A
JA

R PAKT

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

TEL: 0297-581698

EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL

17 FEBRUARI 2017

KORT NIEUWS:

per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE

Uithoorn - Op vrijdag 12 januari is een 14-jarige jongeman
uit Vinkeveen aangehouden
door de politie op een school
aan de Den Uillaan. Een 12-jarige leerling uit Amstelveen van
deze school had diverse bedreigingen gehad. De teksten
heeft de jongen aan zijn ouders laten zien en zij zijn met
hem naar de politie gegaan om
aangifte te doen. De jongen
werd afgeperst. Hij zou neergestoken worden als hij geen
30 euro zou betalen. De jongen
uit Vinkeveen is hiervoor meegenomen voor verhoor. Hij had
een mes bij zich, deze is in beslag genomen.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

180 m2 (turn-key, eigen entree,
alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op het bedrijventerrein Schinkeldijkje 16 - 18
te Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

Burgemeester Oudshoorn
kiest voor nieuwe baan
Uithoorn - Volkomen onverwacht
stapt Dagmar Oudshoorn op als
‘burgermoeder’ van Uithoorn. Zij
heeft naar zij zelf zegt een nieuwe uitdaging gevonden bij de politie Amsterdam-Amstelland waar zij
per 1 maart bij de Nationale Politie
de functie gaat bekleden van Hoofd
Operatiën van de Eenheid Amsterdam. In die functie volgt zij Hanneke Ekelmans op. In haar functie als
burgemeester was zij al lid van het
Regionaal College Politie Amsterdam-Amstelland en van het dagelijks en algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De nieuwe functie sluit
daarbij mooi op aan. Als burgemeester had zij in haar portefeuille onder meer Openbare orde en Integrale veiligheid (inclusief huiselijk
geweld - van beleid tot huisverbod).
Dagmar Harriët Oudshoorn-Tinga
(45) is sinds mei 2010 burgemeester van Uithoorn waarbij zij de toenmalige burgemeester Berry Groen
opvolgde. Vóór haar aanstelling
als burgemeester was Dagmar bestuurder en voorzitter van de Rotterdamse Deelraad Feijenoord. Tot
april 2013 was zij lid van de Partij
van de Arbeid, maar dat lidmaatschap zegde zei om persoonlijke redenen op. Sindsdien is zij voor zover
bekend partijloos.
“Het kwam op mijn pad,” vertelt (bijna ex-) burgemeester Oudshoorn.

“Ik wist eigenlijk meteen: dit wil ik
doen. In mijn jaren als burgemeester van Uithoorn is mijn respect voor
de politie en affiniteit met haar vele taken en uitdagingen enorm gegroeid. Voor mij betekent het een
geweldige eer om voor deze eenheid en het korps als geheel mijn
regionale netwerk, mijn bestuurlijke kennis en kunde en mijn levenservaring te mogen inzetten. Ik ken
het politiewerk van de zijlijn, maar
besef terdege dat ik nog bepaalde
operationele kennis ontbeer. Reken
maar dat ik mij daar grondig in zal
verdiepen, zodat ik mijn bevoegdheden daadwerkelijk kan gebruiken. Er is mij alles aan gelegen om
te laten zien dat ook een relatieve
buitenstaander van betekenis kan
zijn voor het korps – in het bijzonder
de Eenheid Amsterdam, waaraan ik
gehecht ben geraakt,” laat Oudshoorn weten.
Unieke periode
“Dat betekent niet dat het afscheid
mij niet zwaar valt,” vervolgt Uithoorns eerste burger. “Bijna acht
jaar mocht ik burgermoeder zijn van
Uithoorn. De inwoners van Uithoorn
en de Kwakel heb ik in mijn hart gesloten. Hun vermogen om met elkaar iets nieuws neer te zetten, de
betrokkenheid met elkaar en met
het reilen en zeilen van de gemeente, maakte het werken in deze ge-

meente tot een unieke periode die
ik nooit had willen missen. Met pijn
in mijn hart zeg ik hier gedag, maar
als geïnteresseerde inwoner blijf ik
Uithoorn en de Kwakel natuurlijk
wel op de voet volgen.”
De nieuwe uitdaging is Dagmar
Oudshoorn van harte gegund. Aan
de andere kant laat zij een bestuurlijke leegte achter in de gemeente als voorzitter van het college van
B&W en de gemeenteraad. En wat te
zeggen van DUO+, het samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen.
Daar behoorde zij tot een van de
kopstukken van de organisatie die
twee jaar geleden een moeizame
start kende. Mede door de tomeloze
inzet van Dagmar Oudshoorn is die
organisatie op de rails blijven staan
en wordt de ’bestuurlijke vaart’ erin
gehouden. De vraag is wie deze kar
nu zal gaan trekken?
Dagmar genoot ook buiten de bestuurlijke sector bekendheid bij allerlei activiteiten. Zoals het kookprogramma ‘Heel Holland Bakt’ wat
jammer genoeg niet een heel groot
succes voor haar was, haar aanwezigheid bij tal van ludieke bewonersbijeenkomsten en festiviteiten
alsook huwelijksjubilea. Om er maar
een paar te noemen. Burgemeester, het ga u goed en wensen u alles
succes in uw nieuwe functie bij de
Nationale Politie.
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Uithoorn - Op dinsdag 9 januari
rond half negen in de ochtend heeft
een aanrijding plaatsgevonden op de
kruising Boerlagelaan met de Ma-
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Uithoorn - Sinds zaterdagavond is
onze lieve kat Limo vermist in Meerwijk West/Grote Lijster. Limo is een
Siberische kat/Neva Masquerade.
Ze is wit met bruine accenten in
haar snoet, pootjes, op haar rug en
staart. Ze heeft blauwe ogen en een
lief karakter. Ze krijgt speciale brokjes als voeding en mag geen blikvoer omdat haar darmen daar niet
tegen kunnen. Via Facebook kregen
we een bericht dat ze misschien
gezien was tussen de Admiraal de
Ruyterlaan en het busstation. Als u
haar ziet of gezien heeft wilt u dit
dan aan ons laten weten? Wij maken ons erg zorgen om haar en willen haar heel graag terug! U kunt
ons bellen op tel. 06-18806725.
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Marcel van Zethoven, Nicolette Posthuma en Pim Bosdijk (v.l.n.r.) organiseren namens het Participatie Platform Sociaal Domein Uithoorn een sociaal-politieke debatavond

Hoe sociaal wordt Uithoorn?

Praat mee op maandag 29
januari bij Geniet aan de Amstel
Uithoorn - Ja, hoe sociaal wordt
Uithoorn na de gemeenteraadsverkiezingen in maart? Dat vragen
Nicolette Posthuma-Langendonk,
voorzitter, Pim Boswijk en Marcel
Zethoven als leden van het Participatie Platform Sociaal Domein Uithoorn, zich af. Hoe zou ook de lo-

kale samenleving met een (ver)
nieuw(d) gemeentebestuur daarover denken? Met het oog daarop zijn zij momenteel druk bezig
met de organisatie van een sociaal-politieke bijeenkomst (een debatavond) die op maandagavond 29
januari om 20.00 uur van start gaat

in restaurant Geniet aan de Amstel
(het oude gemeentehuis) aan het
Marktplein 2a. Inloop is vanaf 19.30
uur. Toegang is gratis. Iedereen die
vragen wil stellen, zijn of haar mening wil geven over dat wat speelt in
de wijk, over sociale of maatschappelijke tekortkomingen, dan wel ei-

gen ervaringen op dat gebied wil
ventileren, ook in relatie tot het contact met de gemeente en dergelijke,
kan dat vrijelijk en zonder schroom
doen. Kortom, u kunt uw hart luchten en zeggen waar het op staat.
“Alle politieke partijen zijn uitgenodigd en ze komen allemaal. Dat is
het forum. We gaan de avond vullen
met stellingen over onderwerpen
binnen het sociaal domein. Mensen kunnen vragen stellen, meepraten met stellingen en voeding geven aan het eigen initiatief om voor
bepaalde belangen op te komen als
het hen zelf, familie of buurt betreft.
Dus niet afwachten maar actief de
zaken oppakken. Een belangrijk gegeven is ook dat we als burgers elkaar nodig hebben. Ook dat willen
we die avond onder de aandacht

rijnenlaan. Een 17-jarige bromfietsster uit Uithoorn is in botsing gekomen met een auto, bestuurd door
een 55-jarige man uit De Kwakel.
De bromfietsster is hierbij gewond
geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Naar de oorzaak van het ongeval wordt een onderzoek ingesteld.
brengen,” laat Nicolette weten. De
debatten worden geleid door de
uit Amstelhoek afkomstige Cindy
Pieterse. Let wel, het is een debatavond over vraagstukken en zaken
die het sociaal domein in Uithoorn
raken en géén politiek debat om u
te beïnvloeden waar u in maart op
moet stemmen!
Pro-actief
“Wat wij eigenlijk willen is dat inwoners zich pro-actief gaan bemoeien met dingen waarmee je vroeg
of laat mee te maken kan krijgen,”
geeft Pim Boswijk aan. “Daarom
willen wij wat meer bekendheid geven aan onderwerpen als jeugd- en
ouderenzorg, maar ook de participatiewet en wat dat inhoudt.
Vervolg elders in deze krant.
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Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

sinds 1888
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SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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Van leerling tot ervaren muzikant

Hollandse Kade, Harmelen foto: Hans Tuinenburg

IVN Winterwandeling
langs de Potterskade
Regio - Op zaterdag 20 januari organiseert IVN De Ronde Venen &
Uithoorn de eerste winterwandeling
in 2018. Deze wandeling brengt ons
naar Harmelen en de Potterskade.
De Potterskade markeert de grens
van twee landschappen: plassen
met nieuwe natuur en recreatie aan
de ene kant en het oude, karakteristieke polderland met weides en brede sloten aan de andere kant. Daarbij lopen we ook langs een mooi
stuk van de Oude Rijn. De wandeling is ongeveer 8,5 km lang. We
verzamelen op 20 januari om 9.30
uur bij de parkeerplaats van de Al-

gemene Begraafplaats in Wilnis aan
de J. Enschedeweg. Vandaar vertrekken we met zo min mogelijk auto’s naar het startpunt in Harmelen.
Om ongeveer 12.30 uur zijn we weer
terug in Wilnis. Tips voor onderweg:
trek waterdichte wandelschoenen
en warme kleding aan en neem iets
warms te drinken mee voor de korte ‘koffiestop’. Aanmelden is niet nodig. Wilt u meteen bij het startpunt
beginnen, neem dan contact op met
Hans Tuinenburg, tel. 06-18082328.
Voor info over IVN kunt u de website bezoeken: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.

Leuke luitjes

Mijdrecht en Uithoorn
ontmoeten elkaar
Regio - Diverse 60-plussers uit
Mijdrecht en Uithoorn hebben
zich aangemeld op www.leukeluitjes.nl omdat ze interesse hebben in nieuwe contacten en samen
op pad willen. Leuke luitjes gaan
graag een hapje eten, naar een
concert of wandelen. Maar eerst
kennismaken bij een kopje koffie.
Wil jij ook nieuwe mensen van 60
jaar en ouder leren kennen? Meld
je dan aan op www.leukeluitjes.
nl. Wij brengen je in contact met
andere Leuke luitjes bij jou in de
buurt.
Wat is www.leukeluitjes.nl?
Via Leuke luitjes kun je in contact
komen met mensen in de buurt
(60+) die dezelfde hobby's hebben als jij. Je bent echt niet de enige die iemand zoekt om mee op
stap te gaan. Kijk maar op onze

website, dan zie je vele aanmeldingen. Aanmelden bij Leuke luitjes is
simpel en gratis. Het aanmeldformulier vind je op de website www.
leukeluitjes.nl. Diverse 60-plussers
schreven zich al in bij Leuke luitjes. En een deel van hen vond al
een nieuw maatje om mee op pad
te gaan. Zij ontmoetten elkaar bij
een kopje koffie en toen het bleek
te klikken gingen ze samen op pad.
Mogen we jou ook blij maken?
Dan kun je gezellig samen wandelen, taart of wijn proeven, handwerken of samen koken. Alle hobby's zijn welkom. Leuke luitjes zijn
echt dichterbij dan je denkt! Leuke
luitjes is speciaal voor mensen vanaf 60 jaar die samen iets leuks en
gezelligs willen gaan doen. Meld je
aan, dan kijken wij of we voor jou
een buurtgenoot kunnen vinden
die hetzelfde leuk vindt. Gezellig!

Eye Wisch actie wegens
succes verlengd
Regio – Eye Wish Uithoorn is in december begonnen met de sale actie. Deze actie is door groot succes
verlengd. Bij aankoop van een complete bril krijgt u een merkmontuur
tot 200,- gratis. U kunt kiezen uit de
topmerken zoals Ralph Lauren, Hugo Boss en Burberry. Ogen zijn ontzettend belangrijk in het dagelijks
functioneren. Het is daarom goed
om te weten waar u terecht kan als
u klachten heeft met uw ogen of als
het zicht minder wordt. Een optometrist is bij uitstek de expert die
de gezondheid van uw ogen kan
onderzoeken. Met de zorg voor uw
ogen wilt u natuurlijk geen enkel risico nemen. Daarom is het goed
om te weten dat niemand zich zomaar optometrist mag noemen. De
titel van optometrist is wettelijk beschermd. Bij Eye Wish Opticiens Uithoorn worden uw ogen altijd door
een gediplomeerd optometrist opgemeten, ook als u alleen voor een
bril of contactlenzen komt. Een optometrist kijkt verder dan een opticien en kan de ogen medisch onderzoeken en eventuele problemen
tijdig signaleren. De optometrist is

het eerste aanspreekpunt bij oogproblemen zoals verminderd zicht
of een risico op het ontwikkelen van
een oogaandoening, zoals glaucoom, macula degeneratie of staar.
In welke situatie is het raadzaam om
een optometrist te bezoeken?
Indien er klachten zijn met het zicht,
zoals wazig of dubbel zien, problemen met focussen, vermoeide, jeukende of geïrriteerde ogen of als
u hoofdpijnklachten heeft. De optometrist kan beoordelen of u een
(nieuwe) bril of contactlenssterkte
nodig heeft of dat er sprake is van
een oogprobleem. Goed zien betekent namelijk niet automatisch
dat u comfortabel ziet. Ook kunt u
bij de optometrist terecht als u een
oogaandoening heeft of wanneer
er oogaandoeningen in de familie voorkomen. De uitkomsten van
de onderzoeken worden met u besproken. Wij geven graag meer informatie over de oogzorg die onze
optometristen verlenen. Als u klachten heeft met uw ogen, laat dit dan
door de optometrist onderzoeken. U
kunt ons vinden in het winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn.

