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Kom naar de 
generatiebattle 

in Uithoorn
Uithoorn - Zoals eerder aan-
gekondigd in deze krant 
vindt op 19 februari 2018 
vanaf 16.00 uur de Genera-
tiebattle plaats in gebouw 
De Wieger aan de Wieger-
bruinlaan 8 in Uithoorn. Tij-
dens deze generatiebattle 
onder leiding van Jos Ahlers 
zullen diverse onderwerpen 
aan de orde komen. Wat wil 
de huidige generatie, ook 
wel Generatie Z genoemd? 
Waarin verschillen zij van de 
generatie waartoe het me-
rendeel van de ondernemers 
behoort? Wat motiveert de 
Generatie Z om iets wel of 
juist niet te kopen? Wat moet 
je doen om je bedrijf zo aan-
trekkelijk te maken dat de 
jongeren van deze tijd bij 
jou willen werken? Maar ook 
andersom: wat verwacht Ge-
neratie Z van ondernemers? 
Aan welke manier van con-
tact hebben zij behoefte? 
Wat kun je wel doen en wat 
niet? 

Elke generatie heeft te ma-
ken met verschillen in den-
ken en doen. De ontwikke-
lingen in de wereld en de 
mogelijkheden die elke ge-
neratie heeft, maken dat ie-
dere generatie verschilt van 
de vorige. Hoe groter de ge-
neratieafstand, hoe groter 
de verschillen. Belangrijk is 
om te weten wat de genera-
ties met elkaar verbindt en 
vooral dat wij de verschillen 
niet te groot laten worden. 
Wil je mee praten of mee dis-
cussieren over deze en nog 
meer onderwerpen, dan ben 
je van harte welkom.

KORT NIEUWS:

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Vrijwillige brandweer 
Uithoorn in het zonnetje
Uithoorn - Elk jaar rond Valen-
tijnsdag stelt de provinciale VVD-
fractie taarten ter beschikking 
om in elke gemeente vrijwilligers 
in het zonnetje te zetten en hen 
zo te bedanken voor hun bijdra-
ge aan de samenleving. De VVD-

fractie Uithoorn-De Kwakel had 
dit jaar de vrijwillige brandweer 
voorgedragen. Bij een veilige sa-
menleving is een goede en gemo-
tiveerde brandweer immers on-
ontbeerlijk. De afgelopen weken, 
met alle stormschade, was dat 

weer voor iedereen duidelijk te 
zien. Uithoorn bestaat het korps 
grotendeels uit vrijwilligers die 
daar niet alleen veel van hun vrije 
tijd insteken, maar ook regelmatig 
uit hun werkkring worden wegge-
roepen bij calamiteiten. De waar-
dering straalt daarmee ook af op 
de werkgevers die deze inzet ook 
mogelijk maken. VVD Statenlid 
Petra Kircher bood de taart aan.
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

 Uithoorn: Omg. Staringlaan, Guido Gazellelaan (250 kranten)
 Uithoorn: Omg. Eger, Ebro (360 kranten)
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Prestatieafspraken 2:
Goede en betaalbare 
woningen
Uithoorn - De nieuwe prestatie-
afspraken liggen er. Uitgangs-
punt voor alle partijen, Eigen 
Haard, Huurdersvereniging Uit-
hoorn en de Kwakel (HUK)en de 
gemeente is ervoor zorgen dat 
mensen met een laag of midden 
inkomen een goede en betaal-
bare woning kunnen vinden in 
Uithoorn en De Kwakel. Daarom 
maakt de gemeente prestatieaf-
spraken met woningcorporaties. 
Nieuw is dat de afspraken jaarlijks 
bijgesteld kunnen worden. Naast 
de afspraken met Eigen Haard 
en de HUK maakte de gemeen-
te voor het eerst ook prestatieaf-
spraken met woningcorporatie 
Woonzorg Nederland.

Huurders aan tafel
Ook de vertegenwoordigers van 
de huurdersvereniging onderte-
kenden de afspraken. Als gelijk-

waardige partner aan tafel had-
den zij direct invloed. Een van 
de voornaamste onderwerpen is 
de doorstroming vanuit sociale 
huurwoning. Dit kan zijn naar een 
andere sociale huurwoning, een 
middeldure huurwoning of een 
koopwoning. Daarnaast stonden 
ook de betaalbaarheid, het aan-
tal sociale huurwoningen en de 
beschikbaarheid voor speci� ek 
doelgroepen hoog op de agenda. 
Wethouder Hans Bouma: ‘Belang-
rijk dat de huurdersvereniging nu 
direct betrokken is bij de presta-
tieafspraken. Ik ben blij met hun 
inbreng.’

Informatie
Alle informatie over de prestatie-
afspraken is te vinden via www.
uithoorn.nl/inwoner-onderne-
mer/publicatie/huren-en-kopen-
in-uithoorn

Afgelopen woensdag werden de vrijwilligers van de Brandweer 
Uithoorn tijdens hun wekelijkse oefenavond verrast op een trak-
tatie door de provinciale en lokale VVD.

6.519,50 euro voor 
nieuwe speeltoestellen
Uithoorn - Team Samen Ster-
ker heeft het bedrag bekend ge-
maakt van de opbrengst van het 
Keeztoernooi van 2 februari jl. 
Mark Lakerveld en Daniël Schoen 
van Team Samen Sterker over-
handigden namens de organi-
satoren van het toernooi tijdens 
een korte bijeenkomst de cheque 
van 6.519,50 euro aan twee ver-

tegenwoordigers van het sport-
park, Wim Verlaan namens AKU 
en aan Frans Lakerveld namens 
Legmeervogels. De opbrengst zal 
geheel worden aangewend voor 
het realiseren van speeltoestellen 
op Sportpark de Randhoorn. 
Het project zal in overleg met 
de verenigingen verder worden 
begeleid door de Club van 100. 

Naast de Sponsors, het Meezing-
team, alle extra vrijwilligers die 
geholpen hebben, worden ui-
teraard ook alle deelnemers en 
bezoekers aan het toernooi be-
dankt. Allen hebben uiteindelijk 
samen voor dit fantastische re-
sultaat gezorgd. Op bijgaande fo-
to de winnaars van het Keeztoer-
nooi

Uithoorn - De leerlingen van 
groep 3 van de Springschans kre-
gen. een letterdiploma uitge-
reikt tijdens het letterfeest. Een 
moment in hun schoolloopbaan 
voor de kinderen om nooit te ver-
geten. Alle ouders en opa’s en 
oma’s waren uitgenodigd om bij 
dit bijzondere feest aanwezig te 
zijn. Vol trots kwamen zij in gro-
te getalen om dit bijzondere mo-
ment met hun (klein)kind mee 
te maken. Vrijdag 26 januari was 
het ’s middags een drukte van be-
lang bij de groepen 3 van RKBS de 
Springschans. Na maanden van 
hard werken, veel leren en oe-
fenen vierden de leerlingen van 
groep 3 en hun (groot)ouders en 
uiteraard ook de leerkrachten van 

de groepen 3 het letterfeest. En 
wat een feest was het! Letterbin-
go met letterkoekjes, een letter-
speurtocht door de school onder 
begeleiding van leerlingen uit de 
bovenbouw,  het zingen van het 
letterlied (met de zelfgemaak-
te alfapetten op) voor de ouders 
en opa’s en oma’s. En als klap op 
de vuurpijl en het belangrijkste 
moment van de middag: de uit-
reiking van het letterdiploma! 
Na de uitreiking werd er door de 
kinderen geproost met ‘cham-
pagne’ en was er voor de (groot)
ouders ko�  e en thee met iets lek-
kers! Met dit diploma op zak zul-
len de kinderen op de Spring-
schans nog veel leeskilometers 
maken!

