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Auto’s bekrast
Uithoorn - De laatste weken
krijgt de politie regelmatig meldingen van auto’s die bekrast
zijn in de buurt van Zijdelveld.
De wagens zijn op verschillende plekken, achterklep en zijkant, bewerkt met een scherp
voorwerp. Mogelijk zijn er meer
inwoners de dupe geworden
van deze vernieling. Zij worden verzocht dit te melden bij
de politie via 0900-8844.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
facebook.com/

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Catsman
De enige echte
voor uw auto

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
0297-513070

Louis Luijten
Accountant
Administratieconsulent
Belastingadviseur

Tramtracé in de bocht van Aan de Zoom naar de Weegbree. De huizen van Buitendijks staan er dicht op

Tram ongenode gast in
rustige woonwijk
Uithoorn - Aan de mogelijke komst
van de Uithoornlijn, de tramlijn die
de Stadsregio Amsterdam vanuit
Amstelveen-Westwijk wil doortrekken naar het centrum van Uithoorn
– busstation of Oude Spoorhuis – is
al heel wat aandacht besteed in deze krant. En voorlopig houdt dat niet
op. Recent is er een derde Nieuwsbrief uitgebracht door de projectorganisatie Uithoornlijn met uitleg
en berichtgeving over de inwonerbijeenkomsten, gesprekken tijdens
de afgelopen paar maanden en de
stand van zaken in de onderzoeken.
Voorts de consultatieronden die dit
voorjaar zullen worden gehouden
met direct betrokken bewoners. Dat
geeft aanleiding om weer eens in te
haken op de (recente) ontwikkelingen rond de mogelijke komst van de
tram naar Uithoorn.
De Stuurgroep van de Uithoorn-

lijn heeft aangegeven te willen werken naar een voorstel om de tramlijn door te trekken van Amstelveen
naar Uithoorn en opteert in eerste
aanleg niet voor een snelle (elektrische?) bus. De gemeenteraden van
Uithoorn, Amstelveen, het College
van Gedeputeerde Staten en de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam nemen over dit voorstel nog
deze zomer een besluit. De Stuurgroep heeft bij haar keuze destijds
wel aangegeven dat nader onderzoek nodig is naar aanvullende buslijnen als er voor de tramlijn wordt
gekozen. Volgens de nieuwsbrief is
dit onderzoek in volle gang. Terzijde
zij opgemerkt dat in het Programma
van Eisen (PvE) concessie Amstelland-Meerlanden bij de Lijnenvisie
2018 van de Stadsregio Amsterdam
staat, dat reizigers uit Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen allemaal een

rechtstreekse(!) verbinding zullen
hebben met zowel Station Zuid als
het Museumplein en Leidseplein.
Iets wat door B&W Uithoorn uitdrukkelijk wordt geadviseerd om dit
in het PvE op te nemen. Even verder
staat echter vermeld dat ‘na eventuele realisatie van de Uithoornlijn
de verplichting vervalt om op deze verbindingen een verbindende
lijn aan te bieden met bijbehorende frequenties en bedieningstijden.’
Zouden dat de aanvullende buslijnen zijn waarover de Stuurgroep
spreekt? Overigens komt tijdens de
raadsvergadering van donderdag
25 februari het onderwerp ‘Nieuwe
OV-concessie Amstelland-Meerlanden 2018’ aan de orde tijdens het
politiek debat. De huidige concessie
loopt in december 2017 af.
Vervolg elders in deze krant.

Vermogenweg 15
3641 SR Mijdrecht
T 0297-281990
F 0297-241044
info@luijtenaccountant.nl
www.luijtenaccountant.nl

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl
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Interim ANBO bestuur
Uithoorn/De Kwakel stapt op
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Uithoorn/De Kwakel - Half februari is nu ook het Interim bestuur
van de ANBO afdeling Uithoorn/
De Kwakel opgestapt. De 3 leden
Hanny Kampen, Tineke Bouma en
Henk Elserman hebben met pijn in
het hart dit besluit genomen, omdat
zij geen kans meer zien op normale
manier te functioneren. Op 27 oktober 2015 is het bestuur van de ANBO afdeling afgetreden uit onvrede
met de maatregel van het Bondsbureau in Woerden om zowel de rekeningen als de ledenlijsten van alle
ANBO afdelingen te blokkeren. Bovendien werd aangekondigd dat alle afdelingen van de ANBO per 1 juli 2016 opgeheven zouden worden.
Een extra Ledenvergadering heeft
op die 27e de eerdergenoemde drie
bestuursleden aangewezen om als
interim bestuur allerlei zaken af te
wikkelen. Daaraan is dus nu een
eind gekomen.
Totale controle
Het interim bestuur kan momenteel
slechts via een omslachtige procedure geld van de landelijke ANBO
krijgen voor activiteiten en zaalhuur.
Dit geld komt uit de eigen geblokkeerde afdelingsrekening. Bovendien moeten de activiteiten eerst
ook nog goedgekeurd zijn. ANBO
Woerden wil op deze manier een totale controle over het doen en laten
van de afdelingen krijgen. Men verbiedt de afdelingen zelfs om de eigen ledenlijst te gebruiken bij het
verstrekken van informatie aan de
leden en dreigt bij overtreding met

juridische stappen. Deze aanpak
heeft in het afgelopen jaar geleid tot
een grote landelijke uittocht van leden en het uittreden van vele ANBO
afdelingen.
Recht op informatie
Afdeling Uithoorn/De Kwakel vindt
dat haar leden gewoon recht hebben op informatie en heeft daarom
half januari een A4-tje doen uitgaan
(Mededeling van het Interim ANBO bestuur aan de leden). Hierin
stond uitsluitend puur zakelijke informatie.
Naar aanleiding hiervan kreeg eind
januari interim bestuurder Henk Elserman een aangetekende brief van
ANBO Woerden waarin een aantal
beschuldigingen werden geuit die
kant noch wal raakten. Elserman
werd o.a. beschuldigd van het geven van onjuiste informatie en het
aanzetten tot opzeggen van het ANBO lidmaatschap. Bovendien werd
nog eens extra gewezen op het uitdrukkelijke verbod om de ledenlijst te gebruiken voor het verspreiden van informatie. Op deze brief
heeft het interim bestuur Uithoorn/
De Kwakel een scherpe schriftelijke
reactie gegeven. Daarop heeft ANBO Woerden tot op heden niet gereageerd.
Gezien de kwetsende inhoud van
de brief van ANBO Woerden heeft
het interim bestuur daarom besloten definitief een punt achter haar
werk te zetten. Spijtig, maar gezien
de recente ervaringen de enig juiste beslissing.

Tweede plaatst voor BP van
den Berg bij Mystery Shopper
De Kwakel - BP Tanken & Wassen van den Berg uit De Kwakel behaalde donderdag 18 februari de 2e
plaats in het Mystery Shopper 2015
programma van BP. De verkiezing,
initiatief van BP wordt elk jaar gehouden. Doel van deze actie is om
het hoge kwaliteitsniveau van de
bij BP aangesloten tankstations te
controleren en te belonen.
BP Tanken & Wassen van den Berg
stond samen met twee andere BP
tankstations in de categorie DODO’s in de finale. In Nederland zijn
er 341 BP tankstations, waarvan
70 DODO’s (Dealer Owned, Dealer
Operated). Aan de hand van rapporten van mystery shoppers die
bij alle bemande BP tankstations
langsgingen, zijn de genomineerde
tankstations door een vakjury beoordeeld. De mystery-shopper lette
onder meer op de uitstraling van het
station, de servicegerichtheid van
de medewerkers, de reinheid van

het station en de klantvriendelijkheid van de medewerkers. Op basis
hiervan verkoos de jury per categorie (DODO, COCO en Franchise) de
drie finalisten, waaronder BP Tanken & Wassen van den Berg.
Op 18 februari jl. werden alle genomineerden verwacht in Fort
Voordorp in Groenekan voor de officiële bekendmaking en prijsuitreiking van de nummers 1, 2 en 3 in alle 3 de categorieën.
BP Tanken & Wassen wist de 2e
plaats te veroveren met een gemiddelde score van 9.25 per bezoek van
de Mystery Shopper. Eervolle en terechte vermelding was er voor onze altijd vriendelijke en behulpzame stationmanager en ‘rots in de
branding’ Elke Kleinman, die dit jaar
haar 10-jarig jubileum bij BP Tanken
& Wassen van den Berg viert. Mede
door haar inzet en die van haar collega’s Ingrid en Judy is dit prachtige
resultaat bereikt.

Op de foto: Ans van den Berg (eigenaresse), Elke Kleinman (stationmanager), Annemiek de Weille (Administratie) en Theo Tijhuis (B2C Fuels District
Manager)
De voormalige burgemeesterswoning anno 2016 op de hoek van de Raadhuisstraat en de Koningin Màximalaan met
de ‘burgemeestersboom’ rechts in de tuin.

Zorg dat oude burgemeestersADVERTEREN?
woning behouden blijft!
IN DE

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

Gem

e e nte U i t

n
hoor

voor het
gemeentenieuws
zie pagina 2

Geen krant?

0297-581698

Uithoorn - Wie de moeite neemt
eens een rondje te maken door
vooral het oude gedeelte van Uithoorn, zal constateren dat er nog
maar weinig gaaf historisch erfgoed tussen de bebouwing te vinden is. ‘En op wat er nog is moet
je als gemeente zuinig zijn en dat
waar mogelijk voor het nageslacht
proberen te behouden’, aldus bewoners. Volgens velen hoort daar ook
de voormalige burgemeesterswoning bij op de hoek van de Raadhuisstraat naast de verkeerslichten
bij de kruising Koningin Màximalaan/Laan van Meerwijk. Het per-

ceel is eigendom van de gemeente Uithoorn. Tijdens de oorlogsjaren heeft burgemeester C.M.A. Koot
er met zijn gezin gewoond. In de tegenwoordige tijd heeft het onder
meer gediend als huisvesting voor
mensen met begeleid wonen en als
‘kantoor’ voor de gemeente en Dura Vermeer bij de herinrichting van
de Prins Bernhardlaan en Thamerlaan. Vandaag de dag staat het al
tijden leeg! Zonde, want op zich is
het een prachtig pand en het kan
nu nog behouden blijven als het
gebruikt (bewoond) en onderhouden zou worden. Vroeg of laat ech-

ter bestaat gerede kans dat het onder de slopershamer gaat vallen als
het project Masterplan wordt uitgevoerd voor het gebied rond het Amstelplein. De bedoeling is immers
dat men beide dorpshelften over
de huidige N196 heen aan elkaar
wil bouwen. Althans dat is ruwweg
het idee. Maar zover is het nog lang
niet. Intussen blijft de voormalige
burgemeesterswoning er leeg bijstaan en de vraag is wie pakt het op
om er wat mee te gaan doen, zodat
het de dans van slopen ontspringt?
Vervolg elders in deze krant.

Infomiddag bij woongroep Centraal Wonen
Uithoorn - Wist u dat er al 28 jaar
een woongroep in Uithoorn is? De
woongroep bestaat uit 15, in grootte variërende, huurwoningen en is
bedoeld voor jong en oud, alleenstaanden, stellen en gezinnen. Naast
de eigen woning beschikken de be-

woners ook over een gemeenschappelijke huiskamer, keuken, tuin, hobbyruimte, etc. Dat biedt de mogelijkheid tot het gezamenlijk ondernemen
van allerlei activiteiten en om meer
voor elkaar te betekenen dan alleen
maar een goede buur. Als u geïnte-

resseerd bent in deze vorm van wonen en u wilt het project bezichtigen,
dan bent u van harte uitgenodigd op
de infomiddag op zaterdag 5 maart
om 15.00 uur. Adres: Flevomeer 110.
Alvast meer info? Kijk op www.centraalwonenuithoorn.nl

Gasvuurwapens in beslag
De Kwakel - Naar aanleiding van
een melding is de buurregisseur van
De Kwakel naar een bewoner aan het
Kwakelse Pad gegaan. Volgens getuigen had de man vuurwapens in zijn
bezit. De 48 jarige man uit De Kwakel
bleek twee gasvuurwapens te heb-

ben, die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. De wapens zijn in beslag genomen. De 48 jarige is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Hij is eind van de
avond heen gezonden en zal zich later bij justitie moeten verantwoorden.

Inbouwspots gestolen
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 19
op zaterdag 20 februari is ingebroken
in een bij het Thamerhorn Hotel ge-

parkeerde auto. Van de wagen is de
achterruit ingeslagen. Uit de auto zijn
enkele inbouwspots gestolen.

Inwoners Straatsburgﬂat gezocht
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

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

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

Burgerzaken (reisdocumenten,

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

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Aanvragen subsidie 2016 bij
Burgemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van ﬁnanciële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn hun ﬁnanciële positie aanspraak te kunnen maken op steun
kunnen vóór 28 maart 2016 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de ﬁnanciële positie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds,

t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen
worden uit de normale inkomsten,
zoals contributies en dergelijke. De
subsidieaanvragen worden in april
2016 door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Met ingang van dit jaar is het de
bedoeling dat u de aanvraag indient
met een aanvraagformulier dat u
kunt downloaden via www.uithoorn.
nl. Voor meer informatie, neem contact op met de heer T.J.J. Schrandt,
tel. (0297) 513185.

Elke bewoner van de Straatsburgﬂat
moest voor 31 december 2015 uit de
woning zijn vertrokken. Wij zoeken
personen die (nog) staan ingeschreven op het adres Straatsburgflat
maar hier niet meer wonen. Zij hebben na hun verhuizing geen nieuw
woonadres aan de gemeente doorgegeven. Dat is verplicht om door te
geven. De lijst met personen die wij
zoeken vindt u op www.uithoorn.nl
Ambtshalve uitschrijven
Wij weten niet waar deze personen
nu wonen en wij kunnen daarom
geen contact met ze opnemen om
hun inschrijving aan te passen. Een
verhuizing moet verplicht 4 weken
vóór of 5 dagen na de adreswijziging
aan ons worden doorgegeven. Wij
hebben het voornemen om de personen die na 31 december 2015 staan
ingeschreven op de Straatsburgﬂat
uit het basisregister uit te schrijven.
Wat moet u doen?
Herkent u uw naam en adres op de
lijst? Neem dan contact met ons op
zodat wij u kunnen helpen met de
juiste in- of uitschrijving in de basisregistratie. Kent u iemand die op de
lijst staat? Neem dan contact op met
die persoon of personen of laat het
ons weten.
Wat zijn de gevolgen als iemand
niet staat ingeschreven op het
juiste adres?
De gevolgen van een verkeerde of
géén inschrijving zijn bijvoorbeeld:

-

-

Zij kunnen geen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen.
Zij hebben geen recht op financiële ondersteuning van de overheid, zoals huurtoeslag, studieﬁnanciering of een uitkering.
Zij mogen niet stemmen.
Bij een ramp of noodsituatie kunnen hulpdiensten zoals de politie
of de brandweer niet vaststellen
of zij op een bepaald adres wonen of niet. Dat kan levensbedreigend zijn.

Wettelijke verplichting
Wij zijn als gemeente verplicht deze bekendmaking te publiceren als
wij deze niet kunnen toesturen. Dat
staat geschreven in de Algemene
wet bestuursrecht (Artikel 3:41 lid 2).
Deze personen krijgen van ons drie
weken de tijd, tot 17 maart 2016 om
informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats.
Contact
Neem mondeling of schriftelijk contact met ons op. Bel met (0297)
513111 voor het maken van een afspraak of stuur een brief: gemeente Uithoorn, Afdeling Burgerzaken,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Beslissing
Vier weken na deze publicatie nemen wij over het voornemen een deﬁnitief besluit. Dit besluit maken wij
bekend via de krant, de website en
het publicatiebord bij het gemeentehuis.

Plaatsing ondergrondse containers
in De Kwakel, De Legmeer en
Burgemeester Kootpark
Vanaf 7 maart 2016 krijgen inwoners
in De Kwakel en de wijken De Legmeer en Burgemeester Kootpark ondergrondse restafval containers.
Als eerste is De Legmeer aan de
beurt met 33 ondergrondse containers. Daarna het Burgemeester
Kootpark met 7 ondergrondse containers. Eind maart krijgt De Kwakel
18 ondergronse containers.
Een paar dagen voor de plaatsing
van een container zetten wij waarschuwingsborden neer en zetten we
1 of meerdere parkeerplaatsen af.

Dan weet u wanneer u rekening kunt
houden met de werkzaamheden.
Van minicontainer naar ondergrondse afvalcontainer
De ondergrondse containers gebruikt u nu voor de inzameling van
gf/restafval in plaats van de grijze
container bij uw woning. Wij vervangen de deksel van de grijze container voor een oranje deksel. Uw container is dan klaar om uw PMD afval
(Plastic, Metaal en Drankpakken) in
te zamelen. U krijgt van ons bericht
wanneer wij de deksel van de grijze
container gaan omwisselen.

Ruimte huren via
Vindjeruimte.nl
Wie wil weten waar in Uithoorn ruimte te huur is voor sport, spel, ontspanning, een feestje of educatie, kan
voortaan terecht op www.vindjeruimte.nl/uithoorn. De website werd op 11
februari gelanceerd door de eerste
deelnemende verhuurders. Op de site zijn de te huren ruimtes in buurthuizen, sportaccommodaties, scholen en ook een kerk, overzichtelijk bij
elkaar in kaart gebracht. Het is de bedoeling dat de site wordt uitgebreid
met meer ruimtes, ook commerciële verhuurders zijn van harte welkom.

een, van
particulier tot
vereniging, een
ruimte ‘bekijken’,
checken op beschikbaarheid en reserveren.
Op de website staat per zaal beschreven wat de mogelijkheden zijn.
Zo is niet iedere zaal geschikt om in
te sporten en mag niet overal alcohol geschonken worden. De activiteiten waarvoor een ruimte gehuurd
kan worden, moet passen bij de bestemming van het gebouw.

Online zoeken, reserveren
en betalen
Via www.vindjeruimte.nl kan ieder-

Per locatie is aangegeven op welke manieren betaald kan worden, in
veel gevallen ook met I-deal.