Bij muziekvereniging Tavenu komen 2 soorten leden binnen. De
ene groep komt bij de vereniging
omdat ze graag in een orkest wil
spelen en heeft in het verleden al
les gehad op een bepaald instrument. Voor Tavenu is dat natuurlijk een cadeautje. De leden melden zich aan en kunnen meestal direct plaatsnemen in het orkest. Vaak zijn dit “oud” leden
die in hun jeugdjaren lid zijn geweest van Tavenu of van een andere muziekvereniging en om
bepaalde redenen gestopt zijn.
Maar muziek maken laat je nooit
meer los, dus na verloop van tijd
worden ze opnieuw lid. De andere groep komt binnen zonder
muzikale achtergrond. Bij Tavenu kun je op ieder moment beginnen met 4 proefmuzieklessen. Dan kun je een door jezelf
gekozen instrument uitproberen
en kijken of het instrument bij
je past. Niet iedereen is hetzelfde, dus de een speelt beter op
een koperinstrument (trompet,
bugel, hoorn, trombone, bas)
of fluit. Je begint langzaam met
proberen er geluid uit te krijgen
en na verloop van tijd kun je er al
eenvoudige melodietjes op spelen. Je kunt ook kiezen voor de
saxofoon, een altijd populair instrument. Bij Tavenu kun je jong
beginnen op de altsax. Als je wat
ouder bent, kan ook de sopraansax en de tenorsax gekozen worden. Deze zijn wat groter van formaat, dus niet echt geschikt voor
kinderen onder de ca. 12 jaar.
Ga je op latere leeftijd beginnen, dan is de keuze vrij. Als je
al blokfluit gespeeld hebt, is de
saxofoon het ideale instrument
om mee verder te gaan.

nen niet al te lange tijd al met het
jeugdorkest mee gaan spelen.
Thea (54 jaar): “Muziek maken
is leuk omdat je met een groep
samen bezig bent om iets moois
neer te zetten. Je leert nieuwe
mensen kennen, en je hebt dan
al een gezamenlijk onderwerp. Ik
heb vroeger klarinet gespeeld en
nu sax, ik kon dus al wat noten
lezen en heb het daarom snel
opgepakt. De saxofoon heeft een
mooier geluid dan de klarinet.”
Kees (82 jaar) maakt al 69 jaar
muziek bij Tavenu. Hij bespeelt
de tenorsaxofoon, repeteert iedere dinsdag met het orkest van
Tavenu en speelt met veel plezier
mee bij uitvoeringen en concerten.
Voor alle instrumenten geldt dat
je bij Tavenu 5 jaar les volgt en
na 6 tot 9 maanden les ook mee
gaat spelen in het opleidingsorkest. Dit is om het samenspel
te leren en ook je medeleerlingen te leren kennen. Want muziek maken is leuk, maar samen
muziek maken is leuker. Na ± 3
jaar zijn de meeste leerlingen er
wel aan toe om over te stappen
naar het “Orkest van De Kwakel”
en kan de (hopelijk) lange muzikale carrière beginnen. Wil je
eens komen kijken op dinsdagavond, dan ben je welkom op de
oefenlocatie in het Dorpshuis,
Kerklaan 16, in De Kwakel. Het
jeugdorkest repeteert van 19.00
tot 19.30 uur en het grote orkest
repeteert van 20.00 tot 22.00 uur.

Aan enkele saxofoonspelers bij
Tavenu is gevraagd, waarom ze
muziek maken leuk vinden.
Benjamin (9 jaar) vertelt: “Ik heb
twee jaar in Amerika gewoond,
daar kregen we op school twee
keer per week muziekles. Ik heb
daar blokfluit leren spelen, dat
vond ik heel leuk. Toen we terug
verhuisden naar Nederland wilde ik ook een instrument spelen.
Mijn opa drumt bij Tavenu, daarom ben ik ook daar gaan kijken.
Eigenlijk wilde ik op klarinetles,
maar er was geen klarinet, en
toen is het de saxofoon geworden. Ik vind het een heel leuk instrument.” Benjamin is afgelopen
najaar begonnen met saxofoonles. Omdat hij al blokfluit had leren spelen en noten kon lezen,
krijgt hij het saxofoonspelen
snel onder de knie. Hij kan bin-

Kom proosten bij DUS!
Uithoorn - Vrijdag 19 januari nodigt
DUS! u uit om het glas te heffen op
het nieuwe jaar. U heeft gelegenheid om de huidige en toekomstige raadsleden te ontmoeten, in gesprek te gaan met de wethouder en
gezellig bij te praten. Ze maken het
verkiezingsprogramma openbaar en
starten de campagne. Dat doen ze
met een duurzame en solidaire ac-

tie: neem vrijdag uw oude, elektrische apparaten mee. Deze geven
ze aan de kinderboerderij. Door de
organisatie ‘Wecycle’ worden deze
gerecycled tot nieuwe grondstoffen.
De kinderboerderij krijgt hier geld
voor. De nieuwjaarsreceptie is van
17.00 tot 19.00 uur en vindt plaats
in Sjiek aan de Amstel. We hopen u
daar te ontmoeten!

Soul meets rock 100% live
Uithoorn - Op zaterdag 27 januari zullen Soulband Fort55 en Rockband AliceGood samen een 100%
live avond verzorgen bij Partycentrum Colijn. De bands zullen beurtelings een set spelen. Deze twee
muziekstijlen bieden voor muziekliefhebbers een heerlijke cocktail;
lekker swingen op de soulnummers van Fort55 en flink rocken op
de nummers van Alice Good. Fort55
is een swingende party & soulband
waarbij de nadruk ligt op herkenbare soul, pop en dans klassiekers met
een hoog dansvloer-gehalte. Heerlijke nummers zoals I Feel Good,
Play that Funky Music, Disco Inferno
aangevuld met songs van de laatste

tijd zoals Uptown Funk, That Man en
Valerie. Nummers van artiesten zoals Stevie Wonder, Aretha Franklin,
Simply Red en en meer. AliceGood
is een band met ballen! Zij spelen
Classic Rock en Pop uit jaren 70,
80, 90 en nu. Dat is voor een avond
Rock 'n Lol. Nog mooier is het eigen
werk; een Proeverij van Funk and
Roll, Pop and Soul. De bands starten
om 21.00 uur en zij spelen tot 01.00
uur. Kaarten kosten 7,50 euro in de
voorverkoop, verkrijgbaar bij Partycentrum Colijn, Kaas en Zo (Amstelplein) en The Readshop (Zijdelwaard). Aan de deur kosten de
kaarten 10,- euro. Meer info: www.
dansenpartycentrumcolijn.nl
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Lid worden van de bibliotheek is een verrijking voor jezelf

Ontdek de Bibliotheek met een
Maandje Bieb
men 3,90 euro per maand voor het
basisabonnement en 5,90 euro voor
Maandje Bieb Onbezorgd. Dit laatste biedt meer voordelen, zoals boetevrij terugbrengen van het geleende materiaal wanneer dit over tijd is;
een verhoogde uitleentermijn van
3 naar 6 weken en een maximum
aantal geleende items van 20 i.p.v.
10. De maandelijkse bijdrage wordt
automatisch van de rekening afgeschreven. Wie een bestaand abonnement heeft en wil kiezen voor een
Maandje Bieb kan dit online aanpassen en regelen via www.debibliotheekamstelland.nl of tijdens de
openingstijden in de Bieb zelf. Ook
die vindt u op de website.

Directeur Daphne Janson (re.) en Auke van der Meer presenteren het Maandje Bieb
Uithoorn - Ingaande dit nieuwe
jaar lanceert ook de Bibliotheek
Amstelland met vestigingen in Amstelveen Stadsplein, AmstelveenWestwijk, Uithoorn en Aalsmeer
haar nieuwe slogan ‘Maandje Bieb’
en het activiteitenprogramma. Dat
ziet er verrassend uit, mede gelet op
het nieuw ingevoerde abonnementsysteem onder die naam, in de varianten ‘Basis’ en ‘Onbezorgd’. Uitgangspunt van het nieuwe abonnementsysteem is dat je kunt kiezen om naar believen een maand
of meerdere maanden in te stappen
en lid te zijn en dit daarna ook weer
kan opzeggen. Flexibel dus! Voor
luttele euro’s per maand krijg je bij
de Bieb onder meer toegang tot de
grote collectie boeken, 24/7 lenen
van e-books, luisterboeken, bladmuziek, cd’s, tijdschriften en films.
Daarnaast mogen alle leden dagelijks een half uur gratis van de in
de Bieb aanwezige computers gebruik maken; volwassenen met een
Maandje Bieb Onbezorgd zelfs onbeperkt. WiFi is altijd gratis voor al-

le bezoekers van de Bieb. Maar er is
meer, want bovendien krijg je als lid
van Maandje Bieb 50 procent korting op tal van inspirerende, leerzame, maar tevens leuke activiteiten. Meestal vinden die plaats op
locaties buiten de bibliotheek. Zoals poëzie, voordrachten, muzikale ontmoetingen, literaire lezingen
en programma’s om je kennis over
kunst en cultuur te verrijken. Het is
een gevarieerd en soms ook gratis
aanbod voor jong en oud met voor
elk wat wils. Over korting gesproken: studenten en CJP-pashouders krijgen ook nog eens 50 procent korting op het basis abonnement. Amstelveen- en Aalsmeerpashouders krijgen zelfs 60 procent
korting. De CJP-pas is bedoeld voor
inwoners met een laag inkomen en
kan bij burgerzaken in de betreffende gemeente worden aangevraagd.
Het basis abonnement is voor jongeren tot 18 jaar zelfs gratis; wie
van die groep echter kiest voor de
‘Onbezorgd’ versie kost dat 1,90 euro per maand. Boven 18 jaar betaalt

Vol van vertrouwen
“Het gaat goed met de Bieb en onze
ambitie is om nog meer inwoners te
laten kennismaken met al het moois
wat bibliotheek Amstelland te bieden heeft. Onze slogan is ‘de bibliotheek maakt je rijker’ en daar hoort
ook een nieuw abonnementssysteem bij. De bibliotheek vernieuwd
voortdurend en wij vinden dat daar
ook een eigentijds abonnement bij
hoort,” laat directeur Daphne Janson desgevraagd weten. “Wat wij
belangrijk vinden is dat onze klanten bij ons plezier en gemak ervaren
en dat er geen drempels zijn bij het
gebruik van de bibliotheek. Wij hebben onderzoek gedaan bij andere
bibliotheken en organisaties, maar
ook onder onze klanten om na te
denken of we iets bijzonders zouden
kunnen ontwikkelen. Dat heeft geresulteerd in het aanbieden van een
Maandje Bieb, een aantrekkelijk en
flexibel abonnement. Mensen willen
vaak niet zo lang ergens aan vast
zitten en wensen gespreid te kunnen betalen. Met dit abonnement
hopen we daarin te voorzien,” aldus
Janson. “De drempel om lid te worden van de Bieb wordt hiermee een
stuk lager,” vult adviseur marketing
Auke van der Meer aan. “Wij den-

ken dat je door die laagdrempeligheid nieuwe mensen kunt aanspreken om de bibliotheek eens binnen
te stappen. Juist omdat we op zoveel andere fronten ook vernieuwd
zijn. Het gemak waarmee je gebruik
kunt maken van de faciliteiten van
de bibliotheek is enorm gestegen.”
Op de vraag of men zich bij de bibliotheek geen zorgen maakt over de
stilte die maar blijft rond de nieuwbouw van het pand aan de Waterlijn
waarin eind dit jaar de bibliotheek
uiteindelijk haar vaste plek moet
krijgen – de huidige is immers maar
tijdelijk – antwoord Daphne Janson
dat zij er alle vertrouwen in heeft dat
het nieuwe gebouw er dan ook zal
staan. “Zoals ik dat vanuit de bibliotheek zie staan alle seinen op groen
om het proces door te laten gaan.
We hebben een fijne samenwerking
met de gemeente en projectontwikkelaar Van Wijnen. Ik ben er heel
positief over en vol van vertrouwen
dat het goed komt,” aldus directeur
Janson die er op wijst dat de Bieb
talrijke 21e vaardigheden in zich
bergt. Zoals op een bijzondere manier leren lezen voor kinderen, programmeren en robotica die worden
aangeboden in de vorm van praktische activiteiten en workshops
maar ook zaken om zelf te ontdekken. De bibliotheek zorgt ervoor dat
daar geen drempels voor zijn. “De
jeugd is voor ons een belangrijke
doelgroep, reden waarom wij besloten hebben dat kinderen tot 18 jaar
gratis lid van de bibliotheek kunnen
worden. Dat was eerst tot en met
15 jaar. Zij kunnen dus tot aan die
leeftijd gratis gebruik maken van alle faciliteiten die de Bieb te bieden
heeft. Wij hebben daar leuke programma’s voor. Die haken in op de
toekomst.” Op de tevens vernieuwde website vindt u aardige en uitgebreide informatie over de bibliotheek, de locaties waar u terecht
kunt met de openingstijden en natuurlijk ook over het Maandje Bieb.