Letterfeest op de Springschans

‘Bridge in de winter’ bij Colijn
Uithoorn - Aanstaande zondag 
18 februari is er weer een ‘bridge 
in de winter-middag’ 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 geser-
veerd en er zulllen lekkere hap-
jes worden uitgedeeld. Natuur-

lijk is er een mooi � esje wijn voor 
de prijswinnaars. De indeling zal 
zoveel mogelijk worden gedaan 
naar sterkte en gezelligheid staat 
voorop. Deelname is voor ieder-
een mogelijk door inschrijving 
via de mail: bridge.indewinter@
gmail.com met vermelding van 
naam, voornaam en partner. De 
kosten bedragen €10,- per paar.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.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 Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.100

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

LichtjesLoop 
Op vrijdag 16 februari orga-
niseren wij een leuke lichtjes 
loop. Een initiatief voor jong en 
oud. Deze lichtjes loop is een 
rondje om het Zijdelmeer. De 
deelname is gratis. Wees cre-
atief de meest originele, crea-
tieve deelnemer wint een leu-
ke prijs. Wij verzamelen bij het 
gemeentehuis Uithoorn om 
18:30 uur. De start zal om 19:30 
zijn. Info en aanmelden op  
www.uithoornvoorelkaar.nu 

KoersbaLLen
Elke vrijdag van 09.30 tot 12.00 
uur kunt u komen koersballen 
in de Bilderdijkhof. Koersballen 
lijkt enigszins op jeu de boules. 
Bij koersballen spelen door-
gaans twee partijen tegen el-
kaar, waar heren en dames aan 
mee kunnen doen.  U bent al-
tijd welkom om eenmalig gra-
tis uit te proberen.

Vita restaurant
In de zomerperiode gaan we 
gewoon door met het ver-
strekken van een warme maal-

tijd, verzorgd door cateringbe-
drijf ’t Oventje, op de maan-
dag, woensdag en vrijdag om 
12 uur. Een maaltijd kost €6,-.

Koffie speciaaL
Heeft u zin in een gezellige 
donderdag ochtend bij de Bil-
derdijkhof, dan is de ko�e 
speciaal  iets voor u. Dit is een 
laagdrempelige kleine groeps-
activiteit (maximaal 12 deel-
nemers) zodat er voor ieder-
een aandacht is tijdens deze 
ochtend. De groep word on-
dersteunt door 3 enthousias-
te vrijwilligers. Deze donder-
dag ochtenden staan vooral in 
het teken van gezelligheid met 
elkaar. Er worden verschillen-
de activiteiten georganiseerd 
denk hierbij aan  spelletjes, ui-
tjes en 1x per maand word er  
met de hele groep gegeten be-
reid door de vrijwilligers. Uiter-
aard is de activiteit niet com-
pleet zonder een bakje kof-
�e of kopje thee en een praat-
je. Heeft u interesse neem dan 
contact op voor een kennisma-
kingsgesprek.

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WeeKagenda participe

EHBO examen
Alle cursisten geslaagd!
Uithoorn - Wat zijn wij als vereni-
ging enorm trots op onze cursis-
ten! Dinsdag 6 februari sloten zij 
de cursus EHBO af met het o�ci-
ele Oranje Kruis examen. Negen-
tien weken geleden is deze cur-
sus gestart en na 11 lessen mocht 
iedereen laten zien of zij de vaar-
digheden voldoende beheersten 
om het felbegeerde Oranje Kruis 
Diploma binnen te halen. Onder 
leiding van instructeur Marijke 

van Geem is de cursus gegeven, 
bijgestaan door stagiair Erik Ra-
ket. De avond begon al vroeg: om 
18.30 uur moest iedereen aanwe-
zig zijn en de eerste twee kandi-
daten gingen even na zevenen 
van start met het examen. Ook 
voor een instructeur is zo een 
examenavond nog spannend! 
Nadat iedereen het examen had 
afgelegd, kwam rond 22.45 uur 
het verlossende woord: iedereen 

Onderschrift foto: v.l.n.r. Dylan Konst, Martin Maijenburg, Dennis Le-
ijgraa�, Bart van Iterson, Anita Konst-Houtkamp, Michael van Kampen, 
Marijke van Geem, John Reusink, Rita Luijben-Verrips, Ad Slager, Heleen 
Bakker-Obdam.

Uithoorn - Het centrale thema 
van het verkiezingsprogramma 
van Ons Uithoorn voor de ge-
meenteraadsverkiezingen 2018 
is “Uithoorn is van ons allemaal”. 
Dit is een mooie aanleiding voor 
het uitschrijven van een fotowed-
strijd met dat thema. “Dat moet 
toch mooie, leuke en vooral inte-

ressante plaatjes opleveren”: al-
dus Frans Boonman van het team 
Ons Uithoorn. Inwoners van Uit-
hoorn en de De Kwakel kunnen 
hun inzending sturen naar  info@
onsuithoorn.nl. Na de verkiezin-
gen van 21 maart zullen wij dan 
uit alle inzendingen de mooiste, 
leukste of beste foto die ons the-

Ons Uithoorn schrijft 
fotowedstrijd uit!

De Wereldkeuken
Indonesische avond
Uithoorn - Uiteraard wordt er 
deze maand ook weer een We-
reldkeuken georganiseerd, en 
wel op woensdag 28 februa-
ri. De 28e staan er bij de Wereld-
keuken Indonesische gerechten 
op het menu, opnieuw gekookt 
door vrijwilligers. Het idee van 
de Wereldkeuken is om mensen 
op een informele manier kennis 
te laten maken met andere cul-
turen en hun respectievelijke ge-
rechten. Iedereen kan aanschui-
ven, zo lang er plek is. Om een 
indicatie te hebben van het aan-
tal bezoekers, vragen wij wel dat 
mensen zich aanmelden. Dit kan 
via facebook (Wereldkeuken Eu-
roparei) of e-mail (wereldkeuke-
neuroparei@gmail.com). Aanmel-
den kan tot maandag 26 februari. 
De avond zal plaatsvinden in de 

Scheg, met een inloop om 18.00 
uur en het bu�et gaat om 18.30 
uur open. Deelnemen kost €5,- 
te betalen bij binnenkomst. Dit 

is voor het eten, drankjes moe-
ten los betaald worden. Dus: voor 
iedereen die een keer wil komen 
kijken wat de Wereldkeuken pre-
cies is, een keer Indonesische ge-
rechten wil eten en/of na een ge-
zellige eerdere avond weer wil 
komen: de aanmeldingen zijn 
vanaf nu geopend.

geslaagd! Een heel mooi resultaat 
waardoor Uithoorn e.o. weer een 
stukje veiliger is. De geslaagden 
zijn: Heleen Bakker-Obdam, Bart 
van Iterson, Michael van Kampen, 
Anita Konst-Houtkamp, Dylan 
Konst, Dennis Leijgraa�, Rita Luij-
ben-Verrips, Martin Maijenburg, 
John Reusink en Ad Slager. Van 
harte gefeliciteerd allemaal!