WERK IN UITVOERING
Werkzaamheden Aalsmeerderbrug
De provincie Noord-Holland werkt
van vrijdag 26 februari tot en met dinsdag 8 maart 2016 aan de Aalsmeerderbrug in de provinciale weg N196
op de grens van de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer. Dit heeft
gevolgen voor het wegverkeer en de
scheepvaart. Omrijden via de N201.
Meer informatie leest u op www.
noord-holland.nl
Onderhoud Waterwolftunnel
Vanwege onderhoud is de Waterwolftunnel (N201) afgesloten op vrijdag

18 maart van 19.00 tot zaterdag 19
maart 2016 06.00 uur. Tijdens deze
periode zal de Waterwolftunnel zijn
afgesloten van hectometerpaal 38,80
tot en met 35,80 en is dit van invloed
op de omgeving.
Contact
Vragen over de werkzaamheden op
provinciale wegen? Kijk voor meer
actuele informatie op www.noordHolland.nl
Servicepunt Provincie Noord-Holland
T. 0800 - 0200 600 (gratis)
E: servicepunt@noord-holland.nl

Nieuwsbrief Uithoornlijn
Op dit moment loopt een onderzoek
naar de mogelijke verlenging van
de vernieuwde Amstelveenlijn naar
Uithoorn. In het onderzoek naar de
zogeheten Uithoornlijn werken de
Stadsregio Amsterdam, provincie
Noord-Holland en de gemeenten
Uithoorn en Amstelveen nauw samen. Onlangs verscheen weer een
nieuwsbrief Uithoornlijn. Een digitale nieuwsbrief om bewoners, ondernemers en organisaties op de
hoogte te houden van de belang-

rijkste ontwikkelingen. Over het onderzoek, over bijeenkomsten en reacties of over (tussentijdse) stappen. De nieuwsbrief is te vinden op
www. Stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn. De nieuwsbrief per e-mail
ontvangen? U kunt zich aanmelden
bij het projectsecretariaat: per mail
uithoornlijn@stadsregioamsterdam.
nl of telefonisch op 06-23997145.
De projectorganisatie is normaal gesproken bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur.

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

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

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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

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

Tijdelijk:
- Bekendmaking anterieure overeenkomst, Inzageperiode 13 januari 2016 tot en met
25 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21, Inzageperiode 29
januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Stevens (0297)
513 111.
- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Mijnshereweg 2, Inzageperiode 29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Stevens (0297)
513 111.
- Voorontwerpbestemmingsplan “Noorddammerweg 11” Inzageperiode 28 januari 2016 tot en met 10 februari 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, D. van der Pol (0297)
513 111).
- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5, Inzageperiode 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, A. Stevens
(0297) 513111.
- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42, Inzageperiode 12
februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Europarei Midden. Beroepsperiode 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, R. Noorhof (0297) 513111.
- Wijzigingsplan Randweg 105, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 april
2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Randweg 101, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 april
2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Noorddammerweg 37-39, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met
7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Noorddammerweg 33, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7
april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Drechtdijk 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel.

WWW.UITHOORN.NL

-

Ontvangen 1 februari 2016.
Drechtdijk 61, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een Bed &
Breakfast. Ontvangen 11 februari 2016.
Mijnsherenweg 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Ontvangen 4 februari 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een kunstwerk. Ontvangen 8 februari 2016.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Iepenlaan naast 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
woning.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Noorddammerweg 17a t/m 17g, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een bedrijfsverzamelgebouw en huisvesting voor arbeidsmigranten.
Dorpscentrum
- Marktplein 17a, het vergroten van de woning met een dakopbouw

-

KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor
de hierna te noemen plannen:

De Kwakel
- Noorddammerweg 17a, het in gebruik nemen van de huisvesting voor arbeidsmigranten.
- Vuurlijn 36, het in gebruik nemen van een zorgboerderij ‘Inner-Art’.

Genoemde plannen liggen van vrijdag 26 februari 2016 tot en met donderdag 7 april
2016 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn
van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Vervolg op volgende blz.

o f f i ci ë l e me d e d e l in ge n e n b e k e n d ma k in ge n
de kwakel
- Het Fort 55. Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016 aan de exploitant van Café Bar ’t Fort. Bezwaar t/m 25 maart
2016.
- Boterdijk 127, omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning.
Bezwaar: t/m 23 maart 2016.
- Het Fort 21, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 31 maart 2016.
de legmeer (buitendijks, burg. kootpark, de legmeer, legmeer-west,
buitenhof, Park krayenhof)
- Randhoornweg 100. Vergunning aan Heinkelklub De Kwakel voor het organiseren
van het 12e Internationale Scootertreffen van 13 t/m 16 mei. Bezwaar t/m 21 maart
2016.
- Bernard Zweershof 17, rioolaansluitvergunning voor het afvoeren van drainagewater. Bezwaar t/m 30 maart 2016.

dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16. Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016 aan de exploitant van Café The River. Bezwaar
t/m 25 maart 2016.

thamerdal
- Joost van den Vondellaan, wijziging standplaatsvergunning Zorg en Zekerheid; beeindiging innemen standplaats op woensdagmiddag, nieuwe vergunning voor innemen standplaats op dinsdagmorgen. Bezwaar t/m 16 maart 2016.
- Hoek Prinses Christinalaan/Irenelaan, wijziging standplaatsvergunning The Grill
Factory, beëindigen standplaatsvergunning op dinsdagmiddag, standplaatsvergunning voor zondagmiddag. Bezwaar t/m 16 maart 2016.
- Johan de Wittlaan 83, verklaring van geen bezwaar aan Sportservice Haarlemmermeer – What’s Up Uithoorn, voor het organiseren van een Nix-party voor jongeren
van 12 t/m 17 jaar. Bezwaar t/m 28 maart 2016.
- Admiraal Tromplaan nabij nr. 12, Rijpkema Schilders- en afwerkingsbedrijf B.V.,
vergunning voor het plaatsen van een schaftkeet en toilet van 15 februari 2016 t/m
14 maart 2016. Bezwaar t/m 29 maart 2016.
Zijdelwaard (europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, Bevolkingsonderzoek midden-west, vergunning
voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum in de periode van begin mei
t/m augustus 2016. Bezwaar t/m 29 maart 2016.
- Wiegerbruinlaan 8, vergunning kabels & leidingen voor het uitbreiden/wijzigen van
het elektriciteitsnet. Bezwaar t/m 22 maart 2016.
- Arthur van Schendellaan 37, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: t/m 25 maart 2016.
uithoorn / de kwakel
- Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 28 augustus
2016 tot en met 3 september 2016 aan De heer Karim Haghbyan namens de Stichting Steun Mensenrechten te De Haag voor het houden van een collecte te Uithoorn.
bevoegdhedentoedeling

Het college van de gemeente Uithoorn en de burgemeester hebben op 8 december
2015 besloten de directeur van de uitvoeringsorganisatie Duo+ mandaat te verstrekken
(met het recht van ondermandaat) voor het nemen van besluiten die samenhangen met
taken die vanaf 1 januari 2016 door de uitvoeringsorganisatie Duo+ worden uitgevoerd.
Het overzicht van de verstrekte (onder-)mandaten ligt voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij receptie van het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Op alle besluiten die in mandaat genomen worden is de Bevoegdhedenregeling
deelnemende partijen inzake Duo+ van toepassing. Ook deze regeling ligt ter inzage.
Het overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd waarbij de gedurende het jaar genomen besluiten omtrent mandateringen in het overzicht worden verwerkt.

Het college heeft daarnaast per 1 januari 2016 besloten:
- tot invorderingsambtenaar te benoemen de Teamleider Financiën in de uitvoeringsorganisatie Duo+, ter uitvoering van invorderingstaken, voor zover zijn bevoegdheid
strekt en voor zover deze taken niet zijn ondergebracht bij de reeds eerder benoemde invorderingsambtenaar in het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling gemeentebelastingen Amstelland;
- tot heffingsambtenaar te benoemen de Teamleiders KCC en Vergunningen en Burgerzaken in de uitvoeringsorganisatie Duo+, ter uitvoering van heffingstaken, voor
zover hun bevoegdheid strekt en voor zover deze taken niet zijn ondergebracht bij
de reeds eerder benoemde heffingsambtenaar in het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling gemeentebelastingen Amstelland;
- tot leerplichtambtenaar te benoemen in de uitvoeringsorganisatie Duo+:
a. De medewerker Beleidsuitvoering II, met functienaam Leerplichtambtenaar;
b. De medewerker Handhaving II, met de functienaam handhaver sociaal domein;
- de medewerker Handhaving III, met de functienaam gemeentesurveillant tot marktmeester te benoemen in de uitvoeringsorganisatie Duo+.
De directeur van de uitvoeringsorganisatie Duo+ is door het college gemandateerd namens de gemeente Uithoorn BOA’s en handhavers te benoemen met de hen toekomende bevoegdheden.

terinZage legging van de ontwerP-wijZigingsPlannen
voor omZetting bedrijfswoning naar burgerwoning in
gebied tussen Poelweg en noordammerweg.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de onderstaande ontwerp-wijzigingsplannen voor omzetting bedrijfswoning naar burgerwoning in gebied
Tussen Poelweg en Noordammerweg met ingang van vrijdag 26 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen:
- Randweg 101 (NL.IMRO.0451.WPRandweg101-OW01)
- Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRandweg105-OW01)
- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-OW01)
- Noorddammerweg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-OW01)
toelichting
Op 25 juni 2015 zijn de nieuwe bestemmingsplannen voor het landelijk gebied door de
gemeenteraad van Uithoorn vastgesteld. De behoefte aan bedrijfswoningen bij de gevestigde bedrijven in dit gebied is afgenomen. Hierdoor is de vraag ontstaan om vrijgekomen bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwoningen. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om bedrijfswoningen, met bijbehorende gronden, te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Voor bovenstaande adressen is
verzocht om toepassing te geven aan deze wijzigingsbevoegdheid om de bestaande
bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwoningen. De verzoeken passen binnen de
wijzigingsvoorwaarden.

ter inzage
De ontwerpwijzigingsplannen liggen van vrijdag 26 februari 2016 tot en met donderdag
7 april 2016 ter inzage. De ontwerpwijzingsplannen zijn digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de wijzingsplannen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen de ontwerpwijzingsplannen zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420
AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het wijzingsplan.
Uithoorn, 24 februari 2016

voornemen ambtshalve oPname gegevens vertrek

Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens per 31 december 2015
over te gaan tot ambtshalve opname gegevens over het vertrek, in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Uithoorn, aangezien wij geen enkele informatie
hebben verkregen over het huidige woonadres. Volgens artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) moet een persoon die verhuist binnen vier weken voor de
beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging
schriftelijk aan de gemeente laten weten wat het nieuwe adres is. Als het zo ver komt dat
uw gegevens over het vertrek worden opgenomen kan dat vervelende gevolgen hebben. U kunt dan bijvoorbeeld geen uitkering, rijbewijs enz. aanvragen. Artikel 3:41 lid 2
van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot ’ambtshalve opname gegevens vertrek’ te publiceren als de bekendmaking
niet kan geschieden door toezending.
naam, geboortedatum, adres, woonplaats uithoorn:
M. Slingerland, 11-08-1962,
Straatsburgflat 3
T.S. Sabajo, 12-06-1987
Straatsburgflat 4
V. van de Ven 27-08-1994
Straatsburgflat 6
R.M.U.K. Waardenburg 03-02-1989 Straatsburgflat 7
C. El Mahdaoui 19-10-1991
Straatsburgflat 9
J. El Mahdaoui 28-10-1984
Straatsburgflat 9
F.A. van Biert 15-04-1989
Straatsburgflat 12
J.H. Eemsing 12-10-1969
Straatsburgflat 23
J. de Grutter 14-02-1995
Straatsburgflat 26
A. Moetong 10-04-1961
Straatsburgflat 27
B. van Dam 30-05-1996
Straatsburgflat 40
T. Ritsema 02-01-1978
Straatsburgflat 48
R. Nieuwenburg 23-03-1989
Straatsburgflat 49
J. Hajoui 09-05-1983
Straatsburgflat 53
S. Zejli 25-11-1981
Straatsburgflat 53
M. Gharbi 18-05-1983
Straatsburgflat 56
M. Vogelaar 14-02-1980
Straatsburgflat 61
J.F. Caipain 11-11-1991
Straatsburgflat 62
C. Brinkman 03-08-1980
Straatsburgflat 63
P.F. Hoenselaar 16-07-1975
Straatsburgflat 64
T.H. Kammeron 28-02-1975
Straatsburgflat 67
M. Benaskar 29-03-1990
Straatsburgflat 74
J. Machkour 29-05-1967
Straatsburgflat 74
K. van Dijk 123-12-1989
Straatsburgflat 75
C. Akram 12-03-1982
Straatsburgflat 77
D.A. Romijn 06-08-1954
Straatsburgflat 82
J. Bijl 22-02-1996
Straatsburgflat 82
P.M.C. van der Geest 19-02-1969
Straatsburgflat 89

J.W.M. Determan 18-07-1973
R.A. Determan 27-11-1966
H. Moussi 28-7-1982

Straatsburgflat 101
Straatsburgflat 101
Straatsburgflat 120

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de
gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn
voor het naar voren brengen van de zienswijze is drie weken en vangt aan één dag na
de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Uw brief kunt
u richten aan de afdeling burgerzaken van de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te maken via
telefoonnr. 0297-513111.Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit
genomen. Het formele besluit tot opname gegevens vertrek zal tevens op deze wijze
worden gepubliceerd.
start insPraak oP voorontwerPbestemmingsPlan
“drechtdijk 90”

toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 90 is het ingediende initiatief om de intensieve veehouderij te beëindigen en om te schakelen naar biologische rundveehouderij en als nevenfunctie een agrarisch kinderdagverblijf te kunnen
exploiteren. Het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief
mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.
inspraak
Het voorontwerp “Drechtdijk 90” ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 25 februari 2016 tot en met woensdag 9 maart 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen of het plan wordt aangepast.

verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet
ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens met inachtneming van de zienswijzen een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode,
de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen
kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 24 februari 2016

start insPraak oP voorontwerPbestemmingsPlan
“drechtdijk 95”

toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 95 is het ingediende verzoek voor het oprichten van een bedrijfswoning aan de Drechtdijk 95.
inspraak
Het voorontwerp “Drechtdijk 95” ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 25 februari 2016 tot en met woensdag 9 maart 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen of het plan wordt aangepast.

verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet
ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens met inachtneming van de zienswijzen een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode,
de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen
kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 24 februari 2016

oPheffen deel Parallelweg vuurlijn ter hoogte van
kruisPunt vuurlijn-ringdijk
De raad heeft besloten om een deel van de parallelweg van de Vuurlijn, tussen Vuurlijn
36 en 42, aan het openbaar verkeer te onttrekken, op grond van artikel 9, lid 1 van de
Wegenwet. Het deel van de parallelweg tussen de twee inritten zal worden verwijderd.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot en met 6 april 2016 bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders.
mandaat
De raad heeft besloten de behandeling van en de beslissing op bezwaarschriften tegen
dit besluit van de raad te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

www.uithoorn.nl
De Gemeenteraad van
Uithoorn informeert u
over zijn activiteiten

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

Nemen we de bus, of toch de tram?
binnen zijn fractie bezighoudt met het project.
“Het is een zeer bepalende
verandering voor het OV
in de gemeente, en het is ons
er daarom alles aan gelegen
dat de besluit vorming
hierover met de grootste
ernst wordt gevoerd.”

Herman Bezuijen, Gemeentebelangen

Uithoorn staat voor een belangrijke beslissing
wat betreft het openbaar vervoer richting
Amsterdam. De nieuwe Uithoornlijn is dan
ook aandachtspunt voor de gemeenteraad.
Nu de onderzoeken naar alle voor- en nadelen
van bus en tram worden afgerond, moet rond
de zomer een beslissing worden genomen.
“En die zal zéér weloverwogen zijn,” benadrukt
raadslid en fractievoorzitter Herman Bezuijen
van Gemeentebelangen.”

Ze zijn al veelvuldig in de
lokale media besproken,
de plannen voor de nieuwe
Uithoornlijn die rond 2020
operationeel zou moeten
zijn. “Als gemeenteraad
willen we de inwoners goed
op de hoogte houden van
de ontwikkelingen,” zegt
Herman Bezuijen, die zich

File
“Vanuit het Rijk wordt er
momenteel bezuinigd.
Veel forensen en reizigers
van en naar Amstelveen
en Amsterdam gebruiken
buslijn 170. Maar door
drukte op dit traject staat de
bus steeds vaker in de file.
Bovendien gaat Amsterdam
binnenkort streekvervoer
weren in de binnenstad.
De Stadsregio bekijkt daarom
de mogelijk heid om de te
vernieuwen Amstelveenlijn
door te trekken naar
Uithoorn, over de voormalige
spoorbaan. In de komende
tijd gaat de raad beslissen
of het een tramlijn wordt

“Bus 170 staat steeds vaker in de file.”

“Geïnteresseerden kunnen
de onderzoeken al inkijken op de site
van Stadsregio Amsterdam”
of een buslijn met een
eigen busbaan. Daarbij wordt
ook meegenomen tot hoever
we het tracé doortrekken.
Hierna neemt de Regioraad
een definitief besluit.”
Voor- en nadelen
Wat hebben de onderzoeken
tot nu toe opgeleverd? HB:
“Er is door de Stadsregio een
enquête gehouden onder
bewoners en onderzoek
gedaan naar tracékeuze,
plaatsing van voorzien
ingen en haltes, kosten, een
vergelijking van diverse busen tramvarianten, noem
maar op. Ook de veiligheid
wordt onder de loep genomen.
Er loopt nog een onderzoek
naar geluidsoverlast;
begrijpelijkerwijs een van
de zorgpunten voor direct
aanwonenden van het tracé.
Pas als we alle informatie
hebben en zodoende de vooren nadelen tegen elkaar af

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

kunnen zetten, nemen
we een standpunt in. Een
voordeel van de tram is dat
het uiteindelijk goedkoper
vervoer is, waardoor het
frequenter kan rijden. De bus
is minder storingsgevoelig.
Inspraak
Kunnen inwoners nog
invloed uitoefenen? HB:
“Jazeker. In het voorjaar
start de consultatieronde.
Alle onderzoeken en
relevante stukken worden
dan ter inzage gelegd,
waarop mensen vervolgens
schriftelijk kunnen reageren.
Op basis van die complete
input nemen de betrokken
gemeenteraden dan een
beslissing. Afgeronde
onderzoeken staan trouwens
nu ook op de website van
de Stadsregio, voor wie
zich alvast wil inlezen.”
Kijk op www.stadsregio
amsterdam.nl/uithoornlijn.

RAADSAGENDA
Datum: 25 februari 2016
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, agenda 19.30 uur*

2

Inspreken burgers

3

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

4

OV-concessie Amstelland-Meerlanden,
19.40 uur

*Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag
31 maart 2016.
Alle commissievergaderingen
vinden plaats in de week
van 14 maart 2016.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.