Nationale Voorleesdagen in de Bibliotheek
Uithoorn - Voorlezen is elke dag
een feest! Zeker tijdens de Nationale Voorleesdagen van 24 januari t/m
3 februari. De Bibliotheek Amstelland heeft twee mooie kindervoorstellingen geprogrammeerd over
hét prentenboek van 2018: Ssst! de
tijger slaapt.
Ook het voorlezen op de woensdagmiddag krijgt een feestelijk tintje. Het programma tijdens de nationale Voorleesdagen in de bibliotheek, met activiteiten in Amstelveen, Aalsmeer & Uithoorn, ziet er
als volgt uit.

Woensdag 24 & 31 januari
15.30-16.30 uur, alle vestigingen
•
knutselen; Er wordt voorgelezen
uit een mooi, grappig en kleurrijk
prentenboek. Na afloop kunnen
de kinderen (en ouders) lekker
blijven knutselen. Voorlezen maakt
van kleintjes grote lezers. De toegang is gratis (leeftijd 2 t/m 6 jaar)
Woensdag 31 januari 15.3016.30 uur, Bibliotheek Uithoorn
•
krokodil; (groot)ouders kunnen

samen met hun (klein)kind luisteren naar dit mooie verhaal. Meezingen en dansen op de muziek
mag. Na het voorlezen kunnen de
kinderen (en ouders) lekker blijven knutselen. De toegang is gratis (leeftijd 2 t/m 6 jaar)
Meedoen aan een van deze activiteiten kan eenvoudig door een
kaartje te kopen via de website van
de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland Bibliotheken. Wees er op
tijd bij want er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen per activiteit.
lengroep betrokken blijft als Welpenleiding! Dit was gelijk een mooi
sprongetje om alle leiding te bedanken voor hun inzet. Zonder hun
enthousiasme zou onze scouting
niet zo kunnen groeien als ze nu
doet! Trots zijn we op de nieuwe aspirant leiding die de uitdaging aan
is gegaan om de vernieuwde speltak indeling op te pakken en te leiden. De tak Waterwelpen is opgegaan in de speltak Zeeverkenners.
Onder begeleiding van de praktijkbegeleiders ontwikkelen ze zich tot
ervaren leiding en leren ze hun eigen koers uit te zetten.

Scouting Admiralengroep Uithoorn
springlevend
Uithoorn - Zaterdag 13 januari opende de Admiralengroep het
nieuwe jaar met de traditionele
Boerenkoolfuif. Deze werd dit jaar
bereid door de materiaalmeester
Ton Zwemmer met hulp van Mirjam
Bilderbeek. Op een enkeling na die
een boterham pindakaas verkoos
boven de boerenkool smulden alle leden van deze verse boerenkool
maaltijd. Voorafgaand aan de boerenkool werd er met de hele groep
een groot spel gespeeld, namelijk
een vossenjacht. Hierbij trotseerden maar liefst 19 ouders/vrienden de kou in hun vermomming
als ‘vos’ in en rondom het Oranje-

park. Na de maaltijd werden de ouders die hun kinderen opkwamen
halen warm onthaald met fakkels
langs het pad, vuurkorven en verwarmende glühwein, chocolademelk of thee en koffie. Ze luisterden
mee naar de speech van voorzitter
Arjen Hansen. Hij vertelde over de
koers die de Admiralengroep vaart
en dat de groep zich goed staande houdt en zich niet uit het lood
laat slaan door tegenslag als gestolen buitenboordmotoren, een boom
op het clubhuis. Arjen bedankte de
twee families die op indirecte wijze de Admiralengroep steunen door
een ligplaats en materiaal voor o.a.

de sleepboot ter beschikking te
stellen. Ook een bevriend bedrijf is
de groep gunstig gezind en dankzij hun liefdadigheid kan de Admiralengroep op koers blijven.
In ‘t zonnetje
Daarnaast werd Mirte Balke in het
zonnetje gezet vanwege haar vele jaren trouwe dienst, haar betrokkenheid, vernieuwende ideeën en
daadkracht in het bestuur. Ze is per
1 januari opgestapt uit het bestuur
om zich te concentreren op haar
landelijke en internationale organisatorische werkzaamheden. We
zijn heel blij dat ze bij de Admira-

Onderscheiding
Later op de avond kreeg materiaalmeester Ton nog een onderscheiding uit handen van de voorzitter
voor zijn initiatief tot oprichting van
het ondersteuningsteam. Ook Rob
van Leeuwen, Anthony Verpoorten, Richard Verbaan, Tinus Telman en Leidi van der Sluis kregen
een insigne als dank voor hun trouwe bijdrage binnen het ondersteuningsteam. Dit team ontlast de leiding van de speltakken door werkzaamheden deels van hun over te
nemen. Zo helpen ze met het schuren en beitsen van de masten zodat de zeeverkenners niet een hele opkomst aan hun vloot hoeven
te klussen en tijd overhouden voor
het scoutingspel. Het team komt elke woensdagavond bijeen in een
ontspannen sfeer met koffie en wat
lekkers. Per keer wordt gekeken
wat nodig is en waaraan gewerkt
gaat worden. Het plan hangt uitgewerkt in het clubhuis. Dus als u interesse heeft deel te nemen aan het
ondersteuningsteam, (het is niet
noodzakelijk een kind op scouting
te hebben), kom langs op woensdagavond rond 20.30 uur bij clubhuis Mercurius (J.A. Van Seumerenlaan 3) en ontdek zelf de vele
mogelijkheden die scouting Admiralengroep u biedt!

REACTIE VAN EEN LEZER

06 Nieuwe Meerbode

Ontsluiting van Maricken

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.

Het participatiespook van de
Uithoornse gemeenteraad
In juni 2017 kondigde B & W van
Uithoorn aan, voorafgaand aan
de besluitvorming omtrent de
definitieve ontwikkeling rondom
het Amstelplein een uniforme
openbare voorbereidingsprocedure te zullen volgen. Sindsdien
zijn door de gemeente hier geen
mededelingen meer over gedaan.
Wel stond in de Nieuwe Meerbode -de mededelingenkrant van
de gemeente- van 27 september jl. de raadspagina over ‘Met
respect in gesprek: doet u met
ons mee?’. Bijna die hele boodschap zou ik hier willen citeren,
maar in het archief van de digitale Meerbode (27 september
2017, pagina 05) kunt u het zelf
helemaal nog eens doorlezen.
Daarnaast zien we nu op de
raadspagina, met het oog op de
komende gemeenteraadsverkiezingen, allerlei profielschetsen,
voorgenomen doelstellingen en
gesignaleerde
verbeterpunten
de revue passeren, waarbij opvalt
dat, niet toevallig, vooral het participatiespook de kop op steekt.
Het heeft er echter de schijn van
dat hier aan de burgers vooral
duidelijk gemaakt moet worden
welke mate van participatie door
de gemeente(raad) wenselijk,
toelaatbaar dan wel haalbaar
wordt geacht. Hiermee spant
men opnieuw het paard achter
de wagen.
Want bij het toepassen van een
uniforme openbare voorbereidingsprocedure kun je juist vooraf alle belanghebbenden in staat
te stellen een beeld te vormen
van nieuwe ontwikkelingen, zoals
bedoeld in de Awb.: de Awb vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming
van besluiten. “Belangrijk voordeel is dat de besluitvorming op
zorgvuldige wijze tot stand komt.
Dit kan zijn vruchten afwerpen tijdens bezwaar- en beroepsprocedures”, zo wordt ook vermeld. De
gemeente(raad) heeft in de afgelopen jaren vooral aangetoond
geen boodschap te hebben aan
de hier bedoelde aanbevelingen,
te vaak kwam men niet verder
dan een verontschuldigend ”het
had beter gekund”. Daardoor
worden nu, onder andere, zonder
dat andere woonruimte voorhanden is, ongewenst flats aan
de Europarei gesloopt. Uithoorn
wordt binnenkort, ook door velen ongewenst, kilometers lang
opnieuw doorsneden; nu door
de tramverbinding, terwijl elders
getracht wordt een al bijna 100
jaar bestaande ‘doorsnijding’ juist
ongedaan te maken, waarover
verderop meer. Ook de fietsbrug
over de Ringvaart in De Kwakel is
na een eerder genomen negatief
besluit door de raad, na chantage
door de vervoerregio en tegen de
wil van de omwonenden, maar nu
ineens met instemming van de
volksvertegenwoordigers, toch
verplaatst.
Het milieu
De gemeente(raad) streeft, nog
steeds zonder toepassing van de
aangekondigde uniforme openbare voorbereidingsperiode, naar
een (omstreden) herinrichting
van het dorpscentrum van Uithoorn, waarbij het tracé over de
huidige N196 dient te verdwijnen.
Met het laten vervallen van dit
tracé over maakt de gemeente
met open ogen een fatale misrekening. Want een belangrijk doel

is ook het verbeteren van de leefbaarheid, dus ook de luchtkwaliteit. Al het verkeer door die wijk
sturen leidt echter, behalve tot
een uiterst gevaarlijke inrichting,
tot de volgende consequentie:
1. De gemeente gaat thans
(nog steeds) uit van 12.000 voertuigbewegingen per etmaal; na
de herinrichting en andere maatregelen nog van 8.000 voertuigbewegingen.
2. 8.000 voertuigen produceren, door de lengte van die route,
echter evenveel vervuiling in die
wijk als wanneer 20.000 voertuigen over dat stukje N196 zouden
rijden, eenvoudig omdat die route
2,5x langer is. Tel uit je winst!
3. Zelfs een afname van 4.000
voertuigbewegingen
betekent
evenveel vervuiling als 13.000
voertuigen over de N196 omdat
een deel van de omrijroute ook
deel uitmaakt van dat nieuwe
traject.
4. Immer doorlopende milieuen financiële schade door en voor
4.000 ‘uitgeweken’, weggepeste
inwoners van Uithoorn die, geheel volgens het scenario van de
gemeente, moeten omrijden.
De consequentie van deze cosmetische herinrichting: medeplichtigheid aan het toenemend
verzieken van het milieu, door
duizenden tonnen extra CO2
uitstoot en fijnstof, vooral in de
directe, maar ook in de ruimere
omgeving. Daarbij vele miljoenen euro’s extra kosten voor de
inwoners van Uithoorn voor het
gedwongen omrijden, jaar in, jaar
uit; elke dag weer. Alleen maar
om 100 meter doorsnijding van
het centrum ongedaan te maken;
maar gezien de talrijke negatieve
reacties en gevolgen, niet namens de burgers (lees: kiezers),
maar louter door de ‘wens’ van
haar volksvertegenwoordigers!
Met alle klimaat/milieurampen
vers op het netvlies is het bijna
misdadig de voorgenomen herinrichting zoals (voorlopig?) besloten op 2 november 2017 nog langer na te streven. Maar voor het
gemeentebestuur van Uithoorn
geldt nog steeds -ook nog na het
wereldwijde klimaatakkoord van
Parijs in 2015- deze egoïstische
kreet: “Uithoorn eerst!!” Bovendien gaat de raad voorbij aan de
wens van talrijke inwoners van
Uithoorn om te kiezen voor de
Langebrug-variant, die te duur
zou zijn, maar wel alle geschetste
nadelige gevolgen uitsluit. Wat
betreft de kosten: omrijden alleen al kost de bevolking in 3 jaar
meer dan de Langebrug-variant.
Ook in Uithoorn kunnen dan
de landbouwvoertuigen, overal
ter wereld een natuurlijk en geaccepteerd onderdeel van het
straatbeeld, veilig en ongehinderd het dorpscentrum met 30
km/u passeren. Dat de aandacht
en zorg voor het milieu onderbelicht blijft is al aangetoond, maar
er is wel één lichtpuntje: In maart
2016 nam de gemeente Uithoorn
2 (twee!!) elektrisch aangedreven
auto’s in gebruik. Daarmee wilde
de gemeente bijdragen aan een
betere leef- en luchtkwaliteit.
Hoezo hypocriet?? In het kader
van geloofwaardigheid zou het
op zijn plaats zijn als partijen nog
vóór de gemeenteraadsverkiezingen hun standpunt kenbaar
maken.
Wim Wahlen

