove-
rige doubletten hadden het moei-
lijk en kregen niet echt grip op het 
spel. De teamcoach hoopte dat de 
wetenschap, dat hun partijen niet 
meer van belang waren voor de to-
taaloverwinning, hun vleugels zou 
geven en alsnog de partij naar hun 
hand zou zetten. Helaas gebeur-
de dat niet en werd met respectie-
velijk 9-13 en 6-13 verloren. Maar 
dat drukte de overwinningssfeer 
niet. Daar medekoploper Les Bou-
les Fleuries uit Lisse gelijkspeelde 
tegen Petanque Lijnden kwam BUT 

1 alleen aan kop met een punt voor-
sprong.

Tweede team
Het tweede team van BUT moest te-
gen Les Pointeurs in Alphen aan de 
Rijn. In poule 10 van de zesde divi-
sie nadert het einde van de compe-
titie, want er volgen na deze speel-
dag volgen er nog twee.
Ook tegen Les Pointeurs kwam 
het tweede team niet tot een over-
winning. Ze zaten er best dicht bij, 
want als de verlies met 12-13 en 
11-13 omgezet was in een overwin-
ning was het een gelijkspel gewor-
den. De belangrijkste reden dat er 
nog geen overwinning geboekt is, 
ligt toch wel in de onervarenheid 
van de merendeel van de spelers. 
De meeste spelers hebben geen of 
nauwelijks ervaring in het deelne-
men aan petanquecompetities en 
vooral met het speelsysteem in de 
Nationale Petangue Competitie. Dit 
jaar moet ook gezien worden als 
een leerjaar. Er is geen angst voor 
degradatie, want er is geen lage-
re divisie. Zolang het speelplezier 
de boventoon heeft, is er niets mis 
met verliezen van sterkere tegen-
standers. Het verlies van 5-3 tegen 
een ervaren tegenstander als Les 
Pointeurs grenst eigenlijk al aan een 
overwinning betekende. Het zomer-
seizoen kan mooi als trainingsperi-
ode gebruikt worden in de aanloop 
naar de volgende editie van deze 
mooie competitie.
De volgende ontmoeting van team 
1 is op 25 februari. De tegenstander 
is dan Les Bohémiens uit Amster-
dam-Osdorp. Bohémiens beschikt 
niet over een eigen overdekte ac-
commodatie. De ontmoeting wordt 
bij een andere vereniging met een 
overdekte accommodatie gespeeld.
Team 2 speelt pas weer op 11 maart. 
Zij moeten dan naar Gouda voor 
de ontmoeting met de gelijknami-
ge vereniging. Zaterdag 18 februa-
ri organiseert Boule Union Thamen 
voor haar leden het Valentijnstoer-
nooi. Dit toernooi wordt gespeeld 
met vaste doubletten en begint om 
11.00 uur op de accommodatie aan 
de Vuurlijn bij het honkbalveld.

Geslaagd toernooi voor 
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag wa-
ren de judoka’s van Judo Ryu 
Kensui te gast op een judotoernooi 
in Leimuiden. Judoka’s uit een grote 
regio konden hieraan meedoen. Ju-
do Ryu Kensui was hier ook verte-
genwoordigd met een aantal kan-
jers. Bij dit toernooi wordt er geju-
dood in een poulesysteem. Iedereen 

judood tegen elkaar en de judoka 
met de meeste gewonnen wedstrij-
den is de winnaar.
De Uithoornse deelnemers deden 
het goed. Er werd stevig voor elk 
punt gestreden. Na een lange dag 
konden alle deelnemers moege-
streden met een mooie beker huis-
waarts keren.
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