REACTIE VAN EEN LEZER

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

Niet doorgaan cultuurcluster
nieuwe kans voor Schanskerk
De Stichting BOUD (Behoud Ons
Unieke Dorpsgezicht) heeft met
belangstelling kennisgenomen
van het vooralsnog niet doorgaan van het cultuurcluster Confucius op de locatie van het oude
Resmi-terrein. Het cultuurcluster
zou dé aangewezen plek worden
waar een aantal culturele functies van Uithoorn zouden worden
samengevoegd, zodat ze elkaar
konden versterken. De Stichting
BOUD pleitte eerder voor een
herbestemming van de Schanskerk voor culturele functies, wat
een versterking zou zijn van dit
historisch stukje Uithoorn en bovendien een logisch gevolg zou
zijn op de sociale bestemming
die het bijna 150 jaar oude gemeentelijk monument altijd heeft
gehad. Het niet doorgaan van het

cultuurcluster maakt de weg nu
vrij voor een culturele bestemming van de Schanskerk, waarvoor naar wij aannemen ook het
budget kan worden ingezet, dat
was gereserveerd voor het cultuurcluster. Wij als Stichting zijn
ervan overtuigd dat dit een plan
is wat Uithoorn écht kan versterken en bovendien kan rekenen
op draagvlak van de Uithoornse
bevolking. Wel is het jammer dat
voor de plannen die niet doorgaan de historische panden op
het ‘Resmi-terrein’ ten onrechte
zijn gesneuveld.
Voor vragen en/of opmerkingen
over dit bericht kunt u contact
opnemen met:
Stichting BOUD
Richard Meijerink

Poging inbraak
in woning
Uithoorn - In de nacht van dinsdag
16 op woensdag 17 februari is geprobeerd in te breken in een woning
aan de Willem Klooslaan. Via de
aanbouw heeft een inbreker geprobeerd een ruitje op de eerste verdieping open te wrikken. Hierdoor is
een barst ontstaan in het raam. De
dief is niet binnen geweest. De politie heeft burgernet ingeschakeld.
Hier zijn drie reacties opgekomen.
Er loopt een onderzoek.

Bromfiets retour
Uithoorn - Op vrijdag 19 februari
om elf uur in de avond is een gestolen bromfiets aangetroffen door
de politie bij buurthuis Pondarosa.
Door buurtbewoners was melding
gedaan dat de voor hen onbekende Kimko hier al vier dagen stond.
De bromfiets blijkt op 8 februari te
zijn gestolen in Amsterdam en is inmiddels weer retour bij de rechtmatig eigenaar.

Man ten val na
beroerte
Uithoorn - Op woensdag 17 februari om twee uur in de middag is een
80 jarige inwoner onwel geworden
op de Wilhelminakade. De politie
kreeg een melding dat er een man
naast zijn fiets lag. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en de ambulancedienst is gealarmeerd. De
man was bij kennis, maar reageerde erg verward. Hij had ook moeite
om op te staan. De 80 jarige bleek
een beroerte te hebben gehad. Hij
is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis.

Niet onwel,
maar doof

KnA ontvangt financiële
bijdrage van Rabobank
Uithoorn - Afgelopen dinsdagavond werd tijdens een feestelijke avond financiële steun aan een
aantal verenigingen in de regio door
de Rabobank toegekend. 150 verenigingen en stichtingen waren enkele maanden geleden uitgenodigd
en 75 verenigingen en stichtingen
hadden zich ook daadwerkelijk ingeschreven. Alle Rabobank leden in
de regio Haarlemmermeer werden
uitgenodigd om te stemmen op het
goede doel waar ze hun steun aan
wilden verlenen.
Muziekverenging KnA bestaat dit
jaar 100 jaar en blijkbaar heeft dat
vele mensen ertoe overgehaald om
te stemmen om KnA, want de opbrengsten van deze fantastische
Rabobank actie bedroegen ruim 700

euro. Alle mensen die gestemd hebben enorm bedankt! Het geld gaat
gebruikt worden om schoolkinderen
in Uithoorn te ondersteunen in het
leren bespelen van een instrument.
Zoals u wellicht eerder heeft gelezen heeft Muziekvereniging KnA
daartoe afgelopen najaar een project met basisschool de kwikstaart
gedaan en is van plan dat ook na
de zomer weer te gaan doen met de
groepen 6 van de kwikstaart. Deze kinderen krijgen allemaal leeninstrumenten van KnA, deze moeten
aangeschaft en onderhouden worden. Daarnaast wil KnA in de toekomst ook samenwerkingsverbanden aangaan met andere scholen.
Het gedoneerde geld wordt dus zeer
goed besteed!

Uithoorn - Op woensdag 17 februari om tien uur in de ochtend kregen de alarmdiensten een oproep
over een onwel geworden persoon
in de Brusselflat. De politie, brandweer en ambulancedienst zijn ter
plaatse gegaan. Omdat de bewoonster niet reageerde op aanbellen en
bonken op de deur heeft de brandweer de deur geopend. Het bleek
loos alarm. De 57 jarige bewoonster
lag in bed. Ze had haar gehoorapparaat niet in en had daarom niets
gehoord. Alle diensten zijn weer
weggegaan.

Gestolen auto
met schade
Uithoorn - Op maandag 22 februari om tien voor drie in de middag
is door de politie bij de Brusselflat
een gestolen auto aangetroffen. De
Mazda 323 bleek in de nacht van
vrijdag 19 op zaterdag 20 februari
te zijn gestolen uit de Mozartlaan in
Aalsmeer. De dief heeft behoorlijke
schade aan de voorzijde van de wagen gemaakt.

Motor gestolen
Uithoorn - Tussen vrijdag 19 en
zondag 21 februari is vanuit de
Prins Bernardlaan een motorfiets
gestolen. Het gaat om een grijze Yamaha MT09 met kenteken
31-MG-FP. Mogelijk zijn er getuigen of inwoners die meer informatie hebben. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Is geen ﬁnancieel vraagstuk jou te complex?

Dan word jij onze nieuwe

Senior Financieel
Administratief medewerk(st)er!
StartReady bouwt Unified Communications (UC) oplossingen op de software van Microsoft Skype for
Business. We verzorgen efficiënte interactie via spraak, beeld en chat, in één tool. Deze oplossingen
variëren van cloud oplossingen voor mkb-ondernemingen tot on-premise en virtual oplossingen voor
Enterprises. We werken op internationale basis met gerenommeerde partners als KPN, Dell en Tele2 en
zijn gecertificeerd Microsoft Gold Partner en Premier Support Partner voor Skype for Business.

6 redenen om te werken bij StartReady
1

Bij StartReady ben je géén nummer; jouw mening doet ertoe.

2

Je werkt in een saamhorig team op de mooiste plek in Uithoorn.

3

Innovatie begint bij StartReady op de werkvloer.

4

Elk kwartaal actieve personeelsbijeenkomsten voor alle medewerk(st)ers.

5

Uitstekende mogelijkheden om werk en privé met elkaar te combineren.

6

StartReady investeert veel in de ontwikkeling van haar medewerk(st)ers.

Hoe ziet jouw dag eruit?
Als Senior Financieel Administratief Medewerk(st)er werk je in een team van 3 mensen; de
Controller en de Office Manager. Je komt op kantoor en weet je precies wat je wilt gaan doen.
Maar dan vraagt de Partner Accountmanager of je tijd hebt om een spoed-offerte op te stellen,
belt een leverancier met een vraag over een factuur of vraagt de directie of je een rapportage
kan uitdraaien. In de loop van de dag komen er dus nogal wat ad hoc werkzaamheden op je af.
Kortom: geen dág is hetzelfde. Uitdaging is daarom dat je steeds weer de juiste prioriteiten weet
te stellen, zonder dat de samenwerking met collega’s, partners en leveranciers onder druk komt
te staan.

Jouw verantwoordelijkheden
• De juistheid, tijdigheid en volledigheid van de werking van de administratie.
• De uitvoering van ﬁnanciële werkzaamheden waaronder: bank, debiteuren, crediteuren, btw
en grootboek.
• Het verzorgen van diverse rapportages.
• Leiding geven aan de Ofﬁce Manager.
• Daarnaast ben je nauw betrokken bij het opstellen van de maandelijkse rapportage en de
jaarrekening.
• Je rapporteert aan Rob Schut, de Chief Financial Ofﬁcer.

Jouw werkzaamheden
• Uitvoeren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden van de ﬁnanciële administratie in
de breedste zin van het woord.
• Aan de hand van de pricing tool opstellen van de, veelal technische, offertes.
• Samenstellen en opleveren van ad hoc en periodiek ﬁnanciële rapportages.
• Afstemmen van administratieve werkzaamheden met andere afdelingen en externe partners
(waaronder partners, salaris administratie en inkomensverzekeringen).
• Het meedenken en professionaliseren van de ﬁnanciële en administratieve processen.

Benodigde opleiding en ervaring
• Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur in een ﬁnanciële richting
(bijv. Praktijk Diploma Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfs Administratie (MBA).
SPD Bedrijfsadministratie is een pré.
• Je hebt ruime ervaring in vergelijkbare functie. Ervaring met MS Navision is een pré.
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal; zowel in woord als geschrift.

Vereiste gedragscompetenties

Inbouwspots
gestolen

Prijswinnares blij met
mooie setjes lingerie
Regio - Annelies de Ruiter uit
Mijdrecht werd afgelopen woensdag 17 februari verrast met een paar
fraaie setjes lingerie die zij bij Mirande, speciaalzaak in lingerie, had
gewonnen. Eigenaresse Mieke Peeters overhandigde de winnares twee
waardebonnen die aan de prijs voor
deze lingerie (beha en slipje) van
het merk Chantelle waren verbonden. “Een late prijsuitreiking, want
de actie van Chantelle was in november vorig jaar. Dit lingeriemerk
had bij de actie voor haar klanten iets leuks in petto en onderdeel
daarvan was het winnen van enkele setjes lingerie van dit merk naar

keuze. Om daarvoor in aanmerking
te komen hoefde men slechts een
kaartje met naam en adres in te vullen en dat te deponeren in een prijzenbox in onze winkel,” vertelt Mieke. “De bedoeling was eerst dat de
winnaar half december zou worden getrokken, maar vanwege de
drukte rond de feestdagen kwam
daar niets van. Toen hebben we het
maar naar een rustiger maand verschoven en is het kortgeleden gedaan.“ Annelies de Ruiter is de gelukkige winnares waarvan het
kaartje is getrokken. De prijs is niet
niks, twee maal twee setjes prachtige lingerie die ze zelf mag uitzoe-

Uithoorn - In de nacht van vrijdag
19 op zaterdag 20 februari is ingebroken in een bij het Thamerhorn
Hotel geparkeerde auto. Van de wagen is de achterruit ingeslagen. Uit
de auto zijn enkele inbouwspots gestolen.
ken à raison van 130 euro per setje! Twee voor de zomer en twee om
in het najaar en de winter te dragen.
Daar kan je nog eens mee thuiskomen! Annelies is vaste klant bij Mirande. “Een pure speciaalzaak met
heel veel aanbod aan lingerie, badkleding en nachtkleding. Je wordt er
altijd leuk ontvangen en krijgt deskundig advies. Daar houd ik van. Ik
ben vanzelfsprekend heel blij met
mijn prijs. Geen wonder als je ziet
wat de verkoopwaarde ervan is. Ik
ben natuurlijk erg verrast want ik
had nooit verwacht dat ik in de prijzen zou vallen.” Aldus een blije prijswinnares.

• Je kunt hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden en weegt verschillende
oplossingsrichtingen tegen elkaar af.
• Je kunt gedetailleerde gegevens effectief hanteren, nauwkeurig omgaan met detailinformatie
en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk van jezelf en anderen. Daarbij ben je in staat
om ideeën en meningen duidelijk op schrift te stellen.
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, behandelt vertrouwelijke informatie als zodanig en
draagt bij aan een gezamenlijk resultaat.
• Je bent in staat om vanuit duidelijke doelstellingen werk en verantwoordelijkheden toe te
wijzen aan de juiste personen, resultaatverwachtingen aan te geven en hierover heldere
afspraken te maken.
• Je kunt eigen werkzaamheden en die van anderen op een systematische wijze opzetten en in
tijd regelen teneinde planmatig een vastgesteld doel te bereiken.

Interesse gewekt?! Bel of mail dan snel!
StartReady biedt een interessant pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (onder
andere een aandelenparticipatieprogramma en een goed pensioenplan). We zijn een relatief kleine
organisatie met korte lijnen, waarin je veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt. Je komt werken in
een jonge, dynamische, maar ook veeleisende werkomgeving. Daarnaast bieden wij uitstekende
mogelijkheden om werk en privé met elkaar te combineren.
Ben of ken jij diegene die het verschil maakt in onze organisatie?, neem dan contact op met Sylvia
Zethoven, Manager Personeel & Organisatie, bel 088 8946847 of mail naar sylvia@startready.com
(maandag, dinsdag en donderdag aanwezig). Zij kijkt uit naar jouw sollicitatie, inclusief CV en
beknopte motivatie.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Les in programmeren op
de Vuurvogel
Uithoorn - Door technologie en digitalisering verandert onze maatschappij van een industriële samenleving naar een kennissamenleving.
De focus komt minder op productie te liggen, maar meer op kennisontwikkeling, kennisconstructie en
kenniscreatie. Kinderen in ons huidige onderwijs zullen mogelijk beroepen gaan beoefenen die nu nog
niet eens bestaan!
Om de kinderen daar op voor te bereiden werkt basisschool de Vuurvogel aan ‘de 21e eeuwse vaardigheden’ : samenwerken, ICT gebruik
voor leren, kennisconstructie, probleemoplossend denken en creativiteit en planmatig werken. Voor de
kinderen van groep 1 t/m 3 zijn er
iPads beschikbaar waarop de kinderen spelenderwijs leren, maar ook
ontdekken hoe bijvoorbeeld de fotocamera hiervan werkt. In de groepen 4 t/m 8 wordt er regelmatig gewerkt met laptops, deze worden gebruikt voor de basisvakken (taal en
rekenen), maar ook juist om op te

tekenen, foto’s en filmpjes te mee
maken en om deze te bewerken.
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen les in ‘programmeren; er is een
probleem dat moet worden opgelost, voor deze oplossing moet een
programma geschreven worden zodat een robot het probleem op kan
lossen.
Door de juiste instructies in de computer in te voeren, doet de robot wat
jij als programmeur wilt. Dit is nog
niet zo eenvoudig, want bij elk klein
foutje... Computers denken tenslotte
niet zelf, maar voeren alleen de instructies uit die zij opgedragen krijgen. De kinderen van de Vuurvogel
worden al heel erg behendig in het
programmeren. Wie weet gaan zij in
de toekomst wel apps ontwikkelen,
of lossen zij problemen op van over
de hele wereld!
De kinderen en de leerkrachten van
de Vuurvogel zijn erg enthousiast en
gaan zich de komende tijd nog verder ontwikkelen in de vaardigheden
van de toekomst!

Ondertekening Convenant
Ondernemersfonds
Uithoorn - Op 19 februari jl. ondertekenden de gemeente Uithoorn
en de Stichting Ondernemersfonds
Uithoorn het convenant Ondernemersfonds Uithoorn. Hierin zijn nadere afspraken gemaakt over de
uitvoering.
In 2012 heeft de Stichting Uithoorn
in Bedrijf (SUB) het initiatief genomen om een Ondernemersfonds op
te zetten, door verhoging van de
OZB niet-woningen, voor en door
ondernemers. Het doel is om het

ondernemersklimaat te versterken
en de Uithoornse ondernemers te
stimuleren om zaken te realiseren
die gebiedsgericht gezamenlijk opgepakt kunnen worden.
De gemeenteraad van Uithoorn
stemde op 26 november 2015 in
met de voortzetting van het Ondernemersfonds voor een periode van
drie jaar (2016 t/m 2018) en met de
financiering daarvan door middel
van een opslag op OZB niet-woningen van 10%.

Jazz aan de Amstel
Uithoorn - Zondag 28 februari is
Maartje Houtzager met haar band
MAART te gast bij Jazz aan de Amstel. U kunt o.a. genieten van verrassende jazzy en eigen bewerkingen
van liedjes van Whitney Houston tijdens deze Jazz aan de Amstel, uitgevoerd door fantastische muzikanten. Maartje Houtzager staat bekend om haar warme lage alt stem
met een donkere soul klank. Een
ware verrassing als deze blonde diva haar versies van de beroemde
Whitney Houston liedjes vertolkt.
Maartje zong o.a. jaren in binnen-

COLOFON
sinds 1888

en buitenland als leadzangeres van
de demonstratieband van het Amerikaanse geluidsbedrijf Bose. Samen
met de bekende producer, trompettist, pianist Fred van Straten zijn zij
de spil achter de band MAART. Zij
zullen u verrassen met mooie jazzy arrangementen van nummers die
u zeker kent. Het geheel wordt omluistert door saxofonist Rob Middelhoven. Jazz aan de Amstel is een
initiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan
de Amstel. Door de variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige
sfeer is het elke keer weer verrassend en zeer toegankelijk voor een
breed publiek. 28 februari bestaat
de band uit Fred van Straten (toetsen), Peter Bergman (bas), Mark
Eshuis (drums) en Rob Middelhoven (sax). Locatie Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.
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attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

Peuters in het Wild in het
Libellebos
Uithoorn - Is uw peuter graag buiten of juist niet? Wilt u ook met uw
peuter(s) de natuur ontdekken met
ogen, oren en puntje van de neus?
Spelletjes doen, op avontuur, beestjes en kleuren zoeken en bouwen.
Doe dan mee met Peuters in het
Wild Uithoorn! Voor alle peuters van
2 tot 4 jaar met een volwassene begeleider. Samen gaan ze op avontuur in de natuur! Ontdek de natuur
met al je zintuigen! Data: donderdag
10-17-24-31 maart en 7 april. Verzamelen is om 9.30 uur bij het bankje voor de kinderboerderij in het Libellebos en omstreeks 11.00 uur is
daar ook weer de terugkomst. Een
kind, dat plezier beleeft in de natuur,
is vrij en gelukkig. Het heeft minder
speelgoed nodig en is tevreden met
een boomtak of een ontmoeting met
een slak. Dat gun je je eigen kind
natuurlijk ook. Het is veel leuker om

samen met anderen het bos in te
gaan. En nog leuker met een begeleider die enthousiaste ideeën heeft
over natuurbeleving en natuurspelletjes. Peuters zijn onze volgende
generatie. En wat is er nu mooier
om hen al zo jong te laten opgroeien
met hart voor de natuur. Zij zijn onze toekomst. Daarnaast is het Libellebos een prachtige plek voor iedereen. Peuters kunnen hier volop bewegen en hun fantasie en zintuigen
verder ontwikkelen in een ongedwongen sfeer. Elke ochtend begint
met een spelletje, dans, liedje zingen. Daarna krijg je eenvoudige opdrachten om samen te gaan doen.
Kosten zijn 30 euro voor 5x of 7.50
euro per keer per kind en volwassene begeleider inclusief een gezonde snack en drankje. Informatie en
aanmelding bij Emilie Zandvliet via
pihwuithoorn@telfort.nl

Weekagenda
Vita Welzijn

Stoelhonkbal
Iedere maandag van 12.0013.00 uur wordt er fanatiek gespeeld. Een bewegingsactiviteit met serieuze spelregels.
Nieuwsgierig geworden?
Modeshow en gezamenlijk
koken & eten
Vrijdag 26 februari, modeshow
van 14.00-16.30 uur, aansluitend samen koken en eten. Kosten: modeshow met koffie en
bonbon; 3 euro, blijft u ook eten
dan betaalt u 5 euro.
Lenteconcert
Zondag 6 maart, aanvang 15.00
uur, m.m.v. het Amstel Blazers Collectief Een concert vol
met prachtige muziek. Een toegangskaart kost 5 euro dit is inclusief 2x koffie/thee en 1x gebak.