EHBO vóór de zomer
Uithoorn - Eind januari gaat er bij
EHBO-vereniging een EHBO-cursus van start, inclusief reanimatie,
AED-bediening en kinder-EHBO. Altijd handig om te weten wat je wel
of juist niet moet doen bij een ongeval. Dat kan immers overal gebeuren,
thuis, op straat, op het sportveld of op
je werk. Een tand uit de mond, vinger
tussen de deur, vallen van de ladder
of van de fiets, of erger: iemand naast
jou zakt in elkaar: flauwte of een hart-

probleem? In de cursus krijg je les in
theorie en praktijk. EHBO komt altijd van pas! Je kunt al vanaf 16 jaar
deelnemen. De cursus bestaat uit 12
lessen op de maandagavond (20.0022.00 uur) in wijkcentrum het Buurtnest en wordt afgesloten met een
examen. Dan heb je nog vóór de zomer je EHBO diploma op zak! Bel voor
informatie naar Chris (06-11155899)
of Aernoud (06-44712585). Website:
http://ehbo-camillus.nl
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Kilimanjaro beklimmen
voor War Child
Uithoorn - Eind vorig jaar melden we al dat Marco Lesmeister,
voorzitter van KnA, de Kilimanjaro
gaat beklimmen om geld op te halen voor War Child. De 5895 meter
hoge berg wordt bedwongen door
Lesmeister in een expeditie die begint op 23 januari. Om mee te kunnen doen, wil hij 3000 euro ophalen voor War Child. Bedrijven of particulieren kunnen hem daarbij helpen door een financiële bijdrage
te storten aan War Child via www.
warchild.nl/actie/marco-helpt-warchild. Draagt u ook bij aan dit goede doel? De laatste week voor vertrek vertelt Lesmeister over de beklimming zelf.
De beklimming van de
Kilimanjaro
De Kilimanjaro is een populaire ‘bijna-zesduizender’ en de hoogste top
van Afrika. De diverse klimaatzones
die op deze berg voorkomen maken
het een tocht van de tropen (+30
graden) naar de pool (-20 graden).
Jaarlijks beginnen enkele duizenden aan de beklimming van ´Kibo´.
Ongeveer de helft haalt de top. Veel
mensen overschatten hun eigen ca-

paciteiten en onderschatten de lage
temperatuur en de gevolgen van inspanningen op grote hoogte. Goede
begeleiding op de berg én de juiste acclimatisatie zijn bepalend voor
het veilig bereiken van de top en
het dal. Lesmeister gaat de prachtige Machame-route volgen en gaat
daar 7 dagen over doen. De overnachtingen zijn in tentenkampen.
Van dag tot dag
Lesmeister vertelt over de dagen
van de beklimming: “Na aankomst
op Kilimanjaro airport en een eerste
overnachting, gaat de eerst klimdag door de dichtbegroeide jungle waar Columbus aapjes en wilde
vogels je welkom heten. Zoals elke
dag vindt er onderweg een voedzame lunch plaats. Einde van de middag van de eerste dag komen we bij
de boomgrens aan waar we in Machame Camp overnachten op ruim
2800 meter hoogte. We wandelen
de eerste dag zo’n 6 uur. De tweede dag laten we al snel het bos achter ons en lopen via een uitgestrekte steppe omhoog. Het pad klimt
gestaag langs rotsachtige heuvels
met vulkanisch gesteente en cac-

tussen. Je hebt een wijds uitzicht op
het Shira Plateau en de besneeuwde top van de Kilimanjaro maar ook
op het regenwoud wat dan al onder
je ligt. Begin van de middag komen
we aan in Shira Camp op 3800 meter hoogte. De rest van de middag
kunnen we uitrusten en genieten
van de zonsondergang over Mount
Meru. Deze tweede dag lopen we
ook ongeveer 6 uur. De derde dag
gaan we via het zogenaamde Moorland plateau rustig en gestaag omhoog via vulkanische bergruggen
naar Lava Tower op 4630 m hoogte. Vervolgens daalt het pad naar
Barranco Valley waar we verblijven
in het spectaculaire Barranco Camp
welke beschut gelegen is tussen
torenhoge rotsen. Dit is een lange
maar uitstekende acclimatisatie dag
aangezien we die dag hoger verblijven dan we overnachten. Na zo’n 9
uur wandelen slapen we namelijk in
het kamp op 3950 meter hoog. De
vierde dag starten we de dag met
een flinke klauterpartij op de Barranco Wall. Het is voor iedereen prima te doen maar handen en voeten zijn wel nodig om deze 300 meter hoge wand te beklimmen. Vervolgens leidt de route via glooiend
landschap met prachtige vergezichten nog een paar uur naar Karanga Camp waar overnacht wordt op
4000 meter. Het is daar erg koud en
overnachten lijkt me dan ook een
flinke beproeving. Ik heb een slaapzak mee die tot -25 graden bescherming moet bieden, maar het wordt
in ieder geval slapen met de kleren
aan. Bij deze strenge vorst moet ik
er ook voor zorgen dat mijn water
en kleding in mijn slaapzak blijven,
omdat het in de tent ook vriest. De
vijfde dag is een relatief korte wandeldag. We volgen in een woestijnachtige omgeving een gemakkelijk
pad welke ons via de oostkant van
de berg naar Barafu Camp leidt op
4660 meter, waar we voor het middaguur al aankomen. De rest van
de middag wordt kan je ontspannen en je klaar maken voor de topdag. Na het avondeten zoek je snel
je tent op om nog een paar uurtjes
te slapen voordat de beklimming

van de volgende dag al om 12.00
uur ‘s nachts start. Rond middernacht wordt je gewekt door de gidsen. Je eet en drinkt nog snel wat en
rond 01.00 uur vertrekken we naar
de top. Een koplampje op je hoofd
en een lichte rugzak met alleen wat
kleding en eten en drinken is het
enige wat je bij je draagt. Het wordt
vast een prachtig gezicht om alle
lampjes in een sliert omhoog te zien
gaan. Een steil puinpad leidt ons in
een gestaag tempo naar de kraterrand waar we met zonsopgang verwachten aan te komen na ca. 5 tot
6 uur vanuit het kamp. Bij Stella
point op 5739 meter rusten we uit
en genieten we van de zon die langzaam opkomt. Het uitzicht is daar
prachtig naar het schijnt: het dak
van Afrika. De laatste 2 uur via de
kraterrand naar Uhuru peak op
5895 meter passeren we spectaculaire ijswanden. De top komt steeds
dichterbij maar de laatste loodjes
zijn pittig. De beloning mag er zijn;
als het goed is heb ik dan het hoogste punt van Afrika bereikt! Na de
topfoto dalen we snel af naar beneden omdat het zuurstof gehalte op
die hoogte ook maar 50% van normaal is. Daarna dalen we af naar
Milennium Camp waar we de laatste nacht op de berg doorbrengen.
Deze zware dag lopen we in totaael
zo’n 15 uur. Na de afscheidsceremonie van onze gidsen, porters en
keukenstaf pakken we nog een keer
de rugzak op voor de laatste afdaling van ongeveer 6 uur naar beneden. Een goed pad slingert door
het prachtige tropische woud naar
Mweka Gate waar de bus klaarstaat
die ons in ca. twee uur naar het hotel in Arusha brengt. ’s Avonds sluiten we de expeditie gezamenlijk af
met een feestelijk diner.

Buurtbeheer overhandigt
Kerstactie aan kinderboerderij
Uithoorn - Leden van Buurtbeheer
Zijdelwaard overhandigden afgelopen week Willem Körnmann van
kinderboerderij De Olievaar een
cheque ter waarde van 260,- euro. Dit was de opbrengst van hun
Kerstactie. De zaterdag voor kerst
voerde Buurtbeheer zijn jaarlijkse
kerstactie in winkelcentrum Zijdelwaard. Voor de kinderen waren er
leuke activiteiten en voor volwassenen was er de warme erwtensoep en chocolademelk. Bezoekers
kregen niet alleen de beste wensen voor het nieuwe jaar, maar konden ook tegen een vrijwillige bijdrage een hyacint meenemen. Daarvan werd goed gebruik gemaakt.
Vooral ook omdat de donaties be-

stemd waren voor kinderboerderij De Olievaar. Deze drijft al sinds
een paar jaar op de inspanning van
enkele vrijwilligers en financiële donaties van bedrijven en personen.
Buurtbeheer Zijdelwaard draagt de
kinderboerderij een warm hart toe
en besloot daarom rond Kerst actie
voor hen te voeren. Dank zij de hulp
van de bezoekers werd een bedrag
van 260,- euro opgehaald. Inmiddels is dit aan de kinderboerderij
ter hand gesteld. De kinderboerderij
ligt aan de rand van het Libellebos
in het park De Biezenwaard aan de
Anton Philipsweg en is geopend op
woensdag- en vrijdagmiddag van
13.00 tot 16.00 uur en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Goed doel
Het lijkt me een geweldige trip en
laten we niet vergeten dat ik het
voor het goede doel doe. “Ik hoop
dat er nog vele bedrijven en particulieren zijn die War Child willen steunen via mijn actie. De bijdrage kan
worden gestort via www.warchild.
nl/actie/marco-helpt-war-child.

Praat mee op maandag 29 januari bij Geniet aan de Amstel

Hoe sociaal wordt Uithoorn?
Vervolg van de voorpagina.

Tevens dat er mogelijkheden zijn
om inwoners te laten meedenken
en hoe dingen geregeld zijn. Voorbeeld: kunnen ouderen en mensen
met een lichamelijke beperking qua
afstand goed bij ondergrondse vuilcontainers komen als de losse vuilcontainers uit het straatbeeld verdwijnen. De gemeente kan dan wel
een beslissing nemen, maar is die
voor iedereen acceptabel? Bewoners kunnen dat aangeven. In een
dergelijk geval kunnen wij de gemeente erop wijzen dat zij hierover
van te voren goed moet nadenken
en een proef op de som dient te nemen alvorens een besluit te nemen.
Om maar iets concreets te noemen.
Zo zijn er tientallen voorbeelden
op te sommen. Inmiddels heeft het
idee ook postgevat om de gemeente voor te stellen dat wij op de een
of andere manier kunnen participeren bij de benoeming van een nieuwe burgemeester; met name dat die
connectie zou moeten hebben met
het sociaal domein…” Het is niet de
bedoeling dat inwoners zich rechtstreeks wenden tot het Participatieplatform met vragen omdat het
geen vraagbaak is waarop antwoorden worden gegeven. Wel kunnen
ze bijvoorbeeld via ons e-mail adres
(ppsduithoorn@hotmail.com) vermeende misstanden, problemen en
slechte communicatie met de gemeente melden. Die informatie willen we graag hebben. Daar kunnen
we wat mee.” De leden van het platform pakken ‘in brede zin’ 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,” vult
Marcel Zethoven aan.

Inbreng bewoners welkom
Wordt de huidige lijn in het sociaal-maatschappelijke veld door een
ander college met een nieuwe gemeenteraad doorgetrokken of wordt
het in detail verder aangepast en
bijgestuurd? Hoe gaat het dan verder? Dat zal men daarna pas gaan
ervaren. Onderwerpen waarover
besluiten moeten worden genomen
binnen de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg
en de uitvloeisels van de Participatiewet – samengevat onder de noemer ‘Sociaal Domein’- zijn geen sinecure. Hulp en inbreng van de inwoners zijn daarom van harte welkom en zelfs dringend noodzakelijk.
In dat licht gezien vormt het Participatie Platform Sociaal Domein een
welkome verbinding tussen het college van B&W en de inwoners. Het
is een waardevolle gesprekspartner
voor beide partijen. De leden van
het Participatie Platform zijn afkomstig uit de lokale samenleving. Het
platform, dat momenteel bestaat uit
tien betrokken leden, adviseert het
college op basis van een kritische,
maar positieve houding over genoemde onderwerpen. Bij de adviezen die betrekking hebben op talrijke (deel)gebieden vormen vooral de
gevolgen voor de individuele bewoners een belangrijke leidraad. Soms
pakt het goed uit, een andere keer
onvoldoende en in bepaalde gevallen merken inwoners helemaal niets

Leny Bark: “Shiatsu geeft
mij rust van binnen”

van een genomen besluit, in positieve noch negatieve zin.

Versterking gezocht
“Mede om die reden organiseren wij
vanuit het Platform deze avond om
belangstellenden de kans te geven
zich te uiten en informatie en kennis
op te doen op die avond,” laat Nicolette in samenspraak met haar beide collega’s Boswijk en Zethoven
weten. “Maar we doen het in goed
overleg met de andere leden van
het platform. Iedereen werkt over de
hele linie met elkaar samen op alle trajecten. Allemaal hebben ze wel
een specialisatie en affiniteit binnen
een van de gebieden. De uitwerking
van de verschillende specialisaties,
de advisering aan het college, de
vergaderingen en bezoeken die je
aflegt nemen steeds meer toe. Het
huidige aantal leden van tien binnen het platform is raakt daardoor
overbelast. Het zou daarom fijn zijn
als we wat versterking kunnen krijgen van wat meer mensen die zich
bij ons willen aansluiten. Misschien
zijn er inwoners in Uithoorn of De
Kwakel met een discipline die aansluit bij datgene waarvoor wij in het
platform staan. Wij denken daarbij
ook aan gepensioneerden. Wie belangstelling heeft kan dat tijdens de
debatavond kenbaar maken of via
ons e-mail adres,” aldus een verwachtingsvolle Nicolette. Zij wijst
ook op de website van het platform
waar de nodige informatie over de
aard en het werk van het platform is
te vinden, maar waarop u ook kunt
zien wie momenteel deel uitmaakt
van het platform. (www.participatieplatformuithoorn.nl).
Regio - Na enkele zware aandoeningen kon Leny Bark alleen nog
uitgeblust op de bank liggen. De
vermoeidheid ging maar niet over.
Tot ze iets geheel nieuws probeerde: shiatsu. Nu maakt Leny weer
wandeltochten met haar hond.
Twee hartinfarcten, stents in haar lichaam, een jaar heftige pijn en uiteindelijk een galsteenoperatie. Leny
Bark (60) heeft het flink voor de kiezen gehad. En daarna was ze constant extreem moe. “Ik had nergens
meer energie voor. En ik was doodsbang dat ik weer iets ernstigs mankeerde. Ik kreeg angstaanvallen en
moest angstremmers gaan slikken.
Bovenop de cholesterolpillen die ik
al had.”
Blokkade
Leny zat in een neerwaartse spiraal
en wist niet hoe ze daar uit moest
komen. Tot ze in de krant een interview las met Petra van der Knaap,
die zich in Aalsmeer heeft gevestigd

Oren en ogen
De leden van het Participatieplatform zetten zich voor en namens de
inwoners in om sociaal-maatschappelijke vraagstukken en problematiek kenbaar te maken bij het college, maar ook de positieve resultaten te noemen die voortvloeien uit
de samenwerking.
Kortom heel veel wat met de leefbaarheid van de inwoners heeft te
maken passeert de revue. Nicolette: “Het platform brengt niet alleen
advies uit ten aanzien van het beleid wat het college wil gaan voeren,
maar we kijken ook wat het beleid
daarna oplevert en hoe dat overkomt op de samenleving. Om die
reden moet je bijvoorbeeld ook naar
buurtbijeenkomsten gaan want dan
merk je wat er speelt en of het gevoerde beleid vruchten afwerpt. Als
er door de samenleving 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. De periode van individualisme
is voorbij. We zijn nu in de tijd aangeland van wat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan zo mooi
formuleerde: ‘Zorg goed voor elkaar
en voor uw mooie stad’. Dat streven
wij na en laten dat graag merken tijdens de debatavond op 29 januari
waarvan wij hopen dat er veel inwoners op af komen.”

met haar San Bao Praktijk voor shiatsu massagetherapie. “Ik had nog
nooit van shiatsu gehoord. Maar ik
dacht: laat ik dat maar eens proberen.” Niet veel later lag ze op de
mat waar de therapeute haar klanten behandelt. Een bijzondere ervaring. “Ze legde iets warms op de
littekens van mijn operaties. Daarna drukte ze zachtjes met haar duimen op verschillende plekken op
mijn lichaam. Tussendoor luisterde ze steeds naar mijn polsslag.
Het was heel ontspannend.” Shiatsu is een oosterse behandelwijze om mensen van gezondheidsklachten af te helpen. Een klacht –
zoals pijn of vermoeidheid - betekent in deze leer, dat er een blokkade zit in de energiebanen (‘meridianen’) in het lichaam. Die blokkade
(zeg maar: de oorzaak) zit niet altijd
op de plek waar iemand de klacht
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Dat kan ontstaan door een
klap op je hoofd. Maar ook omdat

Op de foto de voorzitters Jose Vogelezang, Egon Hogenboom en wethouder
Hans Bouma rond het oprichtingscertificaat van Rotary Aalsmeer-MijdrechtUithoorn uit 1976.