Cursussen
Ook benieuwd naar onze vereni-
ging en de cursussen die wij ge-
ven? In maart gaat de cursus 
EHBO Kind weer van start. In drie 
avonden (6, 13 en 27 maart) leer 
je hoe je eerste hulp moet verle-
nen bij baby en kind. Een aanra-
der voor alle (aanstaande) ouders 
en grootouders! Wij geven de-
ze cursus volgens de richtlijnen 
van het Oranje Kruis en is daarom 
ook zeer geschikt voor gastou-
ders. Ook kun je je nog opgeven 
voor de cursus BLS/AED in april. 
Tijdens deze cursus leer je reani-
meren en een AED bedienen. In 
slechts twee avonden krijg je de-
ze levensreddende handeling 
aangeleerd. Begin oktober zal de 
reguliere EHBO cursus weer van 
start gaan. Je kunt je hier nu al 
voor opgeven. Kijk op onze web-
site voor meer informatie: http://
ehbo-uithoorn.nl/cursusinforma-
tie/ De cursusavonden worden 
gehouden in Activiteitencentrum 
De Scheg, Arthur van Schendel-
laan 100a, te Uithoorn.

Jubileumconcert SCAU met 
Blazersensemble Helicon
Uithoorn – Een ouverture van Mo-
zart, een divertissement van Ber-
nard, een suite van Andriessen, 
een sinfonia van Donizetti, een 
serenade van Dvorak en tenslot-
te drie stukken voor kinderen van 
Debussy: dat zijn de ingrediënten 
voor het optreden van Blazersen-

semble Helicon. Deze maand is het 
25 jaar geleden dat de Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn – 
SCAU – werd opgericht. De SCAU 
maakt zich sterk voor plaatselijke, 
kleinschalige, laagdrempelige, be-
taalbare, culturele evenementen 
op het gebied van klassieke mu-

400 euro 
beloning!

Uithoorn - Onze lieve kat Limo 
is nog steeds vermist (Grote Lijs-
ter 51 in Uithoorn). We hebben al 
van alles geprobeerd om haar te-
rug te krijgen maar is ze nog niet 
bij ons terug. Het kan natuurlijk 
dat zij op dit moment bij men-
sen binnen zit die niet weten hoe 
zeer we haar missen. Daarom lo-
ven we 400 euro uit voor de gou-
den tip die Limo bij ons terug 
brengt. Wij maken ons erg zorgen 
om haar en willen haar heel graag 
terug! U kunt ons bellen op tele-
foonnummer 06-18806725

Uithoorn - Bij een aanrijding tus-
sen twee scooterrijders   woens-
dagochtend  even na half tien is 
een persoon gewond geraakt. 
Het ongeval vond plaats op de 
kruising Zijdelweg - N196.  Een 
van de scooterrijders is bij het on-
geval gewond geraakt en naar 

Scooterrijder gewond 
na aanrijding

het ziekenhuis vervoerd. Beide 
scooters raakten zwaar bescha-
digd.  Hoe het ongeval heeft kun-
nen gebeuren is nog onbekend. 
De politie doet onderzoek naar 
de oorzaak van het ongeval. 

Foto: VTF - Vivian Tusveld

ziek, cabaret, kleinkunst, toneel 
en lichte muziek. Na het jubileum-
geschenk van de SCAU – een zeer 
succesvol kinderconcert voor 600 
basisschoolleerlingen op 2 februa-
ri - verzorgt Helicon op zondag 18 
februari het eigenlijke jubileum-
concert. Dit vindt plaats in de Tha-
merkerk, om half drie ’s middags. 
Dirigent is Harrie Ries. Het belooft 
een muzikale gebeurtenis van de 
eerste orde te worden. 

Kaartverkoop
De voorverkoop van losse kaarten 
is al in volle gang, dus wilt u verze-
kerd zijn van een plaats, bestel dan 
nu uw kaarten online via de web-
site van de SCAU. Losse kaarten 
zijn ook verkrijgbaar in de boek-
winkels The Read Shop Express 
(Zijdelwaardplein) en Bruna (Am-
stelplein). Ze kosten veertien eu-
ro per stuk; jongeren onder de zes-
tien jaar betalen slechts zeven eu-
ro. De overgebleven kaarten wor-
den vanaf twee uur verkocht aan 
de kassa van de zaal. Voor meer 
informatie over het programma 
en voor tickets kunt u terecht op: 
www.scau.nl

ma uitdrukt selecteren en belo-
nen met een prijsje.
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Zie voor de agenda’s de 
website uithoorn.nl/raad. 
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.
Contact met de raad via 
de griffi e, telefoonnummer: 
(0297) 51 39 63 of 
griffi e@uithoorn.nl

U I T N O D I G I N G

Voor de (commissie)
vergadering van de 
gemeenteraad van 
Uithoorn op dinsdag 
20 februari, aanvang 
19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. 

A G E N D A

Commissie Wonen & Werken 
(dinsdag 20 februari)
  Bestemmingsplan 

Uithoornlijn en 
busverbinding Uithoorn

  Bestemmingsplan 
Vuurlijn 7

  Bestemmingsplan 
Burgemeester van 
Meetelenstraat 16-20

V E R K I E Z I N G E N

  25 februari tot 20 maart 
dagelijks 1-op-1 debatten 
bij Rick FM 17.00 uur 
(zondag 16.00 uur).

  10 maart verkiezings-
markt Zijdelwaard

  16 maart verkiezings-
debat Raad van Kerken

 (kerk cafeuithoorn.nl)
  17 maart verkiezings-

markt Amstelplein
  21 maart verkiezingen

De verkiezingen 
komen eraan! 

Cultuur en 
beweging
Cultuur en sport 
inspireren, brengen 
mensen bij elkaar 
en zorgen voor een 
gezonde leefstijl.
DUS! wil:
  Een sport- en 
cultuurfonds 
vanaf 18 jaar.

  Samenwerking 
tussen de biblio-
theek en de 
Volksuniversiteit, 
waardoor inwoners 
makkelijk kennis 
kunnen vergaren 
en elkaar kunnen 
ontmoeten.

  Zich sterk maken 
voor behoud van 
historische gebouwen 
en beelden.

Informatie over 
standpunten

van de partijen

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

Benno van Dam
Ons Uithoorn

Jan Hazen
VVD

Jeroen Albers
Groen Uithoorn

Ria Zijlstra
DUS!

Els Gasseling
PvdA

Welke partij krijgt uw stem?