Uithoorn - Afgelopen zondagmiddag traden de leerlingen van Zangles Uithoorn voor het eerst op. Na
maanden voorbereiding mochten zij
voor het voetlicht treden In Dansen Partycentrum Colijn in Uithoorn.
Zangdocenten Danny Nooy en Robbert Besselaar presenteerden de
middag en gaven het een luchtig en
ongedwongen karakter mee. Dat er
vocaal talent rondloopt in Uithoorn
weten we nu zeker! Na een speelse vocale opwarming voor de hele zaal door Robbert Besselaar passeerden een variëteit aan repertoire én leeftijd de revue. Zo zong de
allerjongste van 8, Lotte Bazuin,
het lied ‘Luchtkasteel’ uit de musical Les Misèrables. Lieflijk, mooi en
zeer overtuigend. De oudste dame,
Brenda van Keeken, trakteerde ons
op een echte Amsterdamse Medley
en zong het ontroerende ‘Droomland’ waar docente Danny Nooy

bijviel met de welbekende tweede
stem. Joni Koeman, die vorig jaar
nog The Voice of Weesp won, begeleidde zichzelf trefzeker op gitaar
en toonde zich een ware alleskunner. Anne Borkent, nog maar 18 jaar
en als kind stond ze al in de musicals bij Joop van den Ende, vertolkte
‘When we were Young’ van Adele in
één woord subliem. Het publiek was
zeer enthousiast en laten we hopen dat dit een jaarlijks terugkerend
evenement gaat worden. De privé
zanglessen van Zangles Uithoorn
werpen hun vruchten af. Talenten
krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen. Het zal ons niet verbazen als we binnenkort meer horen
van Zangles Uithoorn. Workshops
zang en musical op scholen, trainingen voor bedrijven. Alles behoort tot
de mogelijkheden. De plannen van
Danny en Robbert blijven zeer zeker
niet bij toekomstmuziek.

Uitvoering Johannes Passion
in Johannes de Doperkerk

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297 567 209,
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vita restaurant
U kunt op elke maandag,
woensdag en vrijdag genieten
van een warme maaltijd (tijd:
12.00-13.00 uur). De warme
maaltijd wordt verzorgd door
’t Oventje en vindt plaats in de
Bilderdijkhof. Elke week hebben
we een andere menukaart. Als
u last heeft van een allergie laat
dit ons van te voren weten en
wij zorgen voor een aangepaste
maaltijd. Kosten bedragen 5 euro per maaltijd.

Leerlingen zangles Uithoorn
zingen uit volle borst!

Jongeren Rode Kruis bezorgt
ouderen een gezellige middag
Uithoorn - Speciaal voor Valentijnsdag organiseerde het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en Uithoorn een
speeddate tussen ouderen uit het
Hoge Heem en jongeren. Onder
het genot van een hapje en drankje
werden leuke gesprekken gevoerd.
Ongeveer 15 ouderen uit het Hoge
Heem uit Uithoorn waren aanwezig bij deze Valentijnsactiviteit. Eerst
werden alle gasten getrakteerd op
koffie of thee en een gebakje en
een cocktail. Daarna begonnen de
gesprekken tussen de ouderen en
de jonge vrijwilligers van het Rode Kruis. Over allerlei onderwerpen
werden gepraat, van werk tot hobby en van iemands favoriete muziek
tot waar iemand heeft gewoond. De
gesprekjes tussen twee ouderen en
een vrijwilliger duurden steeds 10
minuten, hierna ging de vrijwilliger
naar een nieuw tafeltje met ouderen toe.
Pauze
In een korte pauze kreeg iedereen
frisdrank, wijn of advocaat met slag-

room. Ook werden schaaltjes neergezet met chocolade en schaaltjes
met zoutjes. De jongeren en ouderen konden niet wachten om weer
nieuwe gesprekken met elkaar te
voeren. Bij het einde van de activiteit kregen alle gasten nog een roos
mee. Iedereen genoot heel erg van
deze activiteit en volgend jaar wordt
deze vast weer georganiseerd.
Het Jongeren Rode Kruis bedankt
alle gasten en vrijwilligers en Erik
Zaal, de activiteiten begeleider van
het Hoge Heem voor de hulp bij de
organisatie.
Het Jongeren Rode Kruis afdeling
Aalsmeer en Uithoorn zoekt nog
jongeren en scholieren die zich vrijwillig willen inzetten bij onze activiteiten. Wij organiseren activiteiten
voor mensen met een beperking of
ouderen. Wil je meer informatie over
wat het Jongeren Rode Kruis doet,
of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Mail naar jongerenrodekruis@
hotmail.nl, kijk op www.facebook.
com/JongerenRodeKruis of volg @
jjrodekruis op twitter.

Regio - De Johannes Passion van
Johann Sebastian Bach zal dit jaar
op vrijdag 18 maart in de R.K. kerk
Johannes de Doper in Mijdrecht/
Wilnis worden uitgevoerd door de
Christelijke Oratorium Vereniging
Amicitia Uithoorn met medewerking van solisten en muzikaal ondersteund door Het Promenade Orkest. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Toon de Graaf. Aanvang
20.00 uur. Toegangskaarten zijn in
de voorverkoop al bij de leden van
Amicitia verkrijgbaar en te bestellen
bij Amicitia (tel. 0297-566377). De
toegangsprijs bedraagt 25 euro en
voor jongeren tot 17 jaar 10 euro, in-

clusief programmatekstboekje met
de Luthers-Duitse tekst en de Nederlandse vertaling. De uitvoering
wordt gerealiseerd door de Stichting Vrienden Monument Johannes de Doper in samenwerking met
de Stichting Vrienden van Amicitia.
Verkoopadressen vanaf 18 februari: Boekhandel Ten Hoope en Bruna
in Uithoorn. Boekhandel Mondria
in Mijdrecht en Drogisterij De Bree
in Vinkeveen. De Johannes Passion
in de R.K. kerk Johannes de Doper,
een passende locatie voor een magistraal werk in de tijd van Pasen!
Noteer nu alvast de datum, nadere
informatie volgt nog.
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Tram ongenode gast in
rustige woonwijk
Vervolg van de voorpagina.
In de nieuwsbrief wordt voorts melding gemaakt dat er aan het inpassingsontwerp van de mogelijke
tramlijn hard wordt gewerkt. Ook de
veiligheid van de kruisingen – met
name die bij Aan de Zoom/Faunalaan waar dagelijks vele tientallen
kinderen lopend of met de fiets naar
school gaan en het spoor moeten
oversteken en het nieuw geplande
fietspad achter het Burg. Kootpark
ter hoogte van het Anna Cramerpad en de Weegbree – zijn afgelo-

woon bovenop. Je praat over vijf tot
tien meter. Als je dan verscheidene keren per uur een tram achter je
heen en weer hoort rijden wordt het
woongenot in hoge mate verstoord.
Die mensen zitten in wat je noemt
een kritisch punt van de trambaan.”
Spoordijk wordt afgegraven
“Wat we begrepen hebben is dat
de spoordijk tot op straatniveau
wordt afgegraven,” vervolgt Lindeboom. “Dat doet men omdat er
waarschijnlijk op de dijk te weinig
ruimte is voor een dubbelspoor. Als

Schematische voorstelling van de toekomstige tramhalte Aan de Zoom

Overzichtskaart met het tramtracé in de bocht tussen de bebouwing

Splitsing bus- en trambaan ter hoogte van het Anna Cramerpad. De rode lijn
is het nieuw geplande fietspad van/naar de Weegbree

pen maand met de klankbordgroep
besproken. Hierin hebben zitting
verschillende belangenorganisaties,
waaronder scholen. Nadat alle onderzoeken en het opstellen van het
inpassingsontwerp zijn afgerond,
kan iedereen daar nog op reageren en zienswijzen indienen. Er worden nog consultatiegesprekken met
bewoners gevoerd en er wordt andermaal een inloopavond georganiseerd waarbij alle gegevens en uitkomsten zullen worden gepresenteerd. Uiteindelijk wordt alles – inclusief de bezwaren en inbreng van
de bewoners – samengevat in een
reactienota. Deze zal worden aangeboden aan de partijen die uiteindelijk gezamenlijk een besluit over
het al dan niet doortrekken van de
tram zullen nemen. Voor de direct
omwonenden aan het voormalige
spoortracé gloort er in zoverre hoop
dat ook de mogelijkheid van een
eindstation bij de N201 ter hoogte
van het Shell benzinestation aan de
Zijdelweg (met de toekomstige McDonalds die er een fastfood restaurant wil neerzetten), in het plan als
een optie wordt meegenomen. Dit
dankzij de niet aflatende ijver van
coalitiepartij VVD in Uithoorn. Wie
de laatste nieuwsbrief in zijn geheel
wil lezen kan dat doen via de website www.stadsregioamsterdam.nl/
uithoornlijn. Daarop vindt u ook allerlei posters met afbeeldingen die
tijdens de inloopavonden in november zijn gepresenteerd. U kunt ze op
de PC downloaden en bekijken.
Verstoord woongenot
Waar de recente nieuwsbrief niet
verder gaat met haar informatie tot
en met januari dit jaar, is er voor betrokken bewoners die ruwweg nabij en ‘bijna bovenop’ het tracé in de
bocht achter Aan de Zoom, Buitendijks, Wederik en Weegbree wonen,
een informatiebijeenkomst georganiseerd. Dat was woensdagavond
17 februari jl. in Hotel restaurant
Het Rechthuis op uitnodiging van
de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met de gemeente. De
pers was hiervan niet op de hoogte
gesteld. Een van de genodigden, de
heer Reinier Lindeboom, wonende
aan het einde van Aan de Zoom, op
steenworp afstand van de toekomstige trambaan, was zo attent de redactie van deze krant op de hoogte
te stellen van de resultaten van die
avond. Overigens schijnen dergelijke avonden vaker te zijn gehouden
voor betrokken bewoners uit diverse woongebieden langs het tracé.
“Tijdens de inloopavond werden wij
als bewoners die het dichtst bij het
tracé wonen geïnformeerd over de
plannen hoe Stadsregio Amsterdam
hier ter plaatse invulling wil geven
aan de mogelijke trambaan,” steekt
Reinier van wal. “Met elkaar hebben
we ernstige bedenkingen tegen de
komst van de tram achter onze woningen langs. Als die hier komt is
het over en uit met het rustig wonen. En dat zal niet alleen bij ons het
geval zijn. Er zijn hier in de buurt van
de bocht allerlei metingen verricht
aan weerskanten vanaf spoordijk
naar de gevels van de verschillende
panden, ook naar die aan de overkant van de Faunalaan. Maar onze privacy begint niet bij de gevels
maar aan de randafscheiding van
de tuin en dat is een stuk dichterbij de trambaan. Nu zitten wij er zelf
nog wel een eindje vanaf, maar de
bewoners van sommige huizen van
Buitendijks niet. Die zitten er ge-

Op deze plaats bij Aan de Zoom staat een tramhalte met fietsenstalling gepland. De sloot wordt daarvoor gedempt
je die afgraaft wordt het talud breder. Tijdens de bijeenkomst liet men
ook verschillende beelden zien van
de aankleding van het tracé met
bijvoorbeeld geluidsschermen van
1 m en 2 m hoogte, maar ook met
groenbeplanting waardoor je vanuit huis niet op de trambaan kan kijken en omgekeerd dat onze privacy gewaarborgd wordt. Men liet ook
zien dat in de bocht ter hoogte van
de splitsing met de huidige busbaan
er een aparte afslag komt voor de
bus en tevens een nieuw fietspad
met een (gevaarlijke) oversteekmogelijkheid van de trambaan vanuit
de richting van het Anna Cramerpad naar de Weegbree (zie afbeelding). Er werd bij gezegd dat op die
hoeken geen geluidsschermen komen omdat de bestuurders van de
tram en fietsers om veiligheidsredenen daar vrij uitzicht op elkaar moeten hebben. Mensen die er wonen
krijgen dan niet alleen de bus én de
tram achter hun woning langs, maar
op de Weegbree ook nog eens allemaal fietsers aan de voorkant. Dat
werd door de aanwezige inwoners
bepaald niet in dank afgenomen. En
dan druk ik mij nog zachtjes uit.”
Drukke tramhalte
Lindeboom geeft verder aan dat bij
dit alles een tramhalte met een grote fietsenstalling is gepland op de
hoek van Aan de Zoom. Dat werd
ook tijdens de infoavond met een
tekening duidelijk gemaakt (zie afbeelding). Daarvoor wordt de huidige sloot aan de zijkant van de
huizen gedempt waardoor het bebouwde deel direct grenst aan de
halte. Op die plaats komen fietsenstallingen. Dat wordt een druk punt
wat veel beweging en lawaai met
zich meebrengt van vooral fietsers.
Komt bij dat als mensen met de auto naar deze halte komen en de auto ergens in de wijk gaan parkeren
om vervolgens op de tram te stappen, tenzij er gedacht is aan een
parkeerterrein (carpooling) aan de
Faunalaan?... Maar ook dat geeft
volgens Lindeboom veel verkeersbewegingen. Aan de Zoom heeft
bovendien geen doorgaande verbinding met de Faunalaan. Het eindigt bij Buitendijks met uitzondering van een fietspad naar de Faunalaan dat de trambaan kruist. “Hoe
gevaarlijk wordt dat voor overstekende schoolkinderen die met vele tientallen hier dagelijks langskomen? Het is de weg naar zowel de
Brede School als het Alkwin Kollege, maar ook naar de sportvelden
aan de Randhoornweg. Er zijn in
principe maar drie tramhaltes gepland in Uithoorn en die zullen allemaal wel als een druk opstappunt gaan fungeren. Bij een busverbinding is dat niet zo, want een bus
heeft meer haltes in de route waardoor het aanbod aan reizigers beter
gespreid is,” licht Reinier toe die op
die avond eveneens te horen krijgt
dat de nieuwe trams voldoen aan de

geluidsnormen. “Volgens de woordvoerder bedraagt de norm 48 decibel gemiddeld!... Maar er zijn uitschieters naar 75 decibel en dat is
aanzienlijk hoger. De mate waarin
de tram geluidsoverlast veroorzaakt
ligt ten grondslag aan het oppervlak van de baan waarop of waarin de rails liggen. We hopen het niet,
maar mocht het allemaal toch doorgang vinden is het zeker gewenst
dat men in elk geval zorgt voor een
tracé dat de minste geluidsoverlast
veroorzaakt. En wat wordt de rijfrequentie? Heen om de 10 minuten
of om de vijf minuten? En dan ook
weer terug! Er zijn nog veel onzekerheden. Ik heb de indruk dat men
gewoon verder gaat en de tram ons
door de Stadsregio Amsterdam koste wat kost door de strot wordt geduwd. Verder vermoed ik dat men
al verder is dan men ons én de leden van de gemeenteraad wil laten weten. De enige manier om de
tram hier niet te laten komen is dat
de gemeenteraad van Uithoorn zich
tegen het plan keert zoals dat er nu
ligt en bijvoorbeeld wel akkoord zou

gaan met een eindhalte aan de Zijdelweg naast de N201 bij het Shell
benzinestation. De Stadsregio Amsterdam zie ik als een geheel zelfstandig opererende organisatie die
zich van niemand wat aantrekt. Zij
heeft zich voorgenomen dat dit het
moet worden en sturen ‘verkopers’
er op uit om het plan aan de man te
brengen. Alleen de positieve zaken
noemen en geen negatieve. En als
men daar naar vraagt dan wordt dat
gewoon gebagatelliseerd.” Hij wijst
er op dat er destijds ook verschillende varianten zijn geopperd, maar
dat die allemaal als een gepasseerd
station van tafel zijn geveegd, behalve het idee van de eindhalte ter
hoogte van de N201/Zijdelweg. “Samen met de bewoners langs het tracé zullen we de gang van zaken zeker blijven volgen en de media van
de gebeurtenissen op de hoogte
houden. De Stadsregio Amsterdam
kan het nog zo mooi brengen, maar
vooralsnog zien wij als bewoners de
tram als een ongenode gast in deze rustige woonwijk.” Aldus Reinier
Lindeboom.

Zijn er ook voorstanders
van de tramlijn?
In de media wordt veelvuldig
melding gemaakt van voornamelijk tegenstanders van de Uithoornlijn die de komst van de
tram naar het centrum van Uithoorn helemaal niet zien zitten.
Dat zijn overwegend bewoners
naast en in de buurt van het geplande spoortracé. Heel begrijpelijk en het is hun goed democratisch recht om hun bezwaren
(onderbouwd) kenbaar te maken. Vorig jaar is er een enquête gehouden waaraan 378 inwoners van de gemeente hebben
deelgenomen. Er is een analyse op los gelaten, maar van een
duidelijk ‘voor’ of ‘tegen’ kon je
niet spreken. Bovendien ging
het hoofdzakelijk om het gebruik van het openbaar vervoer

op dat moment. Daarnaast zijn
de veranderingen die de Stadsregio Amsterdam op afzienbare termijn gaat uitvoeren er ook
niet overal in meegenomen. Het
aantal mensen dat heeft deelgenomen aan die enquête is minder dan 2 procent van het totaal
aantal inwoners van uithoorn.
Maar wat is de mening van de
zwijgende meerderheid? Dat is
niet bekend. Laat uw mening
(ook) eens horen via het e-mailadres redactieuithoorn@meerbode.nl. Wat vindt u van de mogelijke komst van de tram naar
Uithoorn via de oude spoorbaan? Wellicht kan de redactie
van deze krant er iets mee doen.
Of laat u de beslissing over aan
de gemeenteraad?...