Fusie Rotary Clubs MijdrechtUithoorn en Aalsmeer
Regio - Rotary Mijdrecht en Rotary Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn
gaan per 01-01-2018 samen. Dat
werd feestelijk beklonken tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 8 januari in
het restaurant "Geniet aan de Amstel" te Uithoorn.
Wethouder Hans Bouma wenste de
leden alle goeds en was verheugd,
dat de clubs vanaf nu in Uithoorn
samenkomen. De Rotary club onderneemt acties om de medemens
lokaal en internationaal te steunen,
bijvoorbeeld de jaarlijkse Moeder-

verwendag en Kerstdiner Soos de
Cirkel. Daarnaast is het een serviceclub waar kennis en ervaringen gedeeld worden op basis van
kameraadschap. Door de krachten te bundelen is er een serviceclub ontstaan met meer dan 35 leden. De effecten van de acties worden hierdoor sterker en een grotere club geeft meer mogelijkheden om door te groeien. De nieuwe
club houdt de naam van de langst
bestaande club, Rotary AalsmeerMijdrecht-Uithoorn.

Naast Seat nu ook Skoda
service bij Auto Maas
Regio - Auto Maas in Aalsmeer
heeft naast Seat, nu ook Skoda service. Afgelopen november heeft het
autobedrijf de audit vanuit de fabriek met glans doorstaan, waardoor Auto Maas vanaf 1 januari het
officiële Skoda logo mag voeren.
Directeur Casper van der Geest is
enorm in zijn nopjes met het ‘binnen
halen’ van Skoda omdat het merk
enorm in de lift zit in de Nederlandse markt. De combinatie Seat

Fiets gestolen
Uithoorn - In de avond of nacht
van zaterdag 13 op zondag 14 januari is een fiets gestolen uit een
tuin op de Pieter Langedijk. Het
betreft een lichtblauwe damesje je schouders te veel aanspant. Of
je bovenbenen. De shiatsutherapeut
spoort de blokkades op en laat de
lichaamsenergie weer stromen, zodat de klacht verdwijnt.
Energie terug
“Het geeft mij rust van binnen”, zegt
Leny. “Ik was heel druk. Als ik bij Petra geweest ben, voel ik me heerlijk.
De pijn in mijn armen en benen is
niet helemaal weg, dat komt door de
cholesterolmedicijnen. Die zijn heftig voor je spieren. Maar ik heb mijn
energie terug. In elk geval voldoen-

en Skoda werkt in andere regio’s
erg goed en Casper hoopt natuurlijk dat dit in Aalsmeer ook het geval zal zijn. “Aan ons zal dat in ieder
geval niet liggen. Het pand ondergaat momenteel een metamorfose
zodat er nu voldaan wordt aan de
eisen van beide merken.” Het team
van Auto Maas zal er zeker voor zorgen dat zowel bestaande als nieuwe
klanten zich ook na de metamorfose snel thuis zullen voelen.

fiets van het merk Cortina U4. Het
chassisnummer van de stadsfiets,
die voorzien is van een plaatje van
Blom, eindigt op 938. De diefstal
heeft tussen acht uur in de avond
en twaalf uur in de middag plaatsgevonden.
de om de dingen te doen die ik leuk
vind. Ik kan weer fietsen en zwemmen. Ik loop weer met de hond. Alles wat ik zo lang heb moeten missen.” Ze hoeft geen angstremmers
meer te slikken, en angstaanvallen
heeft ze niet meer. Maar aan stoppen met shiatsu denkt ze voorlopig niet. “Het doet mij lichamelijk en
geestelijk zoveel goed, ik ga er lekker mee door.”
Meer weten of een afspraak maken? Kijk voor meer informatie op
de website: Sanbaopraktijk.nl.
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UWTC doet mee aan het
NK veldrijden
Uithoorn - Het weekend van 1314 januari stond al heel lang in de
agenda van alle fanatieke cyclocrossers van UWTC. Dit seizoen is
er zelfs een speciaal team opgericht
UWTCX, bestaande uit 2 dames en
6 amateurs renners onder de bezielende leiding van coach Gerard
Keijzer. Maandag 8 januari was de
ploegenvoorstelling van UWTCX bij
sponsor Colorigingz. Naast de bestaande sponsors van UWTC wielren: Rabobank, van Rijn fietsen, Koga, Cannondale, auto Meerstad,
Coen de Groot montage, Reuring
in wonen, Unbranded zijn er voor
het UWTCX team nog enkele extra
sponsors bijgekomen: Colorigingz,
Artivelo en KS Montage.
Vrijdag 12 januari vertrokken er al
een aantal van onze renners richting Surhuisterveen om tijdig het
parcours te verkennen.
Op zaterdag was Sjon van de Berg
het eerste UWTC lid die in actie
mocht komen. Ongeveer 45 man
ging bij de masters 50+ van start en
Sjon wist er een 31e plek uit te slepen. Het parcours, dwars door Surhuisterveen, heeft snelle stukken
maar ook een hele lastige modderstrook. Bij de masters 40+ ook een
startveld van ongeveer 45 renners
en Frank Jansen reed naar de 32e
plaats. Bij de elite/amateurs vrouwen deden dertig renners mee. Elleke Claessen had een superstart en
wist hierdoor voor de grote valpartij vlak na de start te blijven. Ze reed
zelfs even op de 4e plaats en door
de oplettende kijkers was ze te zien
op tv bij studio sport! Helaas ging
ze in de eerste ronde onderuit, op
dezelfde plaats waar winnares Lucinda Brand ook onderuit ging. Elleke moest tot de wisselpost verder
met een fiets met scheef stuur. Elleke sleepte er een hele nette 13e
plaats uit in dit sterke dames veld.
Trainingslid Jeanine Laudy werd 26e
in dit geweld. UWTCX teamlid Judith van Maanen is al een poosje
geblesseerd en moest het NK aan
zich voorbij laten gaan.
Zondag
Op zondag was het Sven Buskermolen die als eerste van start mocht bij
de nieuwelingen. Zaterdag was hij
bij de training gevallen in de modderstrook en onherkenbaar maar lachend kwam hij bij daarna bij het
UWTC kampement aan. Op zondag reed hij voor wat hij waard was,
maar door de 80% regeling moest
hij eerder uit koers, zijn exacte uitslag is nog niet bekend.
Hierna gingen de UWTCX amateurs van start, zonder Dennis die
ziek was thuisgebleven. De jongens
hadden een goede start, maar net
als bij veel andere renners werden

foutjes gelijk gestraft door een valpartij of achterstand en ook onze
jongens maakten foutjes. Lang was
Bas de Bruin de beste UWTCX-er in
de koers, gevolgd door Tommy Oude Elferink en Bart de Veer en diverse andere renners. Toen Bart later
in de wedstrijd bij Bas was aangesloten kon Bart goed met Bas meekomen op het snelle wegstuk. In de
modderstrook bij de wisselpost pakte Bart een gaatje en kon dit volhouden tot de finish, een mooie 8e
plaats. Bas liep zijn concurrent eruit
bij de laatste doorkomst bij de wisselpost en stelde zo zijn 9e plaats
veilig. Beide waren tevreden over
hun wedstrijd, er zat niet meer in.
Tommy, niet geheel fit, en Menno finishte op plaats 15 en 16.
Ian vd Berg reed een nette wedstrijd bij de junioren, zijn uitslag is
nog niet bekend. En iedereen genoot hierna van de mooie overwinning van Mathieu vd Poel bij de elite renners.
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwe kantine was lekker vol bij
de nieuwjaarsreceptie. De Kampioenen van 2017 werden door algemeen voorzitter Gerard van Veen in
het zonnetje gezet. Als eerst mocht
Brad Jongkind naar voren komen,
hij was dit jaar NK BMX geworden bij de boys 9 jaar. Uit handen
van Olaf vd Wijngaard kreeg hij een
prachtig UWTC NK shirt uitgereikt.
Hierna werd Tim de Vries naar voren
geroepen. Tim behaalde diverse titels bij het handbiken: NK weg, NK
tijdrit, WK weg en tweede bij het WK
tijdrit. Als derde werd Jetze Plat genoemd, Jetze heeft dit jaar zo ongeveer alles gewonnen wat te winnen
is, zowel bij het handbiken als de triathlon, en hij is onlangs ook verkozen tot Paralympisch sportman van
het jaar 2017. Helaas was Jetze vandaag verhinderd. De mooie prestaties van ons oud-lid Lorena Wiebes
werden ook nog genoemd.
Ook werden heel veel vrijwilligers,
die de laatste maanden heel veel
tijd en energie in de bouw van ons
clubhuis hebben gestoken, naar voren gehaald om een warm applaus
in ontvangst te nemen. Mooi om te
zien dat alle afdelingen hierin vertegenwoordigd zijn. Lang niet alle
vrijwilligers waren aanwezig. Berto Blom heeft wel het meeste werk
verzet en alle leden mogen hem gerust nog een schouderklopje geven
als blijk van waardering! Er moet
nog een hoop gebeuren de komende periode om ook de laatste fase
binnen en buiten het clubhuis af te
ronden, als alle leden hieraan een
steentje wil bijdragen ziet de toekomst voor UWTC er zonnig uit.

Uithoorn - Het was weer gezellig druk
op de eerste bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Uithoorn afgelopen
woensdag 10 januari 2018. Tijdens deze
bijeenkomst is niet alleen geproost op
een nieuw jaar, maar zijn ook twee nieuwe bestuursleden benoemd: Eric Kenter
(Actus Advies) en Rolf van der Schinkel
(Van Hilten alles voor Kantoor). Daarnaast is het programma voor de eerste
helft van 2018 bekend gemaakt. Speciale aandacht is gevraagd voor de themabijeenkomst op 19 februari 2018 “Generatieverschillen” met spreker Jos Ahlers.
Alhoewel er ook steeds meer jongere ondernemers zich aansluiten bij de
OVU, blijft er een gat bestaan met de
jongere generatie. Voor ondernemers is
het heel belangrijk dit gat zo klein mogelijk te maken. Om die reden zijn voor
de bijeenkomst ook en vooral jongeren vanaf 16 jaar uitgenodigd aanwezig te zijn en mee te praten over de onderwerpen die aan bod komen. Het bijwonen van deze bijeenkomst is voor deze jongeren én andere geïnteresseerde ondernemers gratis. Aanmelden kan
via evenement@ovu.biz.”

Rene van Zaal volgend
seizoen trainer KDO 2
De Kwakel - Na een uitgebreid
overleg met de spelersgroep en de
staf is er besloten om na afloop van
dit seizoen afscheid te nemen van
Paul ten Brink. De geboren en getogen Kwakelaar is dan vier seizoenen
trainer geweest van het tweede elftal van KDO. Gedurende deze periode is hij erin geslaagd om van KDO
2 een stabiele reserve tweedeklasser te maken. Door het vertrek van
Paul ten Brink heeft KDO zich direct met succes geroerd op de trainersmarkt. Nieuwkoper Rene van
Zaal, van origine Kwakelaar, zal namelijk volgend seizoen aan het roer
staan bij KDO 2. De 56-jarige Van
Zaal had recent besloten om na vier
seizoenen te stoppen als trainer bij
Nicolaas Boys. Bij de Nieuwveense
club werd hij o.a. kampioen met het
2e in de reserve 3e klasse (seizoen
2016-2017) en was hij een half jaar
trainer van het eerste elftal (seizoen
2014-2015). Voor zijn periode bij Nicolaas Boys was hij als trainer ook
actief bij de junioren van sv. Nieuw-

koop (seizoenen 2007-2013), waar
hij o.a. met de A1 kampioen werd in
de 1e klasse. Bij sv. Zevenhoven was
hij in het seizoen 2013-2014 trainer
van het tweede elftal in de 2e klasse.

Inbraak woning
via achterdeur

huis is doorzocht. Vooralsnog worden geen spullen vermist. De politie heeft direct een oproep gedaan
via burgernet. Eerder die avond was
namelijk een melding binnen gekomen dat geprobeerd was in te breken in een praktijkruimte bij een
woning in dezelfde straat. Drie jongens zijn bij de ruimte overlopen
door een bewoner. De drie zijn er
snel vandoor gegaan. Ondanks de
zoektocht zijn de jongens niet meer
aangetroffen.

Uithoorn - Op zaterdag 13 januari is tussen vijf uur in de middag en
kwart voor negen in de avond ingebroken in een woning aan Zegge. De bewoner kreeg bij thuiskomst de achterdeur moeilijk open.
Deze bleek geopend te zijn door
dieven. Er zijn braaksporen aangetroffen door de politie. Het hele

6-jarige
Rene van Zaal is als 6-jarige jongen begonnen met voetballen bij
KDO en heeft in de jaren ’90 en begin 2000 in Zami-1 gespeeld. Van
Zaal stond op de lijst van kandidaat
trainers en precies op het juiste moment kwamen beide partijen in contact met elkaar. Dit was vlak na zijn
bekendmaking dat hij had aangegeven om te stoppen als trainer van het
2e bij Nicolaas Boys. Een belangrijk
speerpunt van Rene van Zaal is het
‘klaar maken’ van talentvolle spelers
voor het eerste elftal. Zowel bij de
spelers / technische staf als bij de
nieuwe trainer was er tijdens de gesprekken een goede klik. Hierdoor
hebben alle partijen er veel vertrouwen in dat het een succesvolle samenwerking gaat worden!