Meer groen en 
minder grijs en 
daardoor ook nog 
minder belasting 
betalen!
Groen Uithoorn wil 
direct beginnen met het 
nemen van maatregelen 
om de overlast door kli-
maatverandering op te 
vangen. Riolen lopen nu 
over door de overvloedi-
ge regenval. We willen 
dit voorkomen, door in-
woners te belonen als ze 
zelf maatregelen nemen 
om regenwater op te 
vangen. Dit kan door be-
woners te belonen die 
hun tuin voor minimaal 
2/3 groen hebben (dus 
geen tegels). Daarnaast 
kun je een regenpijp los-
koppelen van het riool 
en aan een regenton zet-
ten. Als je hieraan mee-
doet willen wij dat de ge-
meente dit beloont door 
een korting op de riool-
heffing voor deze inwo-
ners. Daarnaast willen 
we meer groen in Uit-
hoorn en De Kwakel en 
minder asfalt. Dit komt 
milieu en de mens ten 
goede. Verder willen we 
het groen in de gemeen-
te ook ecologisch ver-
antwoord onderhouden, 
bijvoorbeeld met 
Schaapskuddes!

Herman Bezuijen
Gemeentebelangen

Onderhoud 
openbare ruimte
Uithoorn is een 
plezierige gemeente 
om te wonen. Er is 
veel water en groen, 
maar dit moet wat 
ons betreft beter 
onderhouden worden. 
We hebben tijdens 
de raadsvergadering, 
waarin de begroting 
2018 werd behandeld, 
het initiatief genomen 
om het college op 
te roepen, om de 
komende jaren 
structureel meer te 
doen aan zwerfvuil 
en het groen meer 
kleur te geven.

André Jansen
CDA

Duurzaam en 
innovatief
Van het CDA mag 
Uithoorn veel meer 
inzetten op duurzame 
werkgelegenheid en 
op kosten besparende 
innovatie. Dat betekent 
meer circulair 
investeren, niet weg-
gooien, maar her-
gebruiken en vooral 
slimmer bouwen, 
met het oog op de 
toekomst: energie 
zuiniger en minder 
afhankelijk van de 
dure, vervuilende 
fossiele energie. 
Het CDA wil daar voor 
u graag zèlf bij betrok-
ken zijn. Kies daarom 
CDA als u om Uithoorn 
en De Kwakel geeft.

Ontmoeten, sport, 
cultuur en recreatie
Ontspanning door 
sport en cultuur 
is belangrijk voor 
jong en oud:
  De gemeente facili-
teert breedtesport 
en ondersteunt 
vrijwilligerswerk.

  Projecten op het 
gebied van sport, 
cultuur en recreatie 
met verenigingen 
en sportservice/
Videt worden voort-
gezet en uitgebreid.

  De gemeente stimu-
leert de organisatie 
van culturele 
activiteiten.

  In elke wijk een 
buurtcentrum.

Voldoende 
geschikte 
woningen
De woningprijzen 
zijn enorm hoog, 
de woningmarkt 
zit helemaal vast. 
Met name voor 
starters, scheidings-
gevallen en senioren 
zijn weinig geschikte 
woningen. 
Ons Uithoorn wil 
een groter aanbod 
van sociale huur-
woningen door 
‘scheef wonen’ 
terug te dringen 
en afspraken over 
aantallen. Bij nieuw-
bouwprojecten 
streven naar 
voldoende aanbod 
van betaalbare 
woningen voor 
lage en midden-
inkomens en senioren.

Uithoorn is 
bereikbaar, nu 
en in de toekomst
Zorgen voor een goede 
bereikbaarheid is één 
van de kerntaken van de 
gemeente.  Het is belang-
rijk dat de doorstroming 
van het verkeer in het 
wegennet optimaal is. 
Alle daarvoor aange-
wezen doorgaande 
wegen in Uithoorn en 
De Kwakel moeten erop 
gericht zijn om zo snel 
mogelijk op het hoofd-
wegennet te komen. 
  De VVD gaat zich 

inzetten voor ver-
breding van de N201 
richting A2 en voor 
maatregelen om de 
Zijdelweg/Boven-
kerkerweg richting 
Amstelveen/Amster-
dam beter te laten 
doorstromen.

  Er komt geen betaald 
parkeren in Uithoorn! 

  Bij nieuwe woning-
bouwprojecten en bij 
herinrichting wordt 
een ruime parkeer-
norm gehanteerd van 
tenminste 1,7 auto’s 
per woning. 

  Openbaar vervoer is 
geen vervanger voor 
de auto, maar een aan-
vulling. Inwoners uit 
iedere wijk moeten 
dichtbij huis kunnen 
opstappen om snel bij 
een OV knooppunt te 
kunnen komen.

Woensdag 21 februari 2018 neemt Dagmar 
Oudshoorn-Tinga afscheid als burgemeester.
Iedereen uit Uithoorn en De Kwakel is vanaf 
20.30 uur van harte welkom om haar persoonlijk 
gedag te zeggen. De afscheidsreceptie vindt plaats 
in het gemeentehuis.

Woensdag 21 februari 2018 | 20.30 uur | Gemeentehuis Uithoorn | Laan van Meerwijk 16 | Uithoorn

Komt u zoveel mogelijk te voet of per fiets in verband met beperkte parkeer-
mogelijkheden. Komt u toch met de auto parkeer dan in de parkeergarage 
aan het Amstelplein, deze is op 21 februari tot 23.00 uur open. 

Cadeausuggestie
Bijdrage aan het Initiatievenfonds Uithoorn, rekeningnummer: NL73RABO0321198042

“Ik vind het belangrijk dat we als gemeente ideeën en initiatieven van 
inwoners mogelijk maken. Op deze manier kan ik mijn steentje hieraan 
bijdragen.”Dagmar Oudshoorn-Tinga, burgemeester gemeente Uithoorn.

U I T N O D I G I N G
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

U weet het vast nog wel: man 
zwaan op het weiland tegen-
over mij liet in juni 2017 vrouw 
zwaan alleen modderen met 
6 pullen. Vrouw zwaan kon 
ze natuurlijk niet in haar een-
tje bij elkaar houden en bewa-
ken. Dus na vier weken waren 
er nog maar 2 jonge zwaantjes 
over. Die heeft ze groot gekre-
gen. In oktober wordt het tijd 
voor ouderzwanen om hun 
jongen te verjagen. Die moe-
ten dan voor zichzelf gaan zor-
gen. Maar ‘mijn’ vrouw zwaan 
kon dat natuurlijk niet alleen. 
Dus ik zag ze elke dag als trio 
rondzwemmen: twee jonge 
dieren en de volwassen vrouw 
zwaan. Rustig en bedaard, als-
of het zo hoorde. Elke dag kwa-
men ze ook even in mijn vijver, 
zodat ik ze heel goed kon vol-
gen. Toen werd het 2 januari. 
Weer drie zwanen in mijn vij-
ver, zoals elke dag. Ik kijk altijd 
met medeleven naar ze. Maar 
opeens: verbazing. Ik zag niet 
2 jonge zwanen en een vol-
wassen vrouw zwaan. Nee, 
ik zag twee volwassen zwa-
nen en één jonge. De volwas-
sen zwanen waren de man en 
de vrouw van vorig jaar! En ze 

deden alsof alles heel normaal 
was. Af en toe begonnen ze 
zelfs even aan een balts ritueel. 
De bewegingen en dansjes die 
zwanen doen als ze zich voor-
bereiden op de paring. Met 
hun mooie lange slanke hal-
zen maken ze samen een hart. 
Zwanen zijn romantisch… Na 
5 weken zijn ze er nog steeds 
alle drie. Man en vrouw grazen 
vaak dicht bij elkaar. De jon-
ge zwaan meestal op een af-
standje. Waar de andere jon-
ge zwaan is gebleven weet 
ik niet. In augustus schreef ik: 
“Wat is dit voor een man? Is hij 
te lui, te dom of ziek?”. Ik hoop-
te natuurlijk dat het goed zou 
komen. Maar hoe zat het nu 
echt? Ik sprak een zwanen-
kenner. Hij vertelde dat de jon-
gen vorig jaar wel heel laat wa-
ren. Misschien was het eerste 
legsel mislukt. En als het een-
maal juni is kan de man in de 
rui raken. Dan kan hij niets, in 
elk geval niet vliegen en jagen. 
Dus misschien toch een beet-
je ziek? Er blijft één grote vraag 
over: Zou het dit jaar goed ko-
men met het zwanenpaar?