Wilt u dat deze tram ook naar Uithoorn gaat rijden? Laat het ons weten!

EHBO’ers cursus
2015/2016 geslaagd!

Van links naar rechts, achterste rij: Ida, Gerda, Julie, Thijs, Erik, Joost, Miranda en instructeur Marijke Voorste rij geknield: Patricia, Renée, Jasmijn en Julia.
Liggend: Lotus René van der Wals en Ria van Geem

Uithoorn - De Koninklijke Nederlands Vereniging EHBO afdeling
Uithoorn mag weer trots zijn op
haar cursisten! Op dinsdagavond
16 februari legden onze 11 cursisten het examen af voor het Oranje
Kruis diploma Eerste Hulp. In sporthal De Scheg werd iedereen getoetst op hun vaardigheden door
het examenteam, bestaande uit een
medisch adviseur en een instructeur
eerste hulp met behulp van twee
Lotussen. Na een spannende en intensieve avond kwam het verlossende woord: alle cursisten zijn geslaagd! Joost Boele, Miranda Boele,
Jasmijn van Doesburg, Julia Lugten,
Patricia Rits, Gerda van der Veen Kraaijeveld, Ida Visscher, Thijs Visscher, Renée Verbree, Julie Vladimirovits en Erik Wolbers maken vanaf
heden Uithoorn en omstreken weer
een stukje veiliger!
AED
Deze cursus EHBO inclusief BLS /

AED is op 29 september 2015 van
start gegaan onder leiding van Marijke van Geem. Onder andere lotus
René van der Wals gaf bij een aantal lessen ondersteuning. De cursus
is gegeven volgens de richtlijnen van
Het Oranje Kruis. Al sinds 1953 verzorgt onze vereniging cursussen en
herhalingslessen. Ook dit jaar zal in
het najaar weer een nieuwe cursus
van start gaan. In ongeveer 14 lessen
van 2 uur worden de cursisten opgeleid voor het diploma Eerste Hulp.
Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen aan deze cursus die afgesloten wordt met een internationaal erkend diploma. Kijk voor meer informatie voor deze en andere cursussen op www.ehbo-uithoorn.nl/cursusinformatie.html Heb je reeds een
EHBO diploma en zoek je een leuke vereniging om je herhalingslessen
te volgen? Je bent van harte welkom
bij onze vereniging. Neem hiervoor
contact op met onze secretaris via
ehbouithoorn@kabelfoon.net

Voedselbank wordt verrast
Uithoorn - Maandag jl. werd de
VBU financieel aangenaam verrast
door Rob van Dijk. Rob is dirigent
van diverse koren. Ook van het koor
United dat iedere maandagavond
repeteert in het PKN kerkgebouw
de Schutse. Maar dit is niet het enige dat Rob in dit kerkgebouw doet.
Rob heeft ook de Preek van de Leek

gehouden over God, Wereld en liefde. Het doel van de opbrengst van
de collecte mocht door Rob gekozen worden en hij koos voor de
Voedselbank Uithoorn – De Kwakel.
Namens VBU mocht voorzitter Gert
de Vries een cheque in ontvangst
nemen van Rob van Dijk met het
prachtige bedrag van €572,98.
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Ontknoping derde ronde
Hartenvrouw

Opbrengst Keeztoernooi voor
Stichting Urgente Noden Uithoorn
De Kwakel - Afgelopen week overhandigde Frans Lakerveld namens
Team Samen Sterker, de Club van
100 van Legmeervogels, sponsors
en uiteraard deelnemers aan het
toernooi een cheque van € 4.400,10
aan Martin Joosse, penningmeester van Stichting Urgente Noden
(SUNU). Het was de opbrengst
van het populaire koppel-Keeztoernooi op 12 februari jl. Het bestuur
van SUNU was blij verrast met dit
bedrag. Het geld zal worden ingezet om jongeren te helpen die buiten hun schuld met armoede worden geconfronteerd.

Stichting Urgente Noden Uithoorn
helpt plaatsgenoten in Uithoorn en
De Kwakel die geconfronteerd worden met armoede en in een dusdanige situatie verkeren dat acute
hulp dringend gewenst is. Dat hoeft
niet altijd financieel te zijn. De vrijwilligers van SUNU beschikken namelijk allen, vaak vanuit hun eigen
professie, over een uitgebreid netwerk op sociaal maatschappelijke
terrein, bij maatschappelijk werk, de
kerken, gemeente of welzijnswerk.
Zij zijn in staat om van alle kanten
kanalen in te schakelen die de getroffenen hulp kunnen bieden.

Vrijwilligers
Integriteit en privacy zijn de kenmerkend voor de vrijwilligers van
SUNU. Zij werken in volstrekte anonimiteit. Uitgangspunt is om mensen die door armoede vaak diep
in de put zitten, een zetje in de rug
te geven en als het even kan, weer
een beetje op weg te helpen. Ooit
kreeg de stichting een startkapitaal
van de Gemeente, maar deze pot
is niet bodemloos. Meer en meer
moet de Stichting daarom ook aan
de slag om fondsen te werven om
zo de continuïteit van dit vaak moei-

lijke werk te waarborgen. Dit terwijl
anderzijds sprake is van een toenemende vraag om hulp.
Martin Joosse van SUNU: ‘Het was
de wens van Team Samen Sterker
om de opbrengst van het toernooi
speciaal in te zetten voor jongeren.
Zij komen immers vaak in een situatie terecht waarom zij niet hebben
gevraagd. Met dit geld kunnen we
heel wat jongeren helpen.’
Team Samen Sterker vindt dat
SUNU dit extra steuntje meer dan
verdient. Buiten de overdracht van
dit geldbedrag hopen de organisatoren van het Keeztoernooi ook dat
SUNU door deze activiteit wat meer
in de belangstelling van eventueel
andere begunstigers komt, want het
in stand houden van deze stichting
is anno 2016 een bittere noodzaak.
Ook in Uithoorn en omgeving!

tra knap omdat Wim de kopman van
zijn team is en alleen maar andere kopmannen te bekampen krijgt.
De aandacht ging vervolgens naar
de resterende partij van teamleider
Leo Hoogervorst uit, inmiddels in de
tachtig waarvan 67 jaar bij K&G. De
sluwe vos wist voordeel in zijn partij te vergaren, zijn remise voorstel
was dan ook galant. Nadat zijn tegenstander dit aanbod accepteerde was de 3-5 zege een feit. Volgende week valt de beslissing om het
kampioenschap, dan komt de nummer twee Andijk op bezoek. Een gelijkspel is voldoende om het kampioenschap te bezegelen.
Het eerste team speelt deze week
uit tegen Purmerend, een pitti-

Spellen 13 brachten geen
geluk bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 18 februari
werd de 6e en laatste zitting van de
4e competitieronde gespeeld bij de
Amstelbridgeclub. Een beetje spannend voor een aantal paren door
eventuele degradatie voor sommige
A-spelers of promotie voor een drietal B-paren. Er zaten weer een aantal leuke spellen tussen, waarbij zowel door oost/west als door noord/
zuid werd geboden. Wie durft hoger
te bieden en wat levert de meeste punten op? In de A-lijn bij spel
7 werd door Aja & John (ow) 3 sans
geboden maar zij gingen 3 down.
Wim & Ria (nz) boden in dit spel 3
harten en gingen ook drie down.
Ook in spel 17 was de verdeling heel
cruciaal bij de bieding. Wies & Marthe (nz) boden 5 schoppen en Greet
& Nel (nz) 5 harten. Beide contracten gingen respectievelijk gedoubleerd 1 en 4 down. Corrie & Lenie
(ow) mochten gedoubleerd wel 5
klaveren spelen. Zij gingen 2 down.
Tja wat is dan de beste keuze de tegenpartij laten spelen of niet. Goed
tellen en afwegen mensen en natuurlijk de kwetsbaarheid meereke-

nen! Spel 13 bracht Hanny & Jany
geen geluk, ze wilden 5 schoppen
spelen en gingen 4 down. Helaas de
tegenpartij had te veel schoppen tegen die op één hand zaten. In spel
23 hebben Wies & Marthe 4 harten
gedoubleerd + 2 gehaald, wat een
mooie 100% score opleverde.
B lijn
In de B-lijn waren Greet & Ge nogal optimistisch met hun geboden 5
klaveren contract. Ze gingen dan
ook 4 down, gelukkig voor hen werd
het niet gedoubleerd. Dit kan eventueel niet kwetsbaar een top worden! In deze lijn bracht spel 13 voor
Corrie & Bibet ook geen geluk. Als
enigen in de nz-lijn wilden zij graag
4 schoppen spelen, doch het contract ging 4 down. Miep & Madelon deden bij spel 18 een slem-poging. Helaas mislukte dit, zij gingen
3 down.
A lijn
De uitslag in de A-lijn: Op de 1e
plaats met een hoge score Ria &
Joop 67,71%, 2e werden Ciny & Het-

Care For Hair Sponsort het
zesde Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel - Donderdag 18 februari, organiseerde de plaatselijke Jeu

de Boules Club ‘Het Wilgenhofje’
De Kwakel. Het zesde Jeu de Bou-

ge opgave voor dit team dat al wel
van behoud van het hoofdklasserschap verzekerd is. In de strijd om
het kampioenschap van K&G is Piet
Terlouw afgevallen, hij verloor van

Adrie Voorn. Adrie blijft nu met Wim
Keessen over als gegadigden voor
deze titel, maar ook Piet van der
Poel kan er als derde nog mee vandoor gaan in deze spannende strijd.

ty met 57,81% en 3e Wies & Marthe met 54,69% . In de B-lijn werden
Corrie & Bibet met 62,50% eerste,
2e en 3e werden Leny & Gerard en
Corrie & Netty, beiden met 57,81%.
Gepromoveerd naar de A-lijn: Corrie & Bibet, Lyda & Jan en Riet &
Wim. Gefeliciteerd! Jammer Miep
& Madelon, Corrie & Bibet speelden de sterren van de hemel en jullie kwamen met 0,52% minder op de
4e plaats. Helaas degraderen Addie
& Jeannet, Ank & Lotte en Tonny
& Jany. Hebben Ada en Roelie het

dan met 0,01% meer nog net gered? Oké, maar…. in de B-lijn is het
ook gezellig spelen hoor. De hoogste score en eerste in deze 4e competitieronde zijn weer Ciny & Hetty
geworden. Proficiat dames!
Lid worden van deze club? Alle
bridgers die een beetje kunnen spelen zijn welkom. Wij helpen iedereen en fouten maken mag. Bel onze secretaris telefoon 0297-564729
of kom gewoon een keer kijken in
het Buurtnest.

Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Wat gaat de tijd snel.
Aanstaande vrijdag 26 februari is
het de laatste vrijdag van de maand
februari 2016. En op de laatste vrijdag van de maand is de klaverjasavond bij Legmeervogels.
De eerste kaarten worden neergelegd om 20.00 uur. Er worden 4 rondes gespeeld. Na afloop gelijk de
prijsuitreiking. Geen competitie dus
iedereen is van harte welkom. Wilt u
niet kaarten maar gewoon even gezellig uitgaan dit kan ook hoor. Ook
u bent van harte welkom op deze
avond. Dan nog even de uitslag van
les toernooi dat gesponsord wordt
door een Kwakelse ondernemer. Elke maand schenkt een Kwakelse
ondernemer waardebonnen, die bij
zijn bedrijf ingewisseld kan worden.
Kapsalon Care For Hair schenkt de
eerste prijs een Knip beurt, voor
man of vrouw. Een Deodorant en
waardebonnen,die bij haar bedrijf
ingewisseld kan worden. Er deden
deze middag 20 deelnemers mee. Er
werden drie ronden gespeeld,met
veel strijd,en ook mooie winnaars.
De eerste prijs werd gewonnen
door Andre de jong 3+18. De overige prijzen werden gewonnen door
Rie Hoogerwerf 3+18, Mien Breuren 3+14, Joke v.d. Wal 2+14, Jan
Bartels 2+14, Jan Egberts 2+14,
Annie de Jong 2+10, Wout Verlaan
2+8, Wil Kennis 2+4. De organisatie Jeu de Boules Club ‘Het Wilgenhofje’ De Kwakel kan weer terug kijken op een zeer geslaagd toernooi.
Het volgende Jeu de Boules Toernooi word 24 maart 2016 gehouden.

de laatste vrijdag van de maand januari 2016. De poedelprijs toen was
voor Ria Smit met 4668. Ria Smit en
Willem de Boer speelde de laagste
partij van de avond met 914 punten.
De partij waar de meeste punten,
2348 zijn gehaald door Terry Vernooij en Marjan Duikersloot. Verder zijn in de prijzen gevallen in
de maand januari, Anneke Lebesque 7066 punten goed voor brons.
Jaqueline v.d.Berg behaald met
7359 punten de zilverenplak en wie
goud heeft gewonnen wilde niet
met zijn/haar naam in de krant.
Bang voor te veel publiciteit.

& Trijnie Jansen 60,89%, op twee
Tini Geling & Paula Kniep 59,82 en
prachtig op drie met 59,52% Corrie Bleekemolen & Erny Brandsen.
Dit betekende ook weer een kleine
verschuiving in de einduitslag. Onbetwiste kampioenen van de B zijn
Ploon Roelofsma & Marja Slinger, zij
lieten deze zes weken geen steek
vallen en eindigden op gemiddeld
57,91% op 2 met een gemiddelde
van 55,71% Reina Slijkoord & Trijnie
Jansen en de derde plek is opgeëist
door Sonja Reeders & Ank Reems
55,36%.
Dan nu de tranen en de slingers.
Naar de B gaan Froukje en Anneke, Ted en Alice, Mieneke en Hilly en
tot slot Annet en Rini. Feestvreugde
bij Ploon en Marja, Reina en Trijnie,
Sonja en Ank en ook Tini en Paula zij spelen de komende ronde in
de A. Alle dames gefeliciteerd en als
troost voor de degradanten. U ziet
weer eens andere dames en dat is
ook weer gezellig.
Wilt u ook meespelen? Bel Sandra 0297569910 of mail Hartenvrouw2015@gmail.com

Beckham-doelpunt enig
hoogtepunt bij LMV C1
Uithoorn - Zaterdag 20 februari stond de wedstrijd tegen
Geinoord op het programma, de
nummer 3 van boven tegen de
nummer 3 van onder.

Kampioenschap in het
zicht van dammers K&G
De Kwakel - Het tweede team
van damclub Kunst & Genoegen
deed maandagavond goede zaken in Zaandam. Met een nipte zege behielden ze de koppositie in de 1e klasse van Noord-Holland. Kees Harte zette zijn team op
voorsprong met een zege die onverwacht uit de lucht kwam vallen.
Een goede steun voor zijn teamgenoten die nog zwaar aan het ploeteren waren. Broer Jos Harte, die
nog ongeslagen was, kreeg zijn eerste nul te slikken en bracht daardoor de spanning terug, 2-2. Wederom stond kopman Wim Konst
op, individueel voert hij al deze klasse aan, en wist daar nog weer eens
twee punten aan toe te voegen. Ex-

Regio - De ontknoping van de derde ronde was op dinsdagmiddag 16
februari. Alle conventies waren nog
eens doorgenomen en dat pakt niet
altijd goed uit, de dames waar we
heel veel van verwachtten deden
het niet zo goed vanmiddag. In de
A lijn was een verrassende uitslag.
Wat een ontspannen vakantie met je
kan doen bewijst Nel Bakker samen
met An van der Poel eerste 62,50%,
vaak goed voor een top 3 plek Geke
Ludwig & Margo Zuidema 61,46%
en weer een keer in de top drie
Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit 56,25%. Dachten we dat de
top drie in de competitie al duidelijk
was, niets is minder waar. Nummer
1 zijn Geke Ludwig & Margo Zuidema, op twee verrassend Nel en An
en naar drie gezakt Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar.
In de B was ook spanning op de gezichten van de dames die op promoveren stonden. Zou het ze lukken om hun goede rang in stand te
houden. Na 24 spellen kwamen we
op de volgende uitslag eerste plaats
met weer een ‘60er’ Reina Slijkoord

Dus weer een zware wedstrijd
voor onze jongens. Jammer genoeg is de ziekenboeg van de
C`1 nog steeds behoorlijk gevuld,
maar gelukkig was de Onder-14
vrij en konden zij enige spelers
leveren (bedankt Yorel en Body).
Wel weer terug in de basis keeper Olivier (Ollie voor intimi), die
zijn rentree opluisterde met een
prima wedstrijd. Technisch coördinator Henny Snel nam de honneurs van het coachen voor zijn
rekening. Ondanks dat de eerste kans voor LMV was, bleek
Geinoord belust op 3 punten
in hun strijd om het kampioen-

schap. Dit resulteerde in maar
liefst een 3-0 tussenstand. Echter
LMV liet zich niet naar de slachtbank voeren en liet een betere tweede helft zien. Nadat eerst
Geinoord het kwartet had volgemaakt, was het moment daar !
Jordan, getergd na een lange zit
op de reservebank, zag de keeper
ver voor zijn doel staan en liet een
machtig schot vanaf de middenlijn los, dat met een fraaie boog
achter de keeper in het net belandde. Herinneringen aan David Beckham kwamen los bij de
kenners onder het publiek, zelfs
het thuispubliek kon niet nalaten
te applaudisseren voor deze eretreffer. Of Jordan een soortgelijke partner als David heeft, is niet
bekend. Met nog enkele gemiste kansen bleef helaas deze stand
op het bord

Start derde ronde bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - In de A- lijn was het nu
de beurt aan Jan Egbers & Ben
Remmers om met de eerste plaats
aan de haal te gaan. Ze scoorden 62,50% en bleven zo de gelegenheidscombinatie Lijnie Timmer
& Frans Kaandorp, die met 60,63%
overigens ook uitstekend presteerden, voldoende voor. Derde werden Stenny & Herman Limburg met
56,25% en die waren zo op hun
beurt het tweede combinatie paar,
Ruud Lesmeister & Ben ten Brink
die op 55,21% uitkwamen, net de
baas. Francis Terra & Wim Slijkoord
sloten hier de top vijf af met 53,65%.
In de B- lijn glorieerden Marijke &
Ger van Praag met de hoogste score
van de avond van 63,30%. Die willen dus kennelijk weer terug naar
hoger. Elly Belderink volgde met onovertroffen plaatsvervangster Ria
Wezenberg met 59,78% als tweede
en An & Jan van Schaick profiteerden van de onlangs in de A- lijn opgedane ervaring door derde te worden met 59,78%. Frans & Tineke Beliën verzilverden hun promotie gelijk
met een notering in de top als vierde met 55,83% en ook Cor Hendrix

& Wim Röling deden het goed met
54,93% als vijfde van de veertien paren in deze lijn. In de C- lijn ging het
heel goed met Froukje Kraaij & Rini Tromp die met een zestiger van
62,08% als eerste door kwamen.
Maria Baas & Klaas Verrips herpakten zich uitstekend en werden toch
wel ambitieus tweede met 58,33%,
nu maar de hoofden koel zien te
houden. Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij willen weer terug en zetten als
derde met 57,50% daarvoor de eerste stap. Kersvers Legmeer paar Cora de Vor & Beb de Jong gaven gelijk
hun visitekaartje af door met 55,42%
vierde te worden en Mienke Jongsma & Anneke Wijmans haalden wel
is waar minder op dan een week ervoor, maar tellen met 53,75% als vijfde nog steeds mee.
De 24e is het weer viertallen, voor
de laatste keer en wilt u ook deze
spelwijze beheersen dan zult u toch
moeten wachten tot het volgende seizoen. Bridgeclub de Legmeer
speelt op de woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20
te Uithoorn.
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De Schijnwerper op...
Frank van Agtmaal
Vrijwilliger bij Radio Rick FM.