Jeugd na ongeval agent toegesproken

Brutale dieven betrapt
Uithoorn - Op woensdag 10 januari rond kwart voor zeven in de avond
hebben twee mannen geprobeerd
zes accu-schroefmachines te stelen bij een IJzerwarenbedrijf aan de
Wieger Bruinlaan. Personeelsleden
zagen de mannen met lege handen binnen komen en na het bezoek weglopen met twee grote, volle tassen. De twee mannen zijn aangesproken en geprobeerd is hen te
overmeesteren. De twee wisten zich
los te rukken en zijn weggerend

richting het Zijdelwaardplein. De
twee tassen met elk drie schroefmachines hebben ze achter gelaten.
Een van hen is een man met een
Marokkaans uiterlijk, de ander een
Negroïde man. Beiden zijn ongeveer
1.70 meter lang en rond de 25 jaar.
Allebei droegen ze een jas met een
grote bontkraag. De Marokkaanse
man droeg een donkerblauw petje.
Mogelijk zijn er inwoners die meer
informatie hebben. De politie hoort
het graag via 0900-8844.

Uithoorn - Op dinsdag 9 januari rond twee uur in de middag heeft
een aanrijding plaatsgevonden op
de Zijdelweg. Hierbij is een motoragent gewond geraakt en per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bij de
botsing betrokken auto kwam met
de schrik vrij. De weg is vrij lange
tijd afgesloten geweest voor onder-

Auto in beslag
genomen
Uithoorn - Op maandag 15 januari rond twee uur in de middag heeft
de politie een automobilist tot stop-

zoek door de verkeersdienst naar
de oorzaak. De aanrijding gebeurde
vlakbij een school en trok veel bekijks van leerlingen. Een groepje van
hen vond het nodig om nare dingen
te roepen naar de gewonde motoragent. De politie heeft hierop corrigerend opgetreden. In de school
hebben agenten een stevig gesprek
gehad met de jongeren.
pen gemaand voor controle in de
Wieger Bruinlaan. De bestuurder,
een man uit Zoetermeer, bleek voor
iets meer dan 3.000 euro aan openstaande boetes te hebben. Omdat
hij niet kon betalen, is zijn auto in
beslag genomen.

Scooterrijder gewond
Uithoorn – Woensdagavond is een
scooterrijder gewond geraakt op de
koningin Maximalaan in Uithoorn.
De scooterrijder is, door nog onbekende oorzaak, achterop een auto
gereden en raakte hierbij dusdanig

gewond dat hij per ambulance naar
een ziekenhuis is vervoerd. De politie stelt een onderzoek in naar de
toedracht.
Foto: Davey Photography/
Davey Baas

ANWB trekt zich terug als sponsor
Uithoorn - De ANWB trekt zich terug als sponsor van het multifunctionele sportveld in Groen-Rode
Scheg. Oorspronkelijke stelde de
ANWB zitelementen beschikbaar.
Op verzoek van het bewonerscomité en na lezing van het ingediende
bezwaarschrift heeft de ANWB besloten de zitelementen elders in het
land in te zetten. Bij de presentatie van de plannen voor het inmiddels zeer omstreden multifunctionele sportveld in park Groen-Rode
Scheg in Zijdelwaard in mei 2017
werd de ANWB genoemd als sponsor van vijf zitelementen. Deze zouden in natura worden geschonken.
De weerstand van de omwonenden
tegen dit sportveld en tegen de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen is groot. Direct omwonenden hebben zich verenigd in het bewonerscomité ‘Geen beton op het
gazon’. Zoals al eerder in onze krant
is vermeld heeft dit inmiddels geleid

tot het indienen van een bezwaarschrift tegen dit plan bij het Uithoornse College van B&W. De indieners zijn in afwachting van de
behandeling van het bezwaarschrift.
Bezwaren van het comité tegen het
beoogde sportveld hebben in gesprekken met wethouder Zijlstra
nauwelijks gehoor gevonden. In een
herzien plan is het oorspronkelijke
ontwerp wel aangepast, maar dat
is absoluut geen verbetering vindt
het comité. In dat ontwerp staan
zeven betonnen zitelementen. Ook
wordt er door het opsplitsen van het
sportveld, de beweegtuin voor ouderen en Calesthenics feitelijk een
nog grotere aanslag gepleegd op
het enige groene park dat Uithoorn
rijk is.
”De ANWB luistert wel naar bezwaren van de omwonenden, waarvoor
zij een groot compliment verdient,”
aldus het Bewonerscomité ‘Geen
beton op het gazon’.

Monteur slaat
alarm

gen. De brandweer heeft de deur
geopend en agenten en de ambulancedienst hebben eerste hulp verleend. De 81-jarige man bleek te zijn
gevallen en is enige tijd buiten bewustzijn geweest. Hij had een behoorlijk wond aan zijn hoofd. De bewoner is meegenomen naar het ziekenhuis om na te kijken of de valpartij mogelijk het gevolg is geweest
van een hart- of herseninfarct.

Uithoorn - Op vrijdag 12 januari trof een monteur, die was gebeld
om naar de CV te kijken, de bewoner
van een woning aan Frees liggend
achter de deur aan. De monteur
heeft op de deur geklopt en toen
niet gereageerd werd alarm gesla-
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Beginnen aan tweede
competitie helft

Jaarlijkse clubonderscheidingen
Qui Vive hockey uitgereikt
De Kwakel - Op vrijdag 12 januari jl. werden tijdens de drukbezochte en zeer gezellige nieuwjaarsborrel bij Qui Vive hockey de jaarlijkse clubonderscheidingen uitgereikt
aan een aantal vrijwilligers die de
afgelopen jaren een meer dan bijzondere bijdrage heeft geleverd
aan onze club. Allereerst werden de
aanwezige jeugd- en juniorentrainers van de stokstaartjes naar voren
geroepen: Merel Smit, Julia Boomsma, Annabel Thiesen, Britt Kleverkamp, Jurre Opentij, Robin Jensen,
Amber Spring in ‘t Veld, Ella Heemskerk en Iza Vlam. Zij ontvingen uit
handen van bestuurslid Katuschja Hofman de “Puppybak” die is bedoeld om één of een groep actieve
jeugdige vrijwilliger(s) door toekenning van deze prijs te bedanken en
vooral ook te stimuleren om het vele goede werk voort te zetten. In zijn
toelichting zei voorzitter Rob Das:”
het is echt heel knap wat jullie doen.
Op zo’n jonge leeftijd al in staat zijn
om de allerjongsten binnen onze
club de beginselen van het hockeyspel bij te brengen, te zorgen dat zij
de aandacht erbij houden, er plezier
in hebben en dat ook de veiligheid
hierbij voorop staat. Dit is echt heel
bijzonder en zwaarder dan het trainen van dames 1 en heren 1.
Respect
Hij sprak namens zijn collega bestuursleden zijn respect uit voor
het feit dat zij er elke zondag vroeg
zijn, ongeacht de weersomstandigheden. Zij zijn een zeer goed voorbeeld voor vele andere jeugd- en
junioren. Tenslotte sloot hij af met:
”het mooie is ook dat wanneer jul-

lie wat ouder zijn er momenten zullen komen dat jullie mij langs de lijn
bij dames 1 en heren 1 zullen aanschieten en zeggen: zie je die nummer 16….die heb ik de beginselen van het hockeyen geleerd of
dat jullie mij op zondagmiddag bellen wanneer het Nederlands elftal
speelt met de mededeling….zie je
nummer 9, die heb ik ook leren hockeyen. Dit zou fantastisch zijn. Van
harte gefeliciteerd.” Onder luid applaus namen de stokstaarttrainers
hun cadeau in ontvangst.
Hondenbak
De “Hondenbak” die bedoeld is voor
één vrijwilliger (of groep vrijwilligers) die zich, vaak achter de schermen, enorm inzet om allerlei zo vanzelfsprekend lijkende zaken te regelen, te organiseren en te begeleiden
werd dit jaar door bestuurslid Chris
van Tiggelen aan twee commissies
uitgereikt. De vertegenwoordigers
van de materiaalcommissie Marieke Titulaer en Jeannette Keus werden gevraagd naar voren te komen.
Rob Das:” Het regelen van met name het keepersmateriaal is een hele organisatie en wordt door velen onderschat omdat wij het geheel normaal vinden dat onze keepers de juiste kleding en beschermingsmiddelen hebben. Het realiseren hiervan vraagt een behoorlijke logistieke operatie, een goede afstemming met sponsors en het juiste onderhoud. Alleen al het per seizoen innemen, verstrekken en repareren van het materiaal kost erg veel
tijd en inspanningen. Dan heb ik het
nog niet eens over de persoonlijke
wensen van de keepers en dat ve-

Badminton Jeugdteam De Kwakel
wint vijf wedstrijden op rij!

len coaches het net iets anders willen dan gebruikelijk is. Het is dan
ook zeer terecht dat jullie deze prijs
krijgen mede omdat de meeste leden van deze commissie het al jaren
doen of het vorige seizoen afscheid
hebben genomen na een lidmaatschap van soms 6 tot 7 seizoenen.
Grote club
Marieke is een van hen en zal de
coördinatie overdragen aan Jeannette die overigens ook al een tijd
is verbonden aan deze commissie. Fantastisch dames.” De tweede
commissie die een prijs in ontvangst
nam is van de Grote Club Actie”. Deze leden werden vertegenwoordigd
door Moniek van Eijk, Edith van Tiggelen en Anjo van der Made. Rob
Das:” De dames van deze commissie doen altijd wat laconiek over
hun goede bijdragen. Zo van: het
is maar een korte periode dat wij
hiermee bezig zijn en de jeugdleden die de loten verkopen zorgen
voor het succes en de hoge bedragen die jaarlijks worden opgehaald.
Is zo, maar het moet toch allemaal
georganiseerd en geregeld worden
en dat doen jullie op een geweldige manier. Door de verkoop van de
loten zijn er al vele projecten gerealiseerd. Om toch een voorbeeld
te noemen: de “chalets” die tussen
de velden staan er waarover in het
begin wat lacherig werd gedaan is
toch een groot succes gebleken. Bij
barre weersomstandigheden worden deze toch maar al te graag gebruikt. Bovendien zijn er al andere verenigen geweest om foto ’s te
maken. Ook het vermelden waard is
dat wij boven gemiddeld scoren als

De Kwakel - Badmintonvereniging
De Kwakel heeft sinds dit seizoen
weer een jeugdteam in de competitie spelen.
Zij komen uit in de klasse U13,
waar 7 teams van 3-5 jongens en/
of meisjes het tegen elkaar opnemen. Iedere wedstrijd worden er 3
singles en 3 dubbels gespeeld, die
allemaal 1 punt waard zijn. Er kunnen dus per wedstrijd 6 punten gehaald worden.
Jacco, Dion, Gemell en Olaf spelen allen voor het eerst in de bonds-

het gaat over de opbrengst per lid.
Dames, geen reden om zo bescheiden te doen. Klasse. Van harte gefeliciteerd.”
Bokaal
Tenslotte werd de Rob Posthumusbokaal uitgereikt, vernoemd
naar een zeer gewaardeerd erelid,
die in de clubhistorie van Qui Vive
een zeer prominente rol heeft gespeeld. De bokaal is bedoeld voor
een nog actief hockeyend lid, die
daarnaast een zeer grote betekenis
heeft voor onze club door zijn/haar
goede vrijwilligerswerk.
Deze wisselbokaal werd dit jaar toegekend en door bestuurslid Caroline Spaargaren uitgereikt aan Ella
Boelens, hockeyster en lid van ons
horecateam. Rob Das:” Wij hebben
voor jou gekozen en niet alleen omdat wij jou een fantastische vrijwilliger vinden. Er zijn namelijk ook
enkele leden die jou hebben voorgedragen. Ella is eigenlijk als lid
van het horecateam bij elk evenement aanwezig om te helpen. Ook
op de dagen dat jij aanvankelijk alleen maar naar hockey komt kijken of zelf moet keepen spring jij
bij drukte meteen bij. Wanneer wij
meetings hebben met bijvoorbeeld
de Rabobank of de gemeente ben jij
een gastvrouw waaraan velen in de
horecabranche een voorbeeld mogen nemen. Jouw gastvrijheid overtreft de wensen van de gasten. Vaak
krijgen wij een compliment over de
manier waarop jij de zaken regelt.
Je bent een goede ambassadeur
voor onze club, een harde werkster
en erg klantgericht. Dit verdient alle
lof. Van harte gefeliciteerd.”

competitie. Ze trainen op de zaterdagochtend en maandagavond en
hebben veel plezier in het spel. Met
deze ingrediënten halen zij hele
mooie resultaten en vormen zij een
steeds beter op elkaar ingespeeld
team.
De laatste vijf wedstrijden werden
allemaal overtuigend gewonnen.
Driemaal met 4-2 en de laatste twee
wedstrijden werd het zelfs een 6-0
walk-over. Daarmee hebben zij hun
derde plek in de totaalstand verstevigd. Een plek om trots op te zijn!

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandagavond 15 Januari
werd met 26 paren de 5” ronde van
de 3” zitting van de paren competitie van Bridgevereniging Uithoorn
(BVU). In deze 5” prom/degr ronde pakte in de A-lijn het paar Ans
Breggeman & Lia Guyt de 1e plaats
met 56,67% de 2e plaats werd gedeeld door Greetje v/d Bovenkamp
& Ria Wezenberg en Marijke & Ger v
Praag met 54,17% de 3e plaats was
voor gelegenheidspaar Marcel Dekker & Harry Rubens met 52,50%.