Catherine

Haat en liefde in de polder
Die zwanen weer…..

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

Zaterdag 17 t/m zondag 25 februari:
Huishoudbeurs in de RAI 
in Amsterdam
Regio - De Huishoudbeurs in 
RAI Amsterdam weet sinds 1950 
wat vrouwen beweegt en is het 
grootste vriendinnenfeest van 
Nederland! Je vindt er de laatste 
trends en ontwikkelingen op het 
gebied van mode, verzorging, 
wonen, vrije tijd, culinair, gezond-
heid, workshops en nog zoveel 
meer! In 2018 vindt deze plaats 
van 17 t/m 25 februari.
De beurs is dagelijks geopend 
van 11.00-18.00 uur en op don-
derdag 22 en vrijdag 23 februari 
van 11.00 – 22.00 uur. Van woens-
dag 21 t/m zondag 25 februari 
hebben bezoekers van de Huis-
houdbeurs op dezelfde dag gra-
tis toegang tot de Negenmaan-

denbeurs. Er is van alles te be-
leven: artiesten, modeshows, 
speeddaten, workshops, hap-
py healthy villa, huisdierenplein, 
creatief paviljoen, DIY Xperien-
ce, mainstage, pasan clourfesti-
val, the catwalk, woonatelier en 
nog veel meer. U hoeft zich ze-
ker niet te vervelen. In samenwer-
ken met de Huishoudbeurs zijn 
er voor de lezers van de Nieuwe 
Meerbode zes gratis toegangs-
kaarten. Wat moet u er voor doen: 
De eerste zes die het woord HUIS-
HOUDBEURS ons mailen: redac-
tiemijdrecht@meerbode.nl, ont-
vangt van ons per mail de toe-
gangskaart. Hoort u niets was u 
te laat.

De Veenmollen 
bezoeken de Olievaar
Regio - De Veenmollen ofwel 
de jeugdnatuurclub van het IVN 
trekt één keer in de maand de 
natuur in. Er wordt van alles ge-
daan: uilenballen pluizen, water-
diertjes bestuderen, bomen knot-
ten, bootje varen, natuurspeur-
tochten , nestkastjes timmeren, 
etc. Dit keer gingen de Veenmol-
len op bezoek bij kinderboerde-
rij de Olievaar in het Libellebos. 
De Veenmollen hebben gehol-
pen met het voeren van de die-
ren, poep ruimen, vegen en al-
lerlei andere klusjes die gedaan 
moeten worden op de boerderij. 
Het was heerlijk weer en tot slot 

was er nog tijd om verstopper-
tje te doen en in de speeltuin te 
spelen. Het was nog maar februa-
ri maar de jassen en mutsen gin-
gen uit want van actief buiten zijn 
krijg je het lekker warm. De Veen-
mollen is bedoeld voor kinderen 
in groep 5, 6 7 of 8 die graag bui-
ten in de natuur zijn. We komen 
een keer per maand op zaterdag-
middag bij elkaar voor een nieuw 
avontuur. Het lidmaatschapsgeld 
bedraagt €25,- per jaar. Naast het 
lidmaatschap krijgen de kinderen 
de RondUit (het blad van het IVN) 
en een club T-shirt van “De Veen-
mollen”.

Maak carrière in bloemenexport
Kom werken bij Adomex 
Internationaal
Regio - Op zoek naar een carrière 
in de bloemenexport? Kom wer-
ken bij Adomex International: Dy-
namisch? Commercieel Interna-
tionaal? Een gevarieerd klanten-
pallet? Werken bij Adomex biedt 
het je!
Adomex International B.V. is een 
dynamisch bedrijf dat decora-
tief snijgroen importeert vanuit 
de hele wereld. Deze producten 
worden voornamelijk verkocht 
aan exporteurs op de bloemen-
veilingen in Nederland. Adomex 
International heeft een platte or-
ganisatiestructuur en samen met 
circa 100 collega’s wordt gezorgd 
voor een goede dienstverlening 
aan de klanten. 
Er heerst een prettige bedrijfscul-
tuur. Met het oog op de toekomst 
en om aan de groeiende vraag 
van de klanten te kunnen vol-
doen wordt hard gewerkt aan de 
verdere professionalisering van 
het bedrijf. En Adomex groeien, 
ook daarom zijn er regelmatig va-
catures en is het bedrijf continue 

op zoek naar nieuwe collega’s. 
In Nederland heeft Adomex 
drie vestigingen: in Rijnsburg, 
Aalsmeer en Naaldwijk. Voor de-
ze locaties zijn er verschillende 
vacatures, zoals boxchef, logis-
tiek medewerker(s), chau�eur en 
scholieren voor de functie van lo-
gistiek medewerker. Kijk op de si-
te www.adomex.nl (werken bij) 
voor alle vacatures.
Geïnteresseerd geraakt in een 
vacature bij Adomex? Stuur dan 
vooral een open sollicitatie. Be-
schrijf daarin wat voor functie je 
zoekt, welke ervaring je hebt en 
waarom je graag voor Adomex 
wilt werken: Dan ben jij wel-
licht de collega die het bedrij 
zoekt! Reageer en stuur je solli-
citatie aan hrm@adomex.nl t.a.v. 
Anuschka Buhrs, telefoon 0297-
381291.
Het Adomex hoofdkantoor is ge-
huisvest aan de Randweg 119a in 
Uithoorn. Telefoon: 0297-381180, 
fax: 0297-381185, website: www.
adomex.nl.

Hoge mate van klantvriendelijkheid
Onderscheiding voor 
Biemond & Van Wijk 
Regio - Smart en Mercedes-Benz 
dealer Biemond & van Wijk met 
vestigingen in Aalsmeer en Haar-
lem is onderscheiden met de 
Klant Nr. 1 medaille omdat het 
bedrijf opvalt door de zeer hoge 
mate van klanttevredenheid. Dit 
heeft topprioriteit bij Mercedes-
Benz Cars. Klanttevredenheid is 
namelijk de basis voor een ‘Best 
Customer Experience’. Daarbij 
zijn tevreden klanten belangrijke 
merkambassadeurs. Klanttevre-
denheid is vooral belangrijk om-
dat dit hét startpunt voor loyali-
teit is. Daarom onderzoekt Mer-
cedes-Benz Cars de mate van te-
vredenheid van klanten al meer 
dan 20 jaar. Via online vragen-
lijsten kunnen klanten zich uit-
spreken over de kwaliteit van de 
dienstverlening van Mercedes-
Benz Cars. Ook kunnen ze verbe-
terpunten aangeven. Zo vervul-
len klanten een actieve rol bij het 
verder verbeteren van de dienst-
verlening van het merk.  