Een oude foto van de burgemeesterswoning vlak na de oplevering in 1940 met de ingang aan de Raadhuisstraat

Zorg dat oude burgemeesterswoning behouden blijft!
Vervolg van de voorpagina
Een van de bewoners langs de Amstelkade, de heer H.J. Zuidervaart,
zegt zich te ergeren aan de gemeente en de woningcorporatie
die plannen hebben om alles maar
te slopen en er iets nieuws zonder
enige uitstraling voor in de plaats te
zetten. Zeker waar het de oude burgemeesterswoning betreft zou die
volgens hem best in de eventuele
nieuwbouwplannen van het Amstelplein kunnen worden geïntegreerd.
Immers, waar een wil is, is een weg.
In zijn archief vond hij een oud vakblad voor de bouwbedrijven van uitgeverij Misset, gedateerd december 1940. Daarin stonden foto’s en
tekeningen van het pand dat kennelijk net was opgeleverd om burgemeester Koot met zijn gezin te
huisvesten. Het zag er toen ‘compleet’ uit met mooie erkertjes, balkonnetjes en een patio. Tegenwoordig mist hier en daar al wat, maar
verder ziet het er aan de buitenkant
in een eerste oogopslag nog goed
uit. Het vakblad vermeldt dat het
pand is destijds is ontworpen door
architect J.A. Kruyt en onder architectuur gebouwd met Scandinavische invloeden. De gevels zijn uitgevoerd in een mooie ‘Geldersche
handvormsteen’, de kozijnen zijn van
hout en wit geschilderd, net zoals de
daklijsten. Boven enkele ramen zijn
‘boogjes’ in het metselwerk aangebracht. De fraai ingelijste voordeur
draaide over een marmeren drempel, die aan weerskanten was voorzien van smeedijzeren hekjes.. Bo-

ven de voordeur hing toen ook een
prachtige koperen buitenhanglamp.
Maar dat zal wel verleden tijd zijn na
75 jaar...
Dienstbodekamer
Binnen waren de vloeren belegd
met ‘parket. De vrouw deze huizes
had de beschikking over een ‘Bruynzeelkeuken’, zeer modern voor die
tijd. De ruime keuken grensde aan
een ‘strijkkamer’. Voorts was er een
brede hal met een trap naar boven,
een toilet met wc en een grote zitkamer met een prachtige open haard.
Overigens werd de verwarming voor
het hele huis verzorgd door een
‘zeer gecomprimeerde automatisch
gestookte ketel’. De zitkamer grensde aan een buitenterras opzij van de
woning. Naast de woning (aan het
stukje straat tussen het kruispunt en
de rotonde bij de Irenelaan) is nog
steeds de muur met ronde vensters
uit die tijd waarachter een patio ligt
met ernaast een garagebox.
De eerste verdieping bestond destijds uit een grote overloop, twee
studeerkamers, een badkamer, ouderslaapkamer en kinderkamer. Tot
slot was er een zolder met o.a. een
logeerkamer en een kamer met sanitair voor de dienstbode. Elke verdieping was voorzien van voldoende berging en kastruimte. De tuin
aan de achterkant van de woning
grensde aan een klein parkje met
zitjes. Dat is nu is opgegaan in het
parkeerterrein tussen de woning en
de Coop supermarkt. Wat nog rest
is een stuk tuin met opschietende
struiken en boompjes rondom de

woning. Het geheel ziet er wat verwaarloosd uit. Jammer!
Burgemeestersboom
Wat nagenoeg elke inwoner van het
Oude Dorp mooi vindt is de prachtige Kobushimagnolia, ook wel ‘burgemeestersboom’ genoemd, omdat die in de voortuin van de burgemeesterswoning staat aan de kant
van de Raadhuisstraat. Een schitterende boom als die in bloei staat
met bloemen die op tulpen lijken.
Vandaar ook wel de bijnaam ‘tulpenboom’. Deze boom heeft een
stamomtrek van ruim 1.50 m, gemeten op 1,30 m hoogte (twee jaar geleden) en een hoogte van ruim 7.00
m. De boom is vermoedelijk geplant in 1955 en nu dus ongeveer
60 jaar oud. Samen met de woning
is het toch een mooi perceel waarvan veel inwoners van Uithoorn
het zonde zouden vinden als dit
ten prooi viel aan de slopershamer.
Gemeente(raad), misschien kunt u
toch nog eens kijken of het ingepast kan worden in de plannen van
het toekomstige nieuwe Amstelplein? Dat zou volgens enkele politieke partijen (CDA, Ons Uithoorn,
Groen Uithoorn en Gemeentebelangen) toch meer het dorpse karakter moet uitstralen in plaats van
een betonnen kolos aan de Amstel
waarbij voor de voormalige burgemeesterswoning geen plaats meer
is. Dan zou dit toch goed in de (aangepaste) plannen passen, vooropgesteld dat er een bestemming aan
kan worden gegeven. Het is nog niet
te laat!

D-F!NE zet Bijlmerpark
Theater op z’n kop
Uithoorn - Op zaterdag 13 februari trad soulkoor D-F!NE uit Uithoorn
op tijdens het Multicultureel Koorfestival in het Bijlmerpark Theater in
Amsterdam Zuidoost. De zaal was
goed gevuld met koorleden van andere koren, fans en belangstellenden en de stemming zat er al goed
in na de optredens van de vorige
koren. De dames van D-F!NE hadden er zin in en gekleed in de koorkleuren zwart en fuchsiaroze met
veel zilver bling en glitter begonnen ze aan hun optreden. Onder leiding van de inspirerende, professionele dirigente Julia Scepanovic zongen de dames de sterren van de hemel met bekende soulnummers zoals o.a. Another day, Chain of fools
en Natural Woman. Daarnaast werd
de choreo ook zeer gewaardeerd
door de mensen in de zaal, die al
gauw opstonden en mee dansten
en klapten. De prachtige solo’s van
Helen Jansen werden ook enthousiast ontvangen. Er was een geweldige wisselwerking tussen het koor
en het publiek die voor een positieve energie zorgde die niemand onberoerd liet. Na het laatste nummer barstte een oorverdovend ap-

plaus los en werd er door de zaal
“we want more” geroepen, wat voor
het koor ook een supergroot compliment was. Samen met de mensen in de zaal werd er dus als afsluiting Proud Mary gezongen (en gedanst) waarbij het dak er definitief
afging! Het was een heerlijk optreden, zowel om te doen als om bij te
wonen en zoals een bezoekster na
afloop tegen de koorleden zei: ‘you
made my day!”.Mochten er nu meiden of dames zijn die dit ook willen
meemaken en die ook van zingen
en dansen houden: D-F!NE kan nog
leden gebruiken. Iedereen vanaf 1718 tot 55-60 jaar (leeftijd is minder
belangrijk dan zang en enthousiasme) is welkom om op een woensdagavond te komen kijken, luisteren
en meezingen tijdens onze repetitie
(van 20.00-22.30 uur in de Morgenster, De Visserlaan 6 in Uithoorn). Je
kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.soulkoor.nl of een
mailtje sturen naar info@soulkoor.nl.
Dit geldt ook voor boekingen. Er zijn
veel mogelijkheden wat betreft samenstelling van het koor en repertoire, dus neem gerust contact met
ons op.

IVN-lezing
“De zeearend in
Nederland”
Regio - Dinsdag 1 maart organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een lezing over de grootste
arend van Europa: de zeearend. De
lezing wordt gegeven door Martijn
de Jonge, fotograaf en publicist. De
lezing wordt gehouden in het NMEcentrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing begint om 20.00 uur, de zaal gaat om
19.45 open. Kosten: een vrijwillige bijdrage van 2,50 euro. Vroeger
kwam de zeearend met zijn spanwijdte van meer dan 2 meter soms in
Nederland als wintergast. Nu broedt
hij in ons land. Martijn de Jonge is
gefascineerd door de Zeearend. De
laatste jaren kijkt hij vooral in Nederland hoe de zeearend zich ontwikkelt tot regelmatige broedvogel. Hij bivakkeerde lange tijd in fotoschuilhutjes in de Oostvaardersplassen. Met een boot in de IJsseldelta volgt hij de ontwikkelingen van
de lokale populatie. Daarover vertelt
hij deze avond met behulp van vele
mooie foto’s. Daarnaast geeft hij deze avond een overzicht van de stand
van zaken van een aantal Europese roofvogels als Lammergier, Vale
Gier, Rode Wouw en Roodpootvalk.
Voor meer informatie: Catherine
van de Graaf, 0297-286895. Zie ook
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Frank is een grote muziekliefhebber, vooral de muziek uit de jaren
60-70 heeft zijn interesse. Met die
passie voor muziek is hij zo’n dertig jaar geleden bij ziekenomroep
radio Lucas, vrijwillig, aan de slag
gegaan als radiomaker. Frank is
docent Engels aan een middelbare
school in Amsterdam en heeft vorig jaar al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Evengoed geeft
hij nog gedeeltelijk les en is roostermaker.
“Deze baan vormt de bron van
mijn inkomsten en daardoor ben
ik en was ik in de gelukkige omstandigheid dat ik mijn grootste hobby: radio maken en muziek, vrijwillig kan uitoefenen. Begin jaren ‘90, toen de Telegraaf radio Amsterdam startte, heb ik gebeld en een week later kon ik daar
aan de slag als radiomaker. Het
was geen betaalde baan, maar er
werd wel een onkostenvergoeding
uitgekeerd. Uiteindelijk kon ik gewoon met muziek bezig zijn en
daar ging het mij om”. In het jaar
2000 stopte radio Amsterdam en
Frank ging op zoek naar een andere plek waar hij radio kon maken.

Dat werd radio Domino, de huisomroep van het Slotervaartziekenhuis. Totdat Frank naar de Kwakel
verhuisde en zijn oog liet vallen op
een bericht van Radio Rick FM in
deze krant. “Ik nam contact en er
volgde een gesprek met Marco de
programmaleider. Ik maakte mijn
wensen kenbaar en een paar dagen later begon ik mijn zaterdagvondprogramma 60s en 70s. Kennelijk vonden ze me zo goed, dat
ik ook op de dag ben gezet”. Inmiddels, sinds twee maanden, in
de nieuwe studio in het Dorpshuis
de Quakel, voelt Frank zich als een
vis in het water. “Ik maak dagelijks
een programma van 13.00–15.00
uur. Niets is beter dan live radio
maken, je bent niet in beeld, maar
je kan wel je passie delen met de
luisteraars”, licht Frank toe.
“Natuurlijk snap ik dat je ook wel
eens iets moet draaien wat je zelf
minder leuk vindt, je moet tenslotte gewoon rekening houden met de luisteraars. Daarnaast
heb ik soms een gast in de studio, of ik interview ze telefonisch.
Ook neem ik een aantal lokale berichten door en zo probeer ik een

zo breed mogelijk publiek aan te
spreken. Soms ben ik wel eens benieuwd hoeveel luisteraars er zijn,
maar ja, luistercijfers meten is alleen weggelegd voor de grote landelijke radiostations”.
Frank ziet zijn vrijwilligerswerk zeker niet als vrijblijvend. “Ik ben altijd aanwezig en ik heb een groot
verantwoordelijkheidsgevoel ten
aanzien van mijn programma’s. Ik
maak vrijwillig radio en ben bezig
met muziek omdat ik het gewoon
heel erg leuk vind!

Participatieplatform Sociaal
Domein zoekt nieuwe leden

Uithoorn - Zoals bij elke vereniging
en organisatie kent ook het Participatieplatform Sociaal Domein een
verloop van leden. Niet omdat ze
niet goed zouden functioneren binnen dit (momenteel) 13 leden tellende adviesorgaan voor het college
van B&W in Uithoorn. Integendeel,
maar er stappen door omstandigheden wel eens leden op.
Bijvoorbeeld omdat ze hun dagelijks werk niet meer met de activiteiten van dit adviesorgaan kunnen combineren. Louter uit tijdgebrek! Er moeten dan nieuwe mensen instromen, het liefst met kennis
van zaken. In dit geval hoofzakelijk
voor het deel dat de uitvoering van
de Participatiewet behartigt. En daar
is Rob Fasten als voorzitter van dit
platform naar op zoek.
Voor alle duidelijkheid: wat is en
doet het Participatieplatform Sociaal
Domein? Het is het formele adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van de Participatiewet, de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. Het
platform wordt gezien als een waardevolle gesprekspartner voor de gemeente Uithoorn. De leden zijn afkomstig uit de lokale samenleving.
Inwoners die er wat in zien kunnen
zich met hun expertise aanmelden
bij het Participatieplatform als zij de
indruk hebben daarmee een bijdrage te kunnen leveren. Uiteindelijk
wordt men door de wethouder ‘officieel benoemd’ als lid voor een termijn van drie jaar. Dat kan op verzoek eenmalig verlengd worden.
Drie werkgroepen
Het platform adviseert op basis van
een kritische, maar positieve houding over de genoemde onderwerpen aan de gemeente. Bij dat advies
vormen vooral de gevolgen voor de
individuele bewoners een belangrijke leidraad. “Wij zijn nu een jaar
bezig. Enkele leden kwamen uit de
oude WMO-raad die in de nieuwe situatie is opgegaan. Maar het
merendeel van de huidige leden is
nieuw. De leden zijn is erg betrokken bij de onderwerpen waar het
platform voor staat en hebben naast
kennis van zaken ook praktijkervaring op het gebied van bijvoorbeeld
jeugdzorg en mantelzorg, maar ook

als het gaat over economische bedrijvigheid, subsidies en bestuurlijke kwaliteiten, Een redelijk sterke
mix dus. De meesten werken overdag gewoon,” aldus Rob Fasten die
al vele jaren zelf in het personeelswerk zit en daarnaast veel bestuurservaring heeft bij een aantal sociaalmaatschappelijke organisaties. “Om
het voor elke lid wat overzichtelijker te maken hebben we de onderwerpen gesplitst in drie werkgroepen, te weten Participatie, WMO en
Jeugdzorg. De leden die gespecialiseerd zijn in een van de drie kunnen
zich daardoor volledig op hun eigen
onderwerp richten. In het kort: vanuit de gemeente krijgen wij de beleidsstukken onder ogen waarop wij
als platform onze visie geven. Samen met de beleidsstukken gaat
dat naar de wethouder die het weer
voorlegt aan de gemeenteraad. Alles wat wij ervan vinden, gevraagde
en ongevraagde adviezen, gaat met
de stukken mee en maakt deel uit
van wat er wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad,” legt Rob uit.
Oren en ogen
Deelnemen aan het Participatieplatform doet men op basis van vrijwilligheid. Vergaderen met elkaar
gebeurt in principe eenmaal per
maand en onderling met de betreffende werkgroep ook nog eens een
enkele keer. Als er buurtoverleg is,
bijvoorbeeld bij Buurtbeheer, is het
de bedoeling dat men daar naartoe
gaat of feeling houdt met het bestuur om te weten te komen wat er
speelt in een wijk of buurt.
Maar eveneens als het om uitkeringen gaat binnen de participatieregeling en zorgkwesties, zoals de
thuiszorg, dagbesteding in het Hoge Heem of de nieuwe opzet van de
huisvesting voor de ouderen aldaar.
Zoals vorig jaar september toen er
in het gebouw een Open Dag werd
georganiseerd waar bedrijven, makelaars en zorginstellingen in de
vorm van een informatiemarkt aan
deelnamen. Een unieke gelegenheid
voor de leden van het platform om
daar kennis en ervaring op te doen.
Rob: “We geven niet alleen advies
over het beleid wat het college wil
gaan voeren, maar we kijken ook
wat het beleid oplevert en hoe dat
over komt op de samenleving.