In de B-lijn was verrassend de 1e
plaats voor Jeanette Das & Bep
Braakman met 67,71 % de 2e plaats
voor het paar Riki Spook & Hans
Geels met 66,15% en de 3e plaats
voor het paar Wies Goudemans &
Rineke van Pesch met 64,51%. Gepromoveerd zijn onder voorbehoud
Riki Spook & Hans Geels en Jeanette Das & Bep Braakman de degradanten zijn Thea Slot & Mirjam
Nieuwenhuizen en Ellen Hengelveld
& Yvonne Splinter.

Uithoorn - Bekend is geworden
dan trainer Michel Nok de vereniging Legmeervogels als trainer van
de zondagselectie van Legmeervogels gaat verlaten. De combinatie prive, werk en trainer zijn van
een 1ste klasser is op dit moment
niet te combineren. Na de eerste
11 duels neemt Legmeervogels samen met JOS/Watergraafsmeer de
1ste plaats in de 1ste klasse A. Dit
is toch een fraaie prestatie te noemen? Wie had voorafgaande aan de
start van de competitie verwacht dat
Legmeervogels na 11 duels op deze
fraaie plaats zou staan? Zijn er weinig Nu is belangrijk hoe gaat Legmeervogels het doen in de 2e helft
van deze competitie? Kan het deze
fraaie klassering behouden of moeten er plaatsen worden ingeleverd?
De verwachting is toch wel dat Legmeervogels zich blijft handhaven in
de top van de 1ste klasse. Spelers
die lang geblesseerd waren zijn op
de weg terug waardoor de onderlinge concurrentie binnen de selectie zal gaan toenemen. Legmeervogels gaan er in de tweede competitie helft er niet zwakker op worden.
Geoffrey Verweij, geblesseerd geraakt in de 3e competitiewedstrijd
uit tegen Zeeburgia is op de weg terug en heeft de training weer hervat.
100% fit
Ook Janyro Purperhart is weer bijna
100 % fit. Verder heeft zich bij de selectie gevoegd Jordi van Gelderen.
Hij mag met ingang van heden weer
voor Legmeervogels uitkomen. Ter
voorbereiding op het 2e competitie gedeelte is de selectie van Legmeervogels van 11 tot en met 14 januari op trainingskamp geweest in
Salou (Spanje). Heeft daar ook een
wedstrijd gespeeld tegen de FC Em-

meloord. Uitslag is daar geworden
1-1. Zondag 21 januari 2018 speelt
Legmeervogels zondag 1 om 14.00
uur een vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen Hoogland. Het 2e
elftal speelt dan uit de eerste competitiewedstrijd in 2018 uit tegen
VVIJ zo.2. Dit is toch een duel waarin Legmeervogels na 90 minuten als
winnaar van het veld moet stappen.
Een gelijkspel is eigenlijk gewoon te
weinig. Ook belangrijk om door een
overwinning wat meer afstand te
neme van de gevaarlijke plaatsen in
de reserve hoofdklasse.
Startcompetitie
De 1ste competitiewedstrijd na de
winterstop is er gelijk een duel tussen twee giganten. Legmeervogels
gaan op zondag 28 januari samen
met het 2e elftal op bezoek bij het
ook al uitstekend presterende Fortuna Wormerveer.
Het 2e elftal start om 11.30 uur en
het 1ste begint om 14.00 uur. Hoe
komen beide elftallen uit de winterstop?
De stand van zaken voor de aanvang van dit duel is dat Legmeervogels 11 duels heeft gespeeld en 23
punten bijeen gesprokkeld. Fortuna
Wormerveer, de nummer 3, 10 duels gespeeld en 22 punten, daarbij
heeft Fortuna Wormerveer de minst
gepasseerde verdediging in de 1ste
klasse en heeft het op een na meest
gescoord in deze klasse 25 doelpunten voor en maar 9 treffers tegen. Legmeervogels hebben een
doelsaldo van 22 voor en 12 tegen.
Het 2e elftal is een week eerder begonnen aan de competitie uit tegenVVIJ. Het zou heel goed uitkomen als Legmeervogels zo,2 het duel tegen VVIJ en Fortuna Wormerveer winnend kunnen afsluiten.

Jeugd Ergometerwedstrijden
Uithoorn - Afgelopen zaterdag organiseerde de Uithoornse Roei- en
Kanovereniging Michiel de Ruyter ergometerwedstrijden voor de
jeugd. Ergometers zijn roeimachines
met een scherm waarop je kan zien
hoe hard je roeit en welke afstand je
onder andere hebt geroeid. De echter roeier wil natuurlijk in een boot
varen, maar om de conditie op peil
te houden tijdens de wintermaanden, als er niet geroeid kan worden door slecht weer of omdat het
’s avonds vroeg donker is, is de ergometer een goed alternatief. Voor
jeugdleden is een wedstrijd op een
roeimachine tijdens de winter een
leuke afwisseling en zij ontmoeten
dan ook leeftijdgenoten van andere
verenigingen. Er waren 130 jeugdleden van 13 verschillende Nederlandse roeiverenigingen naar Uithoorn gekomen.
8 categorieen
Er waren 8 categorieën. Te weten
jongens en meisjes 10 jaar, 11 tot en
met 12 jaar, tot en met 14 jaar, tot
en met 16 jaar en 17 tot en met 18
jaar. De meegereisde ouders, coaches en leden van dezelfde vereniging houden ook nog een wedstrijd
wie het hardst kan aanmoedigen. Al
met al een heel leuke, gezellig en
sportieve sfeer. De wedstrijden werden geprojecteerd met behulp van
een beamer en toeschouwers konden daardoor zien welke roeier er
nog wat extra aanmoediging nodig had. De uitslagen waren meteen
beschikbaar, zodat niemand hoefde
te wachten op de prijsuitreiking.De
filosofie bij Michiel de Ruyter is dat
je jeugdleden in zo veel mogelijk in
het zonnetje moet zetten bij de prijsuitreiking. De winnaars mochten het
erepodium betreden en er was een
medaille voor de nummer 1, 2 en 3.
Jaarlijks
Er worden jaarlijks drie keer per
jaar jeugd ergometerwedstrijden
georganiseerd bij drie verschillende verenigingen in Nederland. De
eerste wedstrijd is in Den Haag en
de tweede in Uithoorn en de laatste bij De Eem in Baarn. Daar krij-

gen de deelnemers die aan alle drie
de wedstrijden hebben meegedaan
en in totaal het snelst hebben geroeid een beker uitgereikt. Voor de
vereniging die het beste heeft gepresteerd is er nog een wisselbeker. Deze opzet stimuleert het trainen en met name de techniek is belangrijk en dat betaalt zich in de zomer weer uit, want dan hoeft daar
al minder op gelet te worden. Ieder
jaar nodigt Michiel de Ruyter een
nationale roeier uit voor de prijsuitreiking. Dit jaar was dat Kiki van
Sprang, een belofte volle roeier, die
deel uitmaakt van het Aegon Nationale RoeiTeam. Een echte toproeier
die twee keer per dag traint en tijd
had gevonden om naar Uithoorn te
komen.
Onderzoek
In het Prinses Maxima centrum voor
kinderoncologie, wil men onderzoeken wat de gevolgen op latere leeftijd zijn van de behandelingen, die
kinderen hebben gehad toen ze
kanker hadden. Volgend jaar wordt
er door een roeiboot, bemand door
volwassenen, die als kind kanker
hebben gehad geroeid langs alle roeiverenigingen in Nederland.
De bedoeling is om geld op te halen voor het onderzoek. Dit initiatief
is genomen door leden van Michiel
de Ruyter. Ambassadeur is onder
andere onze burgemeester Dagmar
Oudshoorn. Toen Niki van Sprang
hoorde over het initiatief om geld in
te zamelen om de gevolgen van behandelingen tegen kinderkanker te
onderzoeken gaf hij zich spontaan
op om ook ambassadeur te worden. De importeur vant lite boten
was aanwezig, zodat iedereen, als
hij even niet hoefde te roeien, een
proefrondje kon varen. Er was nog
een wedstrijd te zien van de kanopoloërs. Alle deelnemers kregen
een fraai t-shirt mee met het logo
van de jeugd ergometerwedstrijden
en de logo’s van de sponsors.
Al met al een geslaagde en sportieve dag bij Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. Dat was een
goed begin van 2018. Meer weten?
MDR.nu.
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Machtsovername bij BVK?

Viertallenbridge bij
De Legmeer
Uithoorn - De eerste avond viertallen van 2018 hielden in de A- groep
de teams van Klijn en Egbers elkaar precies in evenwicht door beiden 17 punten te scoren. In de tussenstand na drie avonden staat Klijn
op een totaal van 43 en volgt Egbers met 40 punten als zeer goede
tweede. Bij de B kwam team Terra
ruim voor door 18 punten te verzamelen, terwijl team Bruine de Bruin
tweede werd met 11. Hier staan die
van Terra voorlopig gedecideerd bovenaan met een totaal van 48, terwijl de tweede plek nog in handen
is van team Steegstra met 33. In de
C- lijn vermorzelde team Selman de
tegenpartij door de volle winst van
20 punten binnen te slepen, voor
de verslagenen bleef dus geen enkel puntje over. Op twee eindigde hier team van Wijk met 13, die
hadden wat meer mededogen met
de tegenstander en gunden ze nog
7 punten. Op kop gaat hier nog
steeds team van Wijk met een totaal
van 45 en volgt nu team Selman met
36 punten.
Bij de D ontliep men elkaar niet zo-

veel hetgeen blijkt uit de gedeelde eerste plaats met 13 punten behaald door de teams van Wille en
van Praag. De tussenstand is hier
op één team Wille met 48 en op
twee het team waarvan Elly Belderink de captain is met 42 punten. In
de E- afdeling viel ook een twintiger, behaald door team Verrips, dat
daarmee ook zeer stevig op de eerste plaats staat met een totaal van
maar liefst 52. Op twee nestelden
zich de teams van Bijlsma en Bonhof, die met hun score van 19 punten dus maar weinig toegaven op de
toppers. In de tussenstand is team
Bijlsma tweede met een totaal van
39. Volgende keer volgt de vierde
avond van deze spelsoort en krijgen
de verliezers de kans op revanche.
Wilt u hiervan ook het naadje van
de kous leren weten, kom dan spelen bij Bridgeclub de Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
inlichtingen het secretariaat: e-mail
gerdaschavemaker@live.nl. telefoon
06-83371540.

Veel toppers in Hans van Eijk
koppeldriebanden toernooi
Regio - Op vrijdag 19 en zaterdag 20
januari a.s. staat wederom het Hans
van Eijk Koppeldriebanden toernooi
op de rol in gemeenschapshuis De
Springbok te De Hoef. Dit toernooi
werd in 2009 in het leven geroepen
door wijlen Hans van Eijk en is al die
jaren zeer succesvol gebleken. Dit
jaar beleeft het toernooi, dat weer
volledig is volgeboekt, derhalve het
tweede lustrum.
Zowel op vrijdagavond (aanvang
19.30 uur) als op zaterdag (aanvang
10.30 uur) komen liefst twaalf koppels aan de start, die verdeeld over
drie tafels de strijd met elkaar zullen aangaan.
De winnaars van de zes poules van
vier koppels plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinale, die zaterdagmiddag om ongeveer 15.00
uur zal aanvangen. Vervolgens vindt
dan een halve finale plaats van de
drie zegevierende koppels, aangevuld met de beste verliezer. Dit viertal koppels vecht voor een plaats in
de finale, die omstreeks 16.00 uur
zal losbranden met als inzet de felbegeerde wisselbokaal. Aansluitend
zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Regionaal
Dit koppeldriebanden toernooi is
doorgaans een clash tussen ge-

renommeerde combinaties uit De
Kwakel en De Ronde Venen, terwijl
zich deze keer ook meerdere biljarters van biljartvereniging De Plas uit
Langeraar hebben aangemeld.
Op de deelnemerslijst treffen we
enerzijds bij voorbeeld de Kwakelaars John van Dam/Rik van Zanten,
Bart de Bruyn /Theo Bartels, Martin
Plasmeijer/Kees de Bruyn en Wery
Koeleman/Jan Voorn, terwijl De
Ronde Venen ook sterk is vertegenwoordigd met onder meer de koppels Paul Schuurman/John Vrielink,
Herman Turkenburg/Bert Dijkshoorn, Donny Beets/John Beets,
Bert Loogman/Jacques de Leeuw
en Theo Valentijn/Henk Doornekamp. Er is dus sprake van een zeer
hoogwaardig niveau alom en het
belooft zowel op de vrijdagavond
als op de zaterdag een ongemeen
spannende strijd te worden, waarbij
ongetwijfeld fraaie staaltjes van precisie en techniek aan de dag zullen
worden gelegd. De organisatie vertrouwt daarom ook op een hoge publieke belangstelling.
Dit koppeldriebanden toernooi
wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsoring van Dé Biljartmakers
Portengensebrug, Lutis Ventilatietechniek Vinkeveen en Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De Kwakel.