De klant altijd op Nr. 1 
De essentie van Klant Nr. 1 is dat 
klanttevredenheid structureel is 
geïntegreerd in alle processen 
bij een dealerbedrijf. Alles moet 
kloppen: van eerste contact, 
proefrit en o�erte tot de a�eve-
ring van de auto en daarna de uit-
voering van onderhoud en repa-
ratie. Alle Mercedes-Benz mede-
werkers worden hier intensief op 
getraind. 

Hoge waarderingscijfers
Bij de uitreiking van de Klant Nr. 
1 Awards bleek wederom dat de 
complete Mercedes-Benz Cars 
organisatie zeer goed scoort als 
het gaat om de kwaliteit van de 
dienstverlening. Smart en Merce-

des-Benz dealer Biemond & van 
Wijk met vestigingen in Aalsmeer 
en Haarlem kreeg hoge waarde-
ringscijfers van zijn klanten. Daar-
voor kreeg Jacco Biemond van 
Biemond & van Wijk de Klant Nr. 
1 medaille overhandigd. 
Biemond over de onderschei-
ding: “Wat we bij Smart doen is 
kort en krachtig samen te vat-
ten: onze complete, toegewij-
de teams in Aalsmeer en Haar-
lem bieden van verkoop tot on-
derhoud en reparatie service van 
Mercedes-Benz niveau en daar-
bij koesteren we de warmte en 
de charme van het familiebedrijf. 
Door de combinatie van dat ge-
voel en premium service hebben 
we met Smart een trouwe klan-
tenkring opgebouwd. Vooral in 
Haarlem komen de compacte en 
wendbare city cars van smart per-
fect tot hun recht.”

Voor elfde keer
De Mercedes-Benz Klant Nr. 1 
Awards werden dit jaar voor de 
elfde keer toegekend. Eberhard 
Kern, Managing Director Merce-
des-Benz Cars Nederland, reikte 
de prijzen uit en zei daarbij het 
volgende: “De complete Neder-
landse dealerorganisatie zet zich 
dagelijks in om ons merkmot-
to ‘Das Beste oder Nichts’ waar 
te maken. Dat doen we met top-
producten en met service van het 
hoogste niveau. Onze dienstver-
lening is allesomvattend en ont-
zorgend. En we zorgen ervoor dat 
onze klanten zich thuisvoelen bij 
Mercedes-Benz. We zijn trots op 
de hoge cijfers die we van onze 
klanten krijgen. Toch zien we die 
vooral als startpunt. We blijven 
ook in 2018 werken aan nóg be-
ter.”

Het team van Biemond & van Wijk krijgt de Klant Nr. 1-medaille overhan-
digd. Van links naar rechts:  Dennis van Grieken (Service manager per-
sonenauto’s Aalsmeer), Norbert Schmitz (Sales manager personenauto’s 
Aalsmeer), Eberhard Kern (Managing Director Mercedes-Benz Cars Neder-
land), Jacco Biemond (Algemeen Directeur), Eric Eldering (Marketing ma-
nager) en Tjapko Postma (Sales manager personenauto’s Haarlem).

Zaterdag 17 en zondag 18 februari
Feestelijke open dagen 
bij Camperhuren.nl
Regio - Camperverhuur Amster-
dam is verhuisd van Amstelveen 
naar Aalsmeer en gaat verder on-
der de nieuwe naam Camperhu-
ren.nl. Om dit heuglijke feit te vie-
ren en bestaande én nieuwe klan-
ten kennis te laten maken met 
het bedrijf zijn er aanstaande za-
terdag 17 en zondag 18 februari 
feestelijke open dagen van 10.00 
tot 16.00 uur.
Camperverhuur Amsterdam be-
staat al sinds 2008 en werd opge-
richt door Ernst Rauwenho�. Zijn 
uit de hand gelopen hobby kreeg 
een vaste plek in een loods aan 
de Legmeerdijk 222 in Amstel-
veen. Er werd gestart met de ver-
huur van drie luxe en comforta-
bele campers, maar al snel werd 
de vraag naar campers groter. Na 
bijna tien jaar is Camperverhuur 
Amsterdam uit de loods op de 
Legmeerdijk gegroeid en bleek 
een verhuizing én naamswijzi-
ging een logische vervolgstap. 
Vanaf december 2017 jongst-
leden heeft het bedrijf haar in-
trek genomen in een bedrijfs-
pand aan de Turfstekerstraat 26 
te Aalsmeer - gelegen op bedrij-
venterrein Hornmeer - en gaat 
zij verder onder de naam Cam-

perhuren.nl. Op de gelijknamige 
nieuwe website www.camperhu-
ren.nl staan alle mogelijkheden 
en typen campers uitgebreid be-
schreven. Komend seizoen heeft 
Camperhuren.nl maar liefst der-
tig jonge en luxe campers in de 
verhuur. Naast de verhuur wordt 
er ook een markt bediend voor de 
verkoop van én bemiddeling in 
luxe campers. Om de verhuizing 
en naamswijziging bij bestaan-
de en nieuwe klanten onder de 
aandacht te brengen organiseert 
Camperhuren.nl twee feestelijke 
open dagen op zaterdag 17 en 
zondag 18 februari aanstaande. 
Tijdens deze open dagen zijn al-
le campers te bezichtigen, staan 
de medewerkers klaar om vra-
gen te beantwoorden, kunt u ge-
nieten van een lekker hapje en 
drankje en zijn er mooie acties. 
Bovendien staan er kraampjes 
met informatie over diverse be-
stemmingen. Ideaal voor wie zich 
nog aan het oriënteren is op een 
mooie campervakantie.

Persoonlijke begeleiding
Een nieuwe plek en nieuwe naam, 
maar met de oude vertrouwde 
service. Zo is er altijd persoonlij-