Om die reden moet je naar dit soort
bijeenkomsten gaan want dan merk
je wat er speelt en of het gevoerde
beleid vruchten afwerpt. Dan koppelen we dat weer terug naar het
college. Als er door de samenleving
daar goed of slecht op wordt gereageerd, brengen wij als onafhankelijke organisatie daarover advies uit
aan het college om er iets mee te
doen of op in te haken. Zie het platform maar als de oren en de ogen
vanuit de samenleving voor deze
onderwerpen waarmee wij het bestuur van de gemeente Uithoorn informeren. Om samen iets voor elkaar te krijgen.”
Versterking gevraagd
Het is niet de bedoeling dat inwoners zich rechtstreeks wenden tot
het Participatieplatform omdat het
geen vraagbaak is waarop antwoorden worden gegeven. De leden pakken ‘in brede zin’ wel geluiden op uit
buurten en wijken als er zich daar
wat afspeelt op die gebieden waarvoor het platform in het leven is geroepen. “We zijn geen belangenbehartigers van groepen, maar blijven hun activiteiten wel volgen. De
meeste adviezen komen momenteel uit de richting van de uitvoering
van de Participatiewet. Dat is een
‘drukke werkgroep’. Daar zouden
we graag wat versterking in willen
hebben van mensen die zich hierin thuis voelen en er affiniteit mee
hebben, Je moet er wel wat tijd voor
kunnen vrijmaken al hoewel het natuurlijk geen dagtaak is. Maar een
paar uur per week ben je er wel mee
kwijt. Er zijn net twee mensen weggegaan omdat ze het met hun dagelijkse werk te druk kregen.
Het liefst zouden we graag naar 15
of 16 leden willen omdat we dan de
onderwerpen over wat meer mensen kunnen spreiden en bijeenkomsten kunnen bezoeken,” licht Rob
tot slot toe. Belangstellende inwoners die zich geroepen voelen en
tijd hebben om zich bij het Participatieplatform aan te sluiten of er nadere informatie over willen hebben,
kunnen dat kenbaar maken via email: participatieplatform.uithoorn@
gmail.com, Of schriftelijk naar het
volgende postadres: Gemeente Uithoorn, t.a.v. Participatieplatform,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

16 Nieuwe Meerbode

• 24 februari 2016

Kees Verweij wederom winnaar
wintercompetitie Donkereind

Kees Verweij kijkt toe hoe Wim van Schie een carambole maakt.
Regio - In een enerverende 3-bandencompetitie was Kees Verweij
pas op de slotavond in de staat de
winst definitief naar zich toe te trekken. Kees Verweij had zich nadrukkelijk voorbereid op de slotavond en
elke dag minimaal 2 uur getraind.
Hij speelde dan ook een degelijke

competitie met een indrukwekkend
moyenne.
Kees Mooij kon in eerste instantie goed volgen, maar haakte op de
slotavond af met een aantal slechte beurten. Kees Mooij werd toch
nog verdiend derde. Ruud van der
Vliet startte goed, zakte halverwe-

ge de competitie ver weg, speelde bij vlagen briljant en kon door
een eindspurt op de laatste avond
toch de tweede plek opeisen. Gert
van Kreuningen kon wederom geen
echte vuist maken en is het hele jaar
al op zoek naar zijn wedstrijdvorm.
Hij werd uiteindelijk wel verrassend
vierde. Nestor Jan van Schie kon
na een slepende heupblessure eindelijk weer op het hoogste niveau
mee. Hij werd knap vijfde. Opvallende afwezige in de top 5 was Wim
van Schie. Wim is in de winter bewust 2 dagen minder gaan werken
om extra te trainen. De extra trainingsarbeid betaalde zich tijdens
de wintercompetitie nog niet uit.
Wim werd uiteindelijk slechts achtste. Vaste top 10-speler Gerard van
Schie speelde in de maand februari
een drietal internationale toernooien in Badulla op Sri Lanka en was
dus helaas tijdens de slotavond van
de wintercompetitie verhinderd. Gerard was in Badulla op invitatie van
Srilankaanse Biljartbond. De Vrijgemaakte Nederlandse Biljartbond,
waaronder de Donkereindse Bil-

Winst voor tweede elftal
Legmeervogels

Nestor Jan van Schie begint weer in
vorm te komen
jartvereniging ressorteert, mocht
voor het eerst een hoofdklasse speler afvaardigen. Gerard was in Badulla niet onverdienstelijk met twee
top 10 plaatsen in de sterk bezette toernooien. Waarschijnlijk ontvangt de Donkereindse Biljartvereniging vanwege het succes van
Gerard volgend jaar twee wildcards
voor toernooien in Sri Lanka. Gerard
van Schie zal hoogst waarschijnlijk
een wildcard toegewezen krijgen en
de winnaar van het clubkampioenschap in april de tweede.

Uithoorn - Voor afgelopen zondag
stond op de rol het duel tussen de
2e elftallen van Hillegom en Legmeervogels. Voor zowel Hillegom
als Legmeervogels staan er flinke belangen op het spel. Voor Hillegom om rechtstreekse degradatie
te ontlopen en voor Legmeervogels
om meer afstand te nemen van de
gevaarlijke regionen. In deze afdeling is er nog een vereniging welke
rechtstreeks gaat degraderen uit de
reserve hoofdklasse, het nummer 13
en voor de nummers 12 en 11 staat
er een nacompetitie op het spel programma. iest wat je niet moet willen/
De eerste 45 minuten heeft Legmeervogels 2 de wind in de rug
maar dit zet geen zoden aan de dijk.
Legmeervogels beginnen gewoon
matig aan dit duel. Hillegom daarin tegen begint het duel goed en
is Legmeervogels de baas. In deze
helft weet Legmeervogels zelf maar
weinig doelrijpe kansen te creëren.
Nee, het is Hillegom dat het beste
van het spel heeft. beide weten uiteindelijk niet te score in de eerste 4
minuten en zodoende gaat de rust
in met een stand van 0-0.
Beter
In de 2e helft komt Legmeervogels beter uit de startblokken dan

de gastheren. Nu worden de vleugel spitsen meer in het spel betrokken dan in de eerste helft. Legmeervogels bouwen dan langzamerhand
een veld overwicht op en dit levert
dan na 68 minuten spelen een treffer op voor Legmeervogels. Op aangeven van Tim Correia is het Pascal
van Essen die de 0-1 op het scorebord weet te zetten. Op dat moment
zeer zeker verdient. Legmeervogels
behoud dit overwicht en weet in de
88ste minuut de voorsprong te verdubbelen 0-2. Na een vrije trap genomen door Jeffrey Nauta is het Damien Tjong A Hung die de 0-2 weet
te score. Dan denkt Legmeervogels dat de buit binnen is. De buit
is pas binnen als de scheidsrechter voor het eind heeft gefloten. Hillegom weet in de 91ste minuut de
1-2 te scoren. Dan wordt het nog
even billen knijpen voor Legmeervogels. Hillegon krijgt in de ruim bemeten blessure tijd, ruim 7 minuten een aantal hoekschoppen te nemen die tot veel verwarring leiden
in de verdediging van Legmeervogels maar het geluk is dan de Hillegom niet weet te score in deze periode. Eindstand is dan ook 1-2 in het
voordeel van Legmeervogels. Een
verdiend zege en het belangrijkste
is dat Legmeervogels afstand neemt
van d gevaarlijke plaatsen.

Open avond bij Badmintonvereniging De Kwakel

Dames Legmeervogels te laat bij de les
Uithoorn - Nummer twee Houten
kwam op bezoek en Legmeervogels wist dat het zwaar zou worden.
Een snelle goed handballende,maar
ook vervelend harde ploeg. Met de
uitwedstrijd nog in het achterhoofd
was het zaak om de schutters van
Houten op afstand te houden en
niet binnen de 9 meter te laten komen. Helaas lukte dat onvoldoende
en konden zij te vaak op doel schieten en aangezien ze dat erg zuiver
deden keek de thuisclub al snel tegen een achterstand aan. Houten

liep weg naar een voorsprong van
5 doelpunten en het leek een behoorlijke afstraffing te gaan worden
voor Legmeervogels. Toch gaven de
dames niet op en bleven ze er voor
gaan en ondanks dat Houten nog
een aantal keer wist te scoren was
het Legmeervogels dat beter in het
spel kwam en ook een aantal mooie
doelpunten kon maken. De bal ging
wat sneller rond en daardoor kwamen er ook bij de tegenstander gaten in de verdediging. Het lukte alleen niet altijd om de juiste hoek te

vinden, maar het spel ging de goede
kant op. Ruststand was 10-17.
In de tweede helft speelde het team
erg sterk. Verdedigend stond het
nu als een huis en aanvallend zat
er meer tempo in en werd er ook,
wanneer nodig, rust genomen om
een goede aanval op te zetten. Dat
resulteerde in een leuke wedstrijd
voor de supporters die nu Legmeervogels goed partij zagen geven aan
deze sterke tegenstander. Meer en
meer werden de gasten geïrriteerd
en dat resulteerde in een aantal ver-

velende overtredingen. Nu lieten de
dames zich niet imponeren en bleven de snelheid er in houden. Dat
resulteerde ook nu weer in een aantal mooie doelpunten. Maar belangrijker, Houten kon nog maar 4x scoren in de tweede helft (4x zo weinig
als in de eerste helft dus) en dat was
zeker de verdienste van de legmeervogels dames. Zelf werd er 8x gescoord en dat zorgde voor een eindstand van 18-21. Jammer van de 1e
helft, maar met het spel van de 2e
helft kunnen de dames door naar
de volgende wedstrijden. Eerst twee
weken rust en dan de laatste twee
zaalwedstrijden.

AGB slaat vlak voor de rust toe
De Kwakel - Na de jammerlijke
3-1 nederlaag van vorige week tegen DSOV, speelde KDO afgelopen zondag thuis tegen titelkandidaat AGB. Het grasveld van de Kwakelaars was afgelast, waardoor verplicht werd uitgeweken naar het
kunstgras. Mathijs Molleman keerde terug in de basis, waardoor Joris Kortenhorst doorschoof naar het
middenveld en Bart van der Tol op
de bank begon. Het treffen tussen
KDO en AGB kenmerkte zich door
een harde wind die schuin over het
veld blies. In de eerste helft had
de ploeg van trainer Raymond de
Jong de wind tegen en kwam hierdoor moeizaam naar voren. AGB is
een felle ploeg die zich ook nauwelijks raad wist met de wind. De dynamische ploeg van Senel Cebar
kon zich in De Kwakel geen volgende misstap veroorloven in de strijd
om het kampioenschap in de derde klasse C. In de 23e minuut kreeg
KDO een perfecte mogelijkheid om
AGB op achterstand te zetten. Na
een goede combinatie tussen Mathijs van Rijn en Joeri Stange, speelde laatstgenoemde Maurice Bartels
op zeven meter van het doel in. Bartels had echter geen geluk in de afronding, waardoor zijn inzet rakelings naast de linkerpaal verdween.
Tegenstand
KDO kon AGB in de eerste drieënveertig minuten prima tegenstand
bieden, er werd nauwelijks iets weggegeven, totdat de rust naderde. Na
een korte corner van AGB werd de
bal hoog ingedraaid door een Amsterdammer. Doelman Peter Onderwater verkeek zich enigszins op
de bal, die werd meegesleept door
de wind, en tikte de bal ternauwernood op de lat. In de rebound keek
de Kwakelse verdediging toe hoe de
nummer zeven van AGB op drie meter van het doel de 0-1 binnen kon
schieten. Diep in blessuretijd van de
eerste helft kreeg KDO de volgende klap te verwerken toen een zondagsschot van AGB vanaf 25 meter
onhoudbaar in de linkerbovenhoek
verdween, 0-2. De Kwakelaars vergooiden dus op een zeer ongelukkig moment een kansrijke uitgangspositie tegen AGB.
Rust
Na de rust ging KDO, met de wind

in de rug, met man en macht op
zoek naar een aansluitingstreffer.
In het eerste kwartier van de tweede helft lukte dit niet, waardoor de
Kwakelaars aanvallend gingen wisselen om zodoende de Amsterdamse verdediging te ontregelen. Rick
Kruit, Bart Hoving en Bart van der
Tol kwamen gedurende de tweede helft binnen de lijnen en er werd
overgeschakeld naar een offensief
3-4-3 systeem. Rick Kruit zorgde
voor de meeste dreiging aan de zijde van KDO. In de 68e minuut werd
zijn schot vanaf de rechterkant van
het veld, gedragen door de wind,
met veel pijn en moeite overgetikt
door de lange doelman van AGB.
De gastheren deden er alles aan
om gevaar te stichtten, maar diverse vrije trappen en corners leverden
niet het gewenste resultaat op.
Optreden
Tenenkrommend was het optreden
van de jonge scheidsrechter bij een
corner voor KDO. In de linkerhoek
van het veld waaide het erg hard,
zodat de bal nauwelijks stil kon blijven liggen.
Tot driemaal toe moesten de Kwakelaars de hoekschop opnieuw nemen, wat resulteerde in hevige frustratie bij KDO met als gevolg twee,
onnodige, gele kaarten. AGB kwam
in de tweede helft nauwelijks bij het
doel van KDO, terwijl de herstellende aanvoerder, Sven Vlasman, overuren maakte aan de zijlijn om de bal
continu in het veld te brengen vanwege de wind. In de 85e minuut kon
Rick Kruit schuin alleen op doel aflopen, in plaats van zelf te schieten,
besloot hij echter om de bal voor te
geven, waarna een AGB-verdediger zijn inzet kon wegwerken. Kortom, KDO kreeg tegen AGB enkele goede mogelijkheden om te scoren, maar deed dit niet. AGB was op
de beslissende momenten zeer efficiënt en was de gelukkige winnaar
in De Kwakel.
Door deze tweede nederlaag op rij
is KDO op de zesde plaats blijven
staan. Het verschil met de bovenste
ploegen wordt echter groter, terwijl
de onderste ploegen dichterbij zijn
gekomen. Volgende week is het inhaalweekend en spelen de Kwakelaars niet voor de competitie, maar
een oefenwedstrijd om 14.00 uur in
en tegen Abcoude.

De Kwakel - Zoek jij nog een
leuke sport bij een gezellige vereniging? Zin om eens uit te proberen of badminton de sport is
die bij je past of wil je je oude racket best wel weer eens uit de kast
te halen? Kom dan in de voorjaarsvakantie op maandagavond
29 februari naar de open avond
bij Badmintonvereniging De Kwakel. Onze vereniging bestaat alweer ruim 30 jaar in De Kwakel.
Gezelligheid, sportiviteit en het
sociale element zijn voor ons belangrijk en daar zetten we ons
met z’n allen voor in. Elke maandagavond wordt de KDO-hal bezet door een aantal enthousiaste badmintonners. Je kunt bij ons
terecht voor een recreatief spelletje en wil je meer, dan hebben we
ook een aantal teams, dat meedoet in de regiocompetitie. Ook
organiseren we diverse toernooitjes en de clubkampioenschappen op meerdere niveaus.

Inloopavond
Voor de senioren hebben we een
speciale inloopavond georganiseerd om kennis te maken met
onze vereniging: op maandagavond 29 februari ben je van harte welkom in de KDO-sporthal
(Vuurlijn 51 in De Kwakel). Een
eigen racket is niet per sé nodig,
wel schone zaalschoenen zonder
zwarte zolen. We verwelkomen je
graag vanaf 20.00 uur. Opgeven
hoeft niet, loop gewoon even binnen: we zijn er tot 22.30 uur! En
kun je deze avond niet, kom dan
gewoon een andere maandagavond een keertje kijken of liever
nog meespelen. Meer informatie
over onze vereniging kun je terugvinden op www.bvdekwakel.nl
en op Facebook. Zo kun je daar
ook lezen dat onze jeugdafdeling
op zaterdagochtend van 9.0011.00 uur actief is en ook daar
kun je altijd een keertje meespelen. Graag tot ziens dus!

AKU-atleten presteren goed
tijdens NK indoor junioren

Qui Vive JC12 kampioen!
De Kwakel - De JC12 is afgelopen
zaterdag met 36 punten uit 12 wedstrijden overtuigend kampioen geworden in de C poule van de subtopklasse van de zaalhockeycompetitie van de KNHB. Vorige week wisten zij, na een hele spannende wedstrijd tegen de nummer 2 al dat het
kampioenschap binnen was. Afgelopen zaterdag stonden nog 2 wedstrijden op het programma. Ook deze werden overtuigend gewonnen.

Het afgelopen zaalhockeyseizoen
hebben Casper, Lex, Tom, Tijn, Joep,
Youri, Mark, Tijn, Joep en Tomas onder leiding van Eric, Tako en Marijn de toeschouwers keer op keer
laten genieten van hun wedstrijdenen, mooie doelpunten en teamspirit. Het zaalhockeyseizoen is nu afgelopen, maar vanaf zaterdag 12
maart spelen alle teams van Qui Vive weer lekker buiten op de velden
van Qui Vive. Kom eens langs!

Leo & Henk pakken door
bij BVU
Uithoorn - Met alweer de hoogste dagscore (65,1%) werden Leo
Leenen & Henk van der Schinkel
wederom eerste in de A-lijn in de
tweede ronde van de vijfde parencompetitie. Hans Wagenvoort & Nico van der Meer werden 2 (61,98%)
en Wim Baars & Marcel Dekker eindigden op plaats 3 (52,6%). Leo &
Henk leiden hier natuurlijk de dans
met zo’n 66%, op gepaste afstand
gevolgd door Hans & Nico (57%).
In de B-lijn zegevierden Lambert
Koeter & Huib van Geffen (62,92%).
Tonny Godefroy & Harry Rubens
werden tweede (58,75%) en Greetje van den Bovenkamp & Ria Wezenberg derde (57,08%). De net gedegradeerde stelletjes Lambert &
Huib en Ans Breggeman & Lia willen kennelijk terug ‘naar de A’ en

leiden met 63 respectievelijk 62%.
In de C-lijn moesten Ploon & Fons
Roelofsma, net gepromoveerd naar
de B, om logistieke redenen spelen
en zij lieten met 62,5% zien dat hun
promotie terecht was. Doina van Ettikhoven & Tiny Rijpkema werden
2 (58,15%) en Ellen van Hengeveld
& Yvonne Splinter eindigden op de
derde plaats (57,66%). Zij staan nu
tweede (57,1%), achter Anja Baars
& Marja van der Laan met een half
procentje meer. De bridge-avonden
van de BVU vinden plaats op maandag (aanvang 19.45 uur) in Sporthal de Scheg in Uithoorn. Aanmelden en/of informatie bij Marineke Lang tel. 0297 569 432 (na 18.00
uur), mail: bvu@telfort.nl. Informatie over bridgelessen kunt u terecht
bij Hans Wagenvoort wagenvoorthans@gmail.com, tel. 06-53368948.

Regio - Tijdens de NK voor junioren
indoor in Apeldoorn hebben 3 atleten van AKU geweldig gepresteerd.
Loek Janmaat behaalde tot ieders
verrassing een prachtige bronzen
medaille op de 3.000 meter voor Bjunioren. Loek is al vanaf de B-pupillen lid van AKU en is in de loop
der jaren steeds intensiever gaan
trainen als middenlange afstandsatleet en heeft voor zijn trainingen
vorig jaar de overstap gemaakt naar
een professionele trainingsgroep in
Castricum, TDR. De vele trainingen
daar hebben hem geen windeieren
gelegd en hebben afgelopen weekend geresulteerd in een 3e plaats
tijdens de Nederlandse kampioenschappen in de indoorhal in Apeldoorn. In een veld van 15 lopers
liep hij een sterke race. Hij kon zich
goed handhaven in een kopgroep,
waar de latere winnaar op een gegeven moment uit kon weglopen.
Loek liep daar met 2 anderen lange
tijd achter en uiteindelijk moest hij
nog één tegenstander voorbij laten
gaan. Zijn eindtijd was 9.13,04, een
mooi persoonlijk record. Naast Loek
had ook Thijs Heemskerk zich dit
jaar voor het eerst kunnen kwalificeren voor de NK bij de A-junioren.