TC Qui Vive houdt gezellige
Nieuwjaarsreceptie
De Kwakel - Gewoontegetrouw
was het op de eerste zondag van het
nieuwe jaar tijd voor de Nieuwjaarsreceptie van TC Qui Vive.
Een mooie gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en de beste wensen over
te brengen. Het Bestuur, bestaande uit Allison Thomas, Henk de Ruiter en Margot Dijksman, ontvingen
ongeveer 50 leden in het clubhuis
met een glas bubbels en heerlijke
hapjes. In haar praatje als voorzitter
sprak Allison over het ledenaantal,
de activiteiten van het voorgaande
jaar en de goede voornemens voor
de activiteiten van komend jaar. Ook
was er veel aandacht voor de zoektocht naar vrijwilligers. Ook bij TC
Qui Vive is het steeds moeilijker om
de taken verdeeld te krijgen. Daar-

om is één van de wensen voor 2018
een toename van het aantal vrijwilligers. Traditiegetrouw wordt tijdens
de Nieuwjaarsborrel ook de Vrijwilliger van het Jaar benoemd. Dit jaar is
de keus gevallen op Marcia Navest.
Marcia is opgegroeid met tennis
en was vroeger vaak met haar vader Karel Navest (een zeer gewaardeerde vrijwilliger van TC Qui Vive)
op de tennisbaan te vinden. Tegenwoordig is Marcia competitieleider,
heeft zij haar certificaat als toernooileider behaald en naast deze
taken is zij altijd enthousiast te krijgen voor de organisatie een evenement. Naast dit alles tennist zij zelf
op hoog niveau. De mooie bos bloemen en de VVV bon zijn haar van
harte gegund.

Zondag weer ‘bridge in de
winter’
Uithoorn - Aanstaande zondag is
er weer een ‘bridge in de wintermiddag’ bij Colijn. Om 13.00 uur
gaat de zaal open en om 13.30 uur
starten we met bridgen. Tijdens deze middagen zullen de drankjes aan
tafel worden geserveerd en er zulllen lekkere hapjes worden uitgedeeld. Natuurlijk is er een mooi fles-

je wijn voor de prijswinnaars. De
indeling zal zoveel mogelijk worden gedaan naar sterkte en gezelligheid staat voorop. Deelname
is voor iedereen mogelijk door inschrijving via de mail: bridge.indewinter@gmail.com met vermelding
van naam, voornaam en partner. De
kosten bedragen 10,- euro per paar.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdag 9 januari vond
de eerste speelmiddag plaats van
Bridgeclub Hartenvrouw. Dat betekende natuurlijk eerst een uitgebreide uitwisseling van goede wensen voor 2018. Voor de gelegenheid trakteerde het bestuur op koffie met lekkers maar waar we uiteindelijk voor kwamen was de derde zitting van de laddercompetitie.
Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot hadden kennelijk besloten om
hun punt maar gelijk duidelijk te
maken: zij wonnen in de B-lijn met
78,50%!!! Op de tweede plaats Atie
de Jong & Hans Warmenhoven met
een ook respectabele 68% rond en

drie werden Eugenie Rasquin & Riet
Willemse met 57,92%. In de A-lijn
ontliepen de eerste drie paren elkaar niet zo veel. Op één Kitty van
Beem & Janny Streng met 62,92%,
op twee Thea Elias & Elly van Brakel
met 62,74% en derde werden Refina van Meijgaarden & Cathy Troost
met 60,83%. Dat betekent voor de
totaalstand dat op de eerste plaats
geëindigd zijn Refina & Cathy, op
twee Kitty & Janny en op drie Geke Ludwig & Margo Zuidema. Voor
het vervolg van de laddercompetitie
moeten we wachten tot eind februari; vanaf volgende week begint de
derde ronde parencompetitie.

Sponsor
Jos van der Berg AH was direct en-

thousiast om de sponsor te zijn van
de kinderloop. H ij vindt het een geweldig evenement en vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen al vroeg kennismaken met de
loopsport. Hij zal daarom zelf ook
het startschot lossen.
Alle kinderen die de 1 kilometer volbrengen en over de finish komen,
krijgen een prachtige medaille.
Daarnaast krijgt elk kind na afloop
een krentenbol, aangeboden door
Bakkerij Jan Westerbos uit de Kwakel. De organisatie heeft er daarnaast voor gezorgd dat er op het
handbalveld naast de start-finish op
deze ochtend een aantal speeltoestellen, waaronder een springkussen, opgesteld staan waar alle kinderen de extra energie die ze nog
over hebben, kwijt kunnen.

B-lijn
In de B-lijn waren het applaus en
de denkbeeldige bloemen voor Emmy en Gerard van der Beek met een
fraaie 62,5%. Zij werden gevolgd
door Rie Bezuyen en Gerbrand van

Nigtevegt met een ook niet te verwaarlozen 59,03%. Op de 3e plaats
vinden we Helen Conijn en Herman
Koperdraad die 58,33% wisten bijeen te kaarten. Marjo en Gerrit waren vorige week nog zo goed begonnen met toen de 1e plaats, die wisten zij deze week volledig te compenseren door nu laatste te worden.
Zoals Bredero ooit al zei: ‘Het kan
verkeren!’ (wat dat ‘het’ is weet niemand, maar dat terzijde)
In de B-lijn laten Riet en Wim Beijer
zien dat hun degradatie in de vorige
cyclus een jammerlijk incident was.
Met maar liefst 66,67% lieten zij de
concurrentie in het zand bijten en
gaan zij vol voor een omgaande terugkeer naar de B-lijn.
Met een ook hoge 61,59% lieten Ton
Scholte en Wim Maarschalk zien
dat ook met hen terdege rekening
zal moeten worden gehouden in deze cyclus.
Anneke Bicknese en Ditte Broeder
presteerden iets was hoogst zelden voorkomt. Zij scoorden namelijk bijna het dubbele van hun score
van vorige week en werden nu met
56,77% 3e. Die komen er dus aan,
de concurrentie is gewaarschuwd.

BVU viert 65-jarig jubileum
met feestelijk programma
Regio - Circa 70 leden en donateurs/sympathisanten van Bridgevereniging Uithoorn (BVU) zullen op
zondag 25 februari 2018 een door
de ingestelde feestcommissie georganiseerd jubileumprogramma het
feit herdenken dat de vereniging
65 jaar geleden het eerste levenslicht zag.
Over het programma is nog niet
veel te melden, maar zeker is dat de
feestcommissie, bestaande uit Ellen
Hengeveld, Yvonne Splinter, Anneke
Buskermolen en Henk Stolwijk, verrassend zullen toeslaan om de jubileumviering tot een succes te maken.
Terugblik
Uit het verenigingsarchief zijn de
volgende zaken gefilterd die geleid
hebben tot de BVU waar het nu 65
jaar later staat.
In en na de tweede wereldoorlog
werd in kleine gezelschappen het
uit Engeland “overgewaaide” spelletje “bridge” gespeeld. In Uithoorn
was er destijds een sociëteit van de
toenmalige notabelen die onder andere één maal per jaar een “open”
bridgedrive organiseerden voor de
liefhebbers van bridge.
Omdat steeds meer mensen interesse toonden voor het bridgen, werd
ergens in februari 1953 Bridgevereniging Uithoorn (BVU) opgericht
door onder andere (later) voorzitter
dhr. Biermeyer en penningmeester
dhr. J. van der Veer. Café Van Dam
aan het Marktplein was de eerste
speellocatie en toen daar op een
gegeven moment verbouwd moest
worden werd Het Oude Rechthuis/
Verhoek de nieuwe locatie.
Omdat de belangstelling voor het
bridgen sterk toenam en de BVU
daardoor groeide, werd er regelmatig verhuisd van speellocatie. Bekend zijn nog de volgende locaties
waarvan er al vele niet meer bestaan: de filmzaal van Vendrik, de
achterzaal van café De Rijk, de kantine van VVU, de kantine van VDO,
de zaal in motel Thamerhorn/Uithoorn, de aula van huishoudschool
Amstelhoorn/Amstelstroom
aan
de Margrietlaan, het café/restaurant van Cees Koek in De Scheg,
de achterzaal van café De Legmeer
(Legmeerbar) van Jan van Beurden
en tot slot via de aanbouw van De
Scheg naar de verbouwde barzaal
van De Scheg.
Wisselingen
Natuurlijk waren er ook regelmatig
bestuurwisselingen. Voorzitters waren na dhr. Biermeyer, o.a. dhr. J.
van der Veer, dhr. Freek Berkemeier,
dhr. Ton van Busbach, dhr. Pé Bakker, mw. Corry Smit en is de huidi-

Jos van der Berg AH sponsor
van de GeZZinsloop
Regio - Voor alle kinderen t/m 11
jaar staat de loop over 1 km, als
GeZZinsloop, ook weer op het programma tijdens Uithoorns Mooiste
op zondag 28 januari. GeZZinsloop
wil zeggen dat ouders of andere familieleden met de jonge lopers mee
kunnen lopen.
De organisatie verwacht natuurlijk weer dat veel jonge lopers aan
de start zullen verschijnen voor hun
rondje door Legmeer/West. De start
zal ook nu weer zijn op het plein van
sportpark de Randhoorn en zal om
10.30u. plaatsvinden. We hopen dat
er natuurlijk ook veel enthousiaste
mensen langs de kant staan om de
kinderen aan te moedigen.

Uithoorn - Na 2 speelavonden in
de 3e cyclus van de parencompetitie lijkt het erop dat Christa Leuven
en Rita Ritzen zich niet langer willen
verbergen en dat zij de handrem ‘er
af gedaan hebben’ (het is altijd de
vraag : ‘waar doe je die dan van af’,
maar de strekking zal duidelijk zijn).
Deze week wonnen zij opnieuw,
maar nu met een nog veel grotere voorsprong dan vorige week.
64,93% was hun score en daarmee
bleven zij runners-up Riet Doeswijk en Joop den Blanken bijna 10%
voor, want die scoorden exact 55%.
Margo Zuidema en Francis Terra herstelden zich van de wat mindere 1e avond en zij werden met
54,86% 3e. Tiny en Adriaan wisten
geen raad met de veelal grillige verdelingen in de A lijn deze avond en
zij vinden hun namen dan ook terug aan de uiterste onderzijde van
de daguitslag.

ge voorzitter Hans Wagenvoort. Inmiddels is het ledental van de BVU
van 126 leden in 1993 (toen nog
twee speelavonden nl. maandagen donderdagavond) teruggelopen
naar ruim 70 leden/donateurs met
als speelavond de maandag.
Deze daling is helaas “een landelijke trend” en wordt o.a. veroorzaakt
door vergrijzing/natuurlijk verloop,
het ontbreken van ledenaanwas
vanuit de jeugd en uiteraard vanwege het feit dat er door de jaren heen
vele bridgeverenigingen in Uithoorn
en omstreken zijn bijgekomen met
allemaal hun eigen “karakter”.
Door onder meer het geven van
bridgelessen probeert de BVU het
ledenaantal/de ledenaantallen op
peil te houden.
Waarom is bridge juist zo
populair bij senioren?
Welnu, bridge heeft een heilzame
werking; onderzoek heeft uitgewezen dat bridge dementie schijnt af
te remmen.
Maar bridge gaat, naast de hersengymnastiek, ook de eenzaamheid
tegen, het leidt tot sociale contacten
en biedt de mogelijkheid gezellig en
actief bezig te zijn.
Breinjoggen noemen we dat; een
combinatie van actief denken alsmede lichamelijk en sociaal actief
zijn.
Het brein verdient uitdaging en stimulering; bridge spelen vormt zo’n
stimulerende uitdaging. Bridge is
dus een uitstekende wijze (gezellig
en gezond) om succesvol ouder te
worden.
Dat alles is dan ook misschien wel
de reden dat veel jongeren zich niet
(meer) voelen aangetrokken om
bridge te gaan spelen; bridge is volgens hen immers een bezigheid/
spelletje voor de oudjes?!
Locatie
Hoewel de feestcommissie nog niet
heeft verklapt waar het 65-jarig jubileum gevierd gaat worden, is het
binnen de BVU wel bekend dat de
huidige speellocatie, sporthal De
Scheg, “binnenkort” verlaten moet
worden.
De gemeente heeft aangekondigd
dat sporthal De Scheg herbouwd
(sloop/nieuwbouw) gaat worden.
Dat zal inhouden dat de BVU (tijdelijk?) zal moeten verhuizen. Veel is
er nog echter onduidelijk in de planning, waardoor de BVU een spannende tijd tegemoet gaat.
Bent u geïnteresseerd om meer te
willen weten of lid te worden van
de gezellige BVU, neem dan contact op met Hans Wagenvoort (mailadres: wagenvoorthans@gmail.com
of mobiel 06 53 368 948).

Klaverjasnomaden

Plexus en AKU sluiten
nieuwe overeenkomst
Uithoorn - AKU en Plexus hebben
hun succesvolle samenwerking van
de afgelopen drie jaar verlengd met
een nieuwe overeenkomst voor de
komende 2 jaar met een optie voor
nog een derde jaar extra.

Plexus zal de atletiekvereniging de
komende jaar niet alleen financieel
ondersteunen maar de atleten van
de vereniging met deskundige adviezen m.b.t. preventie en behandeling van blessures bijstaan.

Uithoorn - Op donderdag 11 januari vond de eerste klaverjasavond
van dit jaar in de Schutse plaats.
Hieraan werd deze keer door 45
liefhebbers deelgenomen. De eerste
prijs ging deze avond, na een felle
strijd, naar Tineke de Munk met een
puntentotaal van 7028 op zeer korte
afstand gevolgd door Joke Veenhof
die met 7018 punten beslag wist te
leggen op de tweede plaats.
De derde plaats was deze week
voor Richard van den Bergh met
6935 punten. De minst scorende deelneemster was dit maal Joke
Rietbroek. Zij eindigde met een totaal van 5032 punten als laatste en
kwam hierdoor in het bezit van de
poedelprijs, zijnde een fles verrukkelijke wijn.

Marsenprijs
De marsenprijzen, bestaande uit
door DUO plant verzorgde prachtige boeketten bloemen, gingen deze
avond naar Corrie Compier, To v.d.
Meer, Gaby Abdesselem en Gerard
van Eekhout terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUO
plant, in deze categorie gewonnen
werden door Ada van Maarseveen,
Herman de Jong, Richard van den
Bergh en Piet v.d.Weijden. De flessen wijn kwamen deze avond als
marsenprijzen in handen van Bettie Verhaegh, Richard v.d.Bergh, Gerard Compier en Piet v.d. Weijden.
De eerstvolgende kaartavond wordt
gehouden op donderdag 18 januari
in de Schutse, Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