V.l.n.r. eigenaar Ernst Rauwenho�, Bernadette Out en Rogier 
Faber. Foto Camperhuren.nl.jpg

ke begeleiding, vóór en desge-
wenst tijdens de reis, zodat de 
klant onbezorgd op reis kan. Ook 
kan er tijdens de reis een handige 
app geraadpleegd worden waar-
in een heleboel praktische infor-
matie te vinden is. Daarnaast kun-
nen er allerlei pakketten worden 
bijgeboekt. Van een snackpak-
ket of rijk gevulde koelkast, tot 
opgemaakte bedden, een hand-
doekenpakket of huishoudpak-
ket. Zelfs �etsen, een tuintafel 
met stoelen, reisgidsen of eind-
schoonmaak behoren tot de mo-

gelijkheden. De campers tenslot-
te zijn van alle gemakken voor-
zien, waaronder standaard een 
luifel, �etsendrager en volledige 
keukeninventaris.
Om dit alles in goede banen te 
leiden en de campers voor elke 
klant weer piekpijn op te leveren 
is er ook goed personeel nodig. 
Door de groei van Camperhu-
ren.nl zijn zij op zoek naar nieu-
we parttime krachten, zowel all-
round medewerkers als schoon-
makers/schoonmaaksters. Op de 
website staat meer informatie.
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Het artikel in de Nieuwe Meerbode waarin het o.v. bedrijf Connexxi-
on op de vingers wordt getikt wegens het niet nakomen van ge-
maakte afspraken doet mij vrezen voor de toekomst, de boete van 
€400.000,- doet daar niets aan af, de reeks van vermelde problemen 
is zo groot die los je niet zomaar op, tenzij je over de juiste mensen 
beschikt en dat is blijkbaar niet het geval gezien het volgende. In de 
verleende concessie is opgenomen dat de frequentie van bepaal-
de buslijnen zal worden verhoogd waaronder lijn 347, voorheen lijn 
170 van 4 naar 8 bussen in 64 minuten, dit om de passagiers zo snel 
mogelijk van A naar B te kunnen verplaatsen. Nu snelheid zit er vol-
doende in, zo zelfs dat de ene bus door de volgende wordt inge-
haald, vandaar al in de volksmond geen R-Net, maar race-net. Om 
de snelheid er in te krijgen hebben ze een geniaal plan bedacht, 
omdat er in de omgeving van de halte Herman Heiermanslaan zo-
veel ouderen wonen circa 40 procent en denkelijk nog wel meer, 
plus nog een aantal met een handicap, heffen we die halte op want 
oudjes worden traag om over gehandicapten nogmaar te zwijgen, 
hierbij wordt er aan voorbij gegaan dat deze oudjes er in hun nog 
werkzame leven toe hebben bijgedragen aan wat Nederland nu is. 
Om deze halte over te slaan wordt tijdwinst geboekt en daar gaat 
het om, het wordt ze nu onmogelijk gemaakt om van het o,v ge-
bruik te maken want wist u het al?, de meeste kunnen niet zo goed 
meer lopen om over de gehandicapten nog maar te zwijgen! Er be-
staat onder deze mensen en dat zijn er gezien onze handtekening-
lijst zeer veel, de stellige indruk niet serieus genomen te worden. 
Daarom is de boete van €400.000,- niet voldoende maar hoort daar 
zeker een brevet van onvermogen bij voor alle personen die mee-
gewerkt hebben tot het verlenen van de concessie en ook de uit-
voerders daarvan.

Jan Winkelaar uit Uithoorn

LEZERSPOST

Busverbindingen Connexxion

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Natasja’s Voetverzorging 
Opening pedicurepraktijk 
in Uithoorn
Uithoorn - Op 17 februari bent 
u van harte welkom in de nieu-
we praktijk op de Wiegerbruin-
laan 8a in Uithoorn. Aan het 
woord Natasja: “Maar eerst zal ik 
mij even voorstellen, mijn naam 
is Natasja Jongen en ik ben ruim 
20 jaar pedicure. Naast mijn am-
bulante werk, werk ik in Nieuw-
veen bij een grote zorginstelling 
voor mensen met een lichame-
lijke en verstandelijke beperking. 
Vorig jaar heb ik met veel plezier 
een ruimte gehuurd bij Motion 
Fysiotherapie voor één ochtend 
in de week. Omdat ik graag wil 
uitbreiden, heb ik besloten om 
een ruimte te huren, zodat ik u al-
les kan aanbieden op het gebied 
van goede voetzorg. Wat kunt 
u van mij als medisch pedicure 
i.o., sport pedicure verwachten. 
U kunt bij mij terecht met diabe-
tes, reuma en overige risicovoe-
ten. Medisch pedicures zijn speci-
aal opgeleid om alle risicovoeten 
niet alleen verzorgend maar pre-
ventief te behandelen. Daardoor 
kunnen ernstigere problemen of 
klachten worden voorkomen. Op 
mijn website www.natasjasvoet-
verzorging.nl/behandelingen 
staat een link naar zorgverzeke-
raars, daar kunt u zien of u in aan-
merking kunt komen voor een 
vergoeding. Indien nodig wordt u 
eerst gezien door een podothera-
peut voor het vaststellen van het 
zorgpro� el en de hoogte van de 
vergoeding. Ik heb daarvoor een 
contract met een kwaliteit gere-
gistreerde podotherapeut, na-
melijk podotherapie Aalsmeer. Ik 
bezit ook de specialistische tech-
nieken om veel voetproblemen 
te behandelen zoals bij ingroei-

ende nagels, tenen die tegen of 
over elkaar liggen waardoor er 
drukplekken ontstaan. Hier maak 
ik een orthese, plaats een nagel-
beugel, repareer een nagel of leg 
plekken drukvrij zodat u weer 
pijnvrij kunt lopen. Deze technie-
ken gebruik ik ook als pedicure in 
de sport. Denk bijvoorbeeld aan 
trauma-, stootnagels, blaren, eelt 
en likdoorns. Bij sport heeft de 
voet veel te verduren. Ook kunt 
u bij mij genieten van een heer-
lijke verwen behandelingen zo-
als cosmetisch, hotstone en gel-
nagellak. Kortom; kom 17 febru-
ari vanaf 12.00 uur langs, ko�  e/
thee en wat lekkers staan klaar. En 
u ontvangt ook een leuke goodie-
bag met een verassende inhoud. 
Tot ziens op de Wiegerbruin-
laan 8a 1422 CB Uithoorn, tel: 06 
52645619”, aldus Natasja.

Carnaval op de “Swingsjans”
Uithoorn - Woensdag 7 februari 
j.l. werd het jaarlijkse carnavals-
feest gevierd op basisschool de 
Springschans en werd de school 
omgetoverd tot “Swingsjans “. 
Juf Lotte was voor deze ene dag 
niet de baas van de school, maar 
zij kreeg de eervolle taak om de 
sleutel van de school over te dra-
gen aan Prins en Prinses Carnaval. 
Gedurende de hele week voor-
af aan het feest, mochten alle 

leerlingen en leerkrachten stem-
men op hun favoriete Prins en 
Prinses. Uit groep 8a waren Yan-
nick en Fleur genomineerd en uit 
groep 8b streden Thomas en Ju-
lia mee voor deze felbegeerde ti-
tel. Nadat alle vele stemmen wa-
ren geteld, werden Thomas Aco-
hen uit 8b en Fleur Riegen uit 8a 
verkozen tot Prins en Prinses Car-
naval van de Swingsjans. Zij wa-
ren voor één dag de baas van de 

school en mochten de sleutel in 
ontvangst nemen. Vol trots lie-
pen zij voorop in de polonaise 
over het schoolplein. Na het dan-
sen en hossen op de welbeken-
de meezinger "Hallo allemaal, 
wat � jn dat je er bent", gingen 
alle kinderen verder met feest-
vieren in de school. In vele groe-
pen werd gestart met een mode-
show. De kinderen mochten op 
gezellige muziek in hun prachti-

ge out� t paraderen over de ‘rode 
loper’. Er waren mooie prinses-
sen, ninja’s, badeendjes en een-
hoorns, politieagenten, zakken 
patat, superhelden en nog veel 
meer. Wat had iedereen zich weer 
uitgedost! 