Thijs liep een prima 400 meter en
met een tijd van 53,9 sec. kwam hij
uit op een prachtig persoonlijk record. Aangezien dit de eerste deelname aan een Nederlands kampioenschap was en Thijs zich dit jaar
pas is gaan specialiseren op de 400
meter belooft dat nog veel voor de
toekomst.
Zondag 21 februari
Bram Andriessen heeft de afgelopen jaren al veel nationale titels
binnengehaald en stak ook dit jaar
weer ver boven de atleten in zijn
leeftijdsklasse uit. Daarom besloot
hij, in overleg met zijn trainer, als Bjunior mee te doen op de 1500 meter bij de A-junioren, die gemiddeld
twee jaar ouder zijn. Tijdens de race
leek het leeftijdsverschil Bram niet
te deren. Nadat de eerst 400 meter heel langzaam waren verlopen,
pakte Bram resoluut de koppositie
over en maakte daarmee de wedstrijd harder en sneller. Hij bleef op
kop lopen en de laatste 400 meter
ging het tempo nog harder omhoog
en in een lange sprint wist Bram iedereen voor te blijven en eindigde
hij als eerste. Weer een gouden medaille om de prijzenkast te vullen.
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wind, maar ook wel een spannende strijd met nummer twee, Brent
Pieterse, tot kilometer 17 samen gelopen, toen probeerde ik, denk wel
voor de achtste keer, om een gaatje
te slaan, toen liet hij een gaatje toe
en ik dacht nu uitbouwen, maar het
verschil bleef gelijk, dus de laatste
4 kilometer nog voluit moeten lopen om te winnen en het is gelukt”.
Michael kreeg een wisselbeker.
Slechts enkele seconden na de winnaar werd Brent Pieterse uit Nieuwkoop tweede met 1:17:44. De derde
plaats was voor Roderick Glerum uit
Amsterdam met 1:21:17.

Michael Woerden opnieuw
winnaar PK Sport Bosdijkloop

Regio - Afgelopen zondag organiseerde Toer Trimclub De Merel de 38ste versie van de jaarlijkse
PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen.
Marijke Kroon gaf het startschot op
het Tuinderslaantje voor de Jeugdloop en wethouder Erika Spil op de
Kerklaan voor de overige afstanden. De Bosdijkloop trok een grote
stroom hardlopers naar Vinkeveen.
Michael Woerden uit Mijdrecht was
de snelste op de halve marathon
met een tijd van 1:17:19. Bij de dames was de overwinning voor Silvia
Treur-de Jong uit Mijdrecht met een
tijd van 1:44:25.
Deelname
Het weer was stormachtig en zeer
zacht. Het was bewolkt en droog,
maar de westenwind was zeer
krachtig. De middagtemperatuur
kwam uit op 11 graden. Vanuit
sporthal De Boei trotseerden 503 atleten de weergoden en liepen onder
stormachtige omstandigheden hun
race. Het waren omstandigheden
die een nieuw parcours record in de
weg stonden, maar toch werden er
mooie prestaties neergezet. Het was
zo stormachtig in de polder rondom
Vinkeveen dat zelfs de gevulde bekers op de verversingspost door een
windvlaag van de tafel vielen.
Jeugdloop
Om 11.30 uur ging een enthousiaste groep jeugdige atleten van start

in de leeftijdscategorie tot en met
12 jaar. Bij de jongens ging als eerste Niels Rewijk uit De Kwakel onder het finishdoek door in een tijd
van 3:32 min. Bij de meisjes was
de winnares Bibienne van Hulst uit
Mijdrecht in een tijd van 4:18 min.
Alle kinderen kregen een medaille
als herinnering.
5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij de
heren was de uit Bergambacht afkomstige Menno Beck. Hij liet een
tijd afdrukken van 16:50 min. Bij de
dames won Jacolien Ruizendaal uit
Emmeloord. Zij liep de vijf kilometer
in een snelle tijd van 18:50 min.

wind, het laatste deel van het parcours, als je moe begint te worden,
was grotendeels wind mee, dus dat
was een cadeautje.”
Halve marathon
Niet minder dan 21,1 kilometer
moest worden afgelegd voor het koningsnummer. De overwinning ging
bij de heren naar de uit Mijdrecht
afkomstige Michael Woerden met
een tijd van 1:17:19. Het was zijn
zesde overwinning op de halve marathon van de PK Sport Bosdijkloop.
Zijn eerste overwinning op de halve
marathon haalde hij in 2006. “Veel

Bij de dames was de overwinning voor Silvia Treur – de Jong uit
Mijdrecht met een tijd van 1:44:25.
“Het eerste gedeelte was voor de
wind, maar hierna een stevige wind
tegen, heb zonder hulp van een
groepje gelopen, maar had niet verwacht te zullen winnen, heb vorig
jaar voor eerst meegedaan aan de
Bosdijkloop en toen vijfde geworden, ik train bij PK Sport en mijn volgende doel is de marathon in Veenendaal”. Silvia kreeg een wisselbeker. Carine Couwenberg uit Weelde
(België) werd tweede met 1:45:04.
De derde plaats was voor Irene
Kleijn uit De Kwakel met 1:50:58.
Organisatie
Dankzij de vele vrijwilligers en sponsoren is het gelukt om de organisatie zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Nieuw dit jaar was een tasseninname in De Boei en een verkeersplan voor het parkeren om de
veiligheid van de lopers te verbeteren. De enthousiaste speaker Peter
van Adrichem zorgde voor een goede sfeer bij de finish. De prijswinnaars konden weer vertrouwen op
een vlotte en snelle prijsuitreiking.
Al met al was deze 38ste PK Sport
Bosdijkloop een geslaagd evenement.

10 kilometer
De afstand van de 10 kilometer heeft altijd het grootste deelnemersveld. De winnaar bij de heren was Erik Stam uit Utrecht met
een tijd van 36:41 min. “Rustig gestart, vanaf 3 kilometer met twee
man voorop, voor de wind zweefde ik, in het begin een beetje ingehouden, maar na de helft van de afstand op maximale snelheid richting finish, lekkere temperatuur,
heerlijk gelopen, op naar de marathon”. Bij de dames won Saskia van
Vugt uit Doorn met een prachtige
tijd van 37:26 min. “Het was heerlijk
weer om te lopen, gelukkig kon ik in
het begin met een groepje mannen
meelopen, een voordeel bij deze

Zware strijd om het
kampioenschap van Uithoorn
Uithoorn - Wat een leuke wedstrijden waren er op zondag 21 februari
bij UWTC te zien om het Kampioenschap van Uithoorn! Maar wat hadden de deelnemers het zwaar met
de sterke wind die stevig om het
parcours rondom sportpark Randhoorn blies!
UWTC lid Job Bosse mag zich een
jaar lang Kampioen van Uithoorn
noemen bij de sportklasse!
Maar ook bij de jeugd waren er
UWTC leden die het zeer goed
deden. De acht jarige Siem van
Smoorenburg uit Leimuiden werd in
de laatste meters voorbij gereden en
moest nu genoegen nemen met de
2e plaats bij categorie 1-2. De winst
ging hier naar Victor Kroesbergen
uit Ede. Bij categorie 3-4 waren
Duuk vd Haagen en Mike Derogee
mee in de kopgroep van vier man.
En Mike wist 2e te worden achter Pelle vd Putte uit Haarlem. Duuk
had in de laatste ronde de pech dat
hij op de brug even problemen had
om langs een paar achterblijvers te
komen, Hierdoor ontstond een gaatje die hij weer dicht moest rijden. In
een spannende sprint moest hij nipt
de razendsnelle Tyler Eyk voor laten
gaan en zo reed Duuk naar de 4e
plaats. Jasmijn Wiegmans kreeg helaas een lekke band en kon de wedstrijd niet uitrijden.
Startveld
Een groot startveld bij cat 5-6, maar
hierbij helaas geen UWTC leden. De
winst ging hier naar Thomas Huitema uit Roden (Gr), die hiervoor al op
zaterdag richting Uithoorn was gekomen en op een camping in de regio had overnacht! Bij categorie 7
nog een tweede plaats voor UWTC.
Danny Plasmeijer was hier de sterk-

ste thuisrijder. Danny is pas vorig
seizoen begonnen met wielrennen
en liet zien dat er dit seizoen rekening met hem gehouden moet worden. Sven Buskermolen en Benjamin Wessels reden de wedstrijd netjes uit en eindigde als 6e en 7e.
Bij de nieuwelingen ging Stijn Ruijter gelijk hard van start en hij kreeg
enkele hele sterke renners mee.
Door het hoge tempo viel het veld
volledig uit elkaar. De snelste sprinter bleek Sjoerd Bakker uit Berkhout
te zijn. Uiteindelijk finishte de moegestreden Stijn net buiten het podium op de 4e plaats. Ian vd Berg
reed de zware wedstrijd ook uit,
maar werd niet meer geplaatst door
de jury.
Sterkste
Bij de sportklasse was Job Bosse
uit Mijdrecht de sterkste man. De
UWTC leden Sjon vd Berg en Gerben vd Knaap reden de wedstrijd
niet uit.
Bij de amateurs/junioren/beloften/elite groep stonden veel sterke
mannen aan de start, oa van de Baby Dump en Park Hotel ploegen. En
wat gingen deze mannen hard van
start! Hierdoor moesten de eerste
renners al in de eerste ronde lossen.
De winst ging naar Rick van Breda
uit den Helder, voor Nils Wolffenbuttel en Lars vd Vall. Bas de Bruin was
hier de snelste UWTC-er met een 8e
plaats. Bas had net een trainingskamp/vakantie op Tenerife achter de
rug. Bart de Veer werd 14e. Al met al
een geslaagde wedstrijd, waar door
de renners nog lang zal worden over
nagesproken hoe zwaar het wel niet
was met die harde wind. Alle vrijwilligers die hebben meegeholpen, bedankt!

AGB slaat vlak voor de
rust genadeloos toe

Michel Bak kampioen
3 ster libre
Regio - Zaterdagmorgen om 11:00
stonden Nick van de Veerdonk, Nico Koster, Henk Doornekamp, Peter
Stam, Michel Bak en Hans Bak klaar
om de finale 3 ster libre te gaan spelen. Drie ster libre zijn de spelers die
gemiddeld tussen 1,50 en 2,99 caramboles per beurt horen te maken.
De biljarters weten allemaal dat het
op papier leuk staat maar het in de
praktijk waarmaken ligt even anders. Zeker als het, zoals in dit geval, om de prijzen gaat. De eerste
speeldag verliep als volgt.
Nick van de Veerdonk speelde zijn
eerste twee partijen heel sterk en
won deze dan ook. De derde partij
kostte wat meer moeite en ging helaas verloren. Nico Koster, een van
de slachtoffers van Nick, kon geen
vuist maken. In alle drie zijn partijen ging de winst naar de tegenstander. Peter Stam begon met een verliespartij maar herstelde zich daarna met twee winstpartijen. Michel Bak kwam iets later binnen en
moest daardoor ook meteen flink
aan de gang. Dat bleek geen probleem. Hij won alle drie zijn partijen.
Henk Doornekamp begon ook goed
met een sterke overwinning maar
verloor zijn tweede en ook zijn derde partij. Hans Bak kreeg geen vat
op de biljartballen maar wist in zijn
derde partij zich toch naar een overwinning te vechten.
Michel Bak en Peter Stam stonden
als eerste aan de start en maakten het elkaar lastig. In een dergelijke strijd paste dan ook het gelijke spel dat aan het eind op het bord

stond. Tegelijkertijd speelden Henk
en Nick een partij. Nick bleef in de
race om het kampioenschap door
Henk te verslaan. Daarna was het
de beurt aan Nico en Hans. Nico
wist hier zijn eerste 2 punten van de
finale binnen te halen. Hans mocht
daarna voor zijn laatste partij tegen Peter aantreden. Na een zware strijd wist Hans zijn 2e zege in
de finale binnen te halen en zorgde er daarbij voor dat voor Peter zijn
kans op het kampioenschap verloren ging. De voorlaatste partij was
die tussen Henk en Nico. Henk begon goed maar wist dat jammer genoeg niet vol te houden en daarmee
trok Nico aan het langste eind. De
finale was een strijd tussen Nick en
Michel. Nick had 6 punten en Michel 7 en dus was winnen voor Nick
noodzaak. Het spel was niet het allermooiste maar de spanning vergoedde dat ruimschoots. Om en om
stonden de spelers voor maar even
zo goed werd de achterstand weer
ingelopen. Beide spelers roken de
stal (en nog vijf) maar daarbij maakte Nick een misser die Michel onmiddellijk aangreep om de partij naar zich toe te trekken. Aangezien Nick de partij startte was daarmee was het kampioenschap voor
Michel Bak. Als goed kampioen had
hij ook nog eens de kortste partij, 19
beurten, en de hoogste serie, 17 caramboles op zijn naam gezet. Gefeliciteerd met de titel! Eindstand: 1e
Michel Bak, 2e Nick van de Veerdonk, 3e Peter Stam, 4e Nico Koster,
5e Hans Bak, 6e Henk Doornekamp.

De Kwakel - KDO speelde afgelopen zondag thuis tegen titelkandidaat AGB. Het grasveld van de Kwakelaars was afgelast, waardoor verplicht werd uitgeweken naar het
kunstgras. Mathijs Molleman keerde terug in de basis, waardoor Joris Kortenhorst doorschoof naar het
middenveld en Bart van der Tol op
de bank begon. Het treffen tussen
KDO en AGB kenmerkte zich door
een harde wind die schuin over het
veld blies. In de eerste helft had
de ploeg van trainer Raymond de
Jong de wind tegen en kwam hierdoor moeizaam naar voren. AGB is
een felle ploeg die zich ook nauwelijks raad wist met de wind. De dynamische ploeg van Senel Cebar
kon zich in De Kwakel geen volgende misstap veroorloven in de strijd
om het kampioenschap in de derde klasse C. In de 23e minuut kreeg
KDO een perfecte mogelijkheid om
AGB op achterstand te zetten. Na
een goede combinatie tussen Mathijs van Rijn en Joeri Stange, speelde laatstgenoemde Maurice Bartels
op zeven meter van het doel in. Bartels had echter geen geluk in de afronding, waardoor zijn inzet rakelings naast de linkerpaal verdween.
KDO kon AGB in de eerste drieënveertig minuten prima tegenstand
bieden, er werd nauwelijks iets weggegeven, totdat de rust naderde. Na
een korte corner van AGB werd de
bal hoog ingedraaid door een Amsterdammer. Doelman Peter Onderwater verkeek zich enigszins op
de bal, die werd meegesleept door
de wind, en tikte de bal ternauwernood op de lat. In de rebound keek
de Kwakelse verdediging toe hoe de
nummer zeven van AGB op drie meter van het doel de 0-1 binnen kon
schieten. Diep in blessuretijd van de
eerste helft kreeg KDO de volgende klap te verwerken toen een zondagsschot van AGB vanaf 25 meter onhoudbaar in de linkerbovenhoek verdween, 0-2. De Kwakelaars
vergooiden dus op een zeer ongelukkig moment een kansrijke uitgangspositie tegen AGB. Na de rust
ging KDO, met de wind in de rug,
met man en macht op zoek naar

een aansluitingstreffer. In het eerste
kwartier van de tweede helft lukte dit niet, waardoor de Kwakelaars
aanvallend gingen wisselen om zodoende de Amsterdamse verdediging te ontregelen. Rick Kruit, Bart
Hoving en Bart van der Tol kwamen
gedurende de tweede helft binnen
de lijnen en er werd overgeschakeld
naar een offensief 3-4-3 systeem.
Rick Kruit zorgde voor de meeste
dreiging aan de zijde van KDO. In
de 68e minuut werd zijn schot vanaf de rechterkant van het veld, gedragen door de wind, met veel pijn
en moeite overgetikt door de lange doelman van AGB. De gastheren deden er alles aan om gevaar
te stichtten, maar diverse vrije trappen en corners leverden niet het
gewenste resultaat op. Tenenkrommend was het optreden van de jonge scheidsrechter bij een corner
voor KDO. In de linkerhoek van het
veld waaide het erg hard, zodat de
bal nauwelijks stil kon blijven liggen.
Tot driemaal toe moesten de Kwakelaars de hoekschop opnieuw nemen, wat resulteerde in hevige frustratie bij KDO met als gevolg twee,
onnodige, gele kaarten. AGB kwam
in de tweede helft nauwelijks bij het
doel van KDO, terwijl de herstellende aanvoerder, Sven Vlasman, overuren maakte aan de zijlijn om de bal
continu in het veld te brengen vanwege de wind. In de 85e minuut kon
Rick Kruit schuin alleen op doel aflopen, in plaats van zelf te schieten,
besloot hij echter om de bal voor te
geven, waarna een AGB-verdediger zijn inzet kon wegwerken. Kortom, KDO kreeg tegen AGB enkele goede mogelijkheden om te scoren, maar deed dit niet. AGB was op
de beslissende momenten zeer efficiënt en was de gelukkige winnaar
in De Kwakel. Door deze tweede nederlaag op rij is KDO op de zesde
plaats blijven staan. Het verschil met
de bovenste ploegen wordt echter
groter, terwijl de onderste ploegen
dichterbij zijn gekomen. Volgende
week is het inhaalweekend en spelen de Kwakelaars niet voor de competitie, maar een oefenwedstrijd om
14:00 uur in en tegen Abcoude.

KDO JG1 onderuit tegen
DIOS JG1
De Kwakel - De junioren van KDO
G-voetbal mochten thuis aantreden
tegen DIOS uit Nieuw Vennep. Wederom stond er een vervelende wind
over het veld. Vorige wedstrijd bleek
dit ook al een probleem te zijn. Toen
kwam KDO niet verder dan een gelijkspel. De middenvelders zouden de scorende taak op zich nemen. Onze spits was verhinderd dus
moesten we op een andere manier
de wedstrijd gaan beginnen. De 1e
helft tegen wind en vreemd genoeg
gaat dat altijd goed. De buitenspelers worden benut en er wordt goed
gecombineerd. Elke coach zou jaloers worden op het goede samenspel van KDO. Er was echter een
minpuntje: er werd niet gescoord.
Dat deed DIOS voor rust wel 2x.
De 2e helft had KDO voor de wind

en werden de spelers ongeduldig. Mark etaleerde weer zijn geweldige loopvermogen. De spirit
was er, kansen ook, maar die werden niet benut. Dylan net over, Luke
net naast de paal. Gelukkig dat de
kleinste man van het veld wel zuiver schoot. Thomas bracht de spanning weer in de wedstrijd 1-2. De
eerste 15 minuten van de 2e helft
was DIOS niet bij het doel van KDO
geweest. Een uitval van DIOS was
meteen doeltreffend en KDO keek
weer tegen een achterstand van 2
doelpunten aan. Alles werd nu op
de aanval gezet. Het lukte niet om
de verdediging van DIOS te slopen.
Alles je alles hebt geprobeerd is een
extra tegen doelpunt ook nog wel
te verwerken. Uiteindelijke uitslag
KDO JG1-DIOS JG1 1-4.