Activiteiten
Hierna waren in elke jaarlaag ver-
schillende feestelijke activiteiten 
bedacht waar de kinderen met 
veel plezier aan konden deelne-
men. In de groepen 1-2 werden 
spelletjes als stoelendans, pandje 
verhuren en een spel met de reu-
zeparachute gedaan. In de groe-
pen 3 en 4 werd verhalenbingo 
gespeeld en deden de kinderen 
een speurtocht over het school-
plein. De lokalen en gangen van 
de groepen 5 tot en met 8 waren 
omgetoverd tot een heus spelle-
tjesparadijs. De kinderen moch-
ten met een strippenkaart deel-
nemen aan de verschillende ac-
tiviteiten. Van bowlen tot drop-
veter eten, van keezen tot zaklo-
pen, van het maken van een mas-
ker tot blik gooien. 

Gedurende de hele dag orga-
niseerde de OR voor elke bouw 
een DISCO in de gymzaal waar 
iedereen hun danstalent kon la-
ten zien. Er werd luid meegezon-
gen met de feestnummers en de 
mooiste dansmoves werden ge-
toond. 

Nieuw in Aalsmeer: 
Exclusieve dameskleding 
van DiEMode
Regio - Vanaf aankomende dins-
dag is de Zijdstraat een dames-
modezaak rijker; DiEMode opent 
haar deuren naast de molen op 
nummer 26a. Eigenaresse Em-
my Huis zet de laatste puntjes 
op de i in haar, nog naar verf rui-
kende, winkel en het is een ko-
men en gaan van monteurs (het 
alarm wordt aangesloten), leve-
ranciers (stoelen en paspoppen 
worden aangeleverd) en nieuws-
gierige voorbijgangers (‘wanneer 
ga je open, Em?’) Het plafond en 
de vloer is zwart en voor de rest 
is alles wit. “Ik ga ook alleen maar 
wit, zwart en grijze kleding ver-
kopen.” Begint Emmy. “Dat is een 
bewuste keuze. Ik vind het zelf 
mooi.” Op de vraag hoe het idee 
ontstaan is van het beginnen van 
een winkel zegt ze het volgende: 
“Een paar jaar geleden kwam ik 
regelmatig in een leuke boetiek 
die een dame alleen runde. Ik heb 
toen voorgesteld om haar op vrij-
willige basis te helpen, dat leek 
me leuk. Zo gezegd, zo gedaan. 
Ook heb ik veel vrijwilligerswerk 
gedaan, was tot voor kort man-
telzorger en werkte in verschil-
lende zaken in Aalsmeer. Ik vind 
het leuk om met mensen bezig te 
zijn en hou mijn hele leven lang al 
van kleding, dus toen de kans zich 
voordeed, omdat dit pand leeg-
stond en voor een schappelijke 
prijs kon worden gehuurd, dacht 
ik ‘waarom niet’. In de naam DiE-
Mode zit mijn naam ook verwerkt. 
Em. Ik vertelde aan vriendinnen 
en familie dat ik ging beginnen 
en die zeiden dan: ‘die Em..’ een 
krachtige letter dacht ik zo!” 

Net even andere kledingstijl
Met hulp van vrienden en familie 
is er een paar maanden hard ge-
werkt om er een prachtige win-
kel van te maken. “Die lieve men-
sen ben ik dan ook zeer dankbaar. 

Ik krijg ook een paar dagen in de 
week hulp van vriendinnen en fa-
milie. Zelf ben ik hier drie dagen 
te vinden. Er komt een grote wit-
te ko�  etafel in het midden. We 
gaan er een gezellige damesmo-
dezaak van maken! De kleding is 
net even anders; Mooie blazers 
en broeken, veel stretch, lekker 
draagbaar en de maten lopen van 
38 tot en met 52. Per maat probe-
ren we slechts enkele stukken in 
te kopen. Het moet exclusief zijn. 
‘Dare to be di� erent’ is dan ook 
mijn motto.” Opvallende kleding 
van merken als Alembika, Else-
where en Qúe. Maar ook riemen, 
tassen, sieraden, hoedjes en ove-
rige accessoires. “En binnenkort 
zelfs schoenen. Ik kijk gewoon 
waar vraag naar is. En ideeën zijn 
meer dan welkom!” Aldus de en-
thousiaste onderneemster die 
naar eigen zeggen ‘staat te po-
pelen’ om te beginnen. De ope-
ningstijden zijn van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 
uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur en op afspraak. Voor de eerste 
honderd betalende klanten ligt 
een leuke attentie klaar. DiEMode 
hanteert een spaarsysteem. Bij ie-
der vijfentwintig euro een stem-
pel en een volle kaart met twin-
tig stempels is maar liefst 50 eu-
ro waard. Emmy Huis tot slot: 
“Nog wel leuk om te vertellen is 
dat ik kunstenaars de kans bied 
om kleine exposities te houden 
bij mij in de winkel voor ongeveer 
twee maanden per keer. Jack Mul-
ler bijt het spits af. Hij maakt van 
instrumenten bijzondere kunst. 
Daarna volgt Monique Dongel-
mans. Zij heeft paspoppen ge-
maakt van kleurpotloodjes. En 
dan hoop ik dat na vier maanden 
zich iemand meldt die bijvoor-
beeld mooie sieraden maakt. Wat 
ik al zei; ‘ik sta open voor ideeën!’” 
www.diemode.nl

Nummer 1 in klantvriendelijkheid!
Gouden medaille voor 
Cor Millenaar Mercedes
Regio - De Mercedes-Benz ser-
vicevestiging Cor Millenaar in 
Aalsmeer is onderscheiden met 
de gouden Klant Nr. 1 medaille. 
Cor Millenaar kreeg de prestigi-
euze onderscheiding omdat het 
bedrijf opvalt door de zeer ho-
ge mate van klanttevredenheid. 
Dit heeft topprioriteit bij Merce-
des-Benz Cars. Klanttevreden-
heid is namelijk de basis voor een 
‘Best Customer Experience’. Daar-
bij zijn tevreden klanten belang-
rijke merkambassadeurs. Klant-
tevredenheid is vooral belangrijk 
omdat dit hét startpunt voor loy-
aliteit is. Daarom onderzoekt Mer-
cedes-Benz Cars de mate van te-
vredenheid van klanten al meer 
dan 20 jaar. Via online vragen-
lijsten kunnen klanten zich uit-
spreken over de kwaliteit van de 
dienstverlening van Mercedes-
Benz Cars. Ook kunnen ze verbe-
terpunten aangeven. Zo vervullen 
klanten een actieve rol bij het ver-
der verbeteren van de dienstver-
lening van het merk.  

Klant altijd op Nr. 1 
De essentie van Klant Nr. 1 is 
dat klanttevredenheid structu-
reel is geïntegreerd in alle pro-
cessen bij een dealerbedrijf. Al-
les moet kloppen: van eerste con-
tact, proefrit en o� erte tot de a� e-
vering van de auto en daarna de 
uitvoering van onderhoud en re-
paratie. Alle Mercedes-Benz me-
dewerkers worden hier inten-
sief op getraind. Bij de uitreiking 
van de Klant Nr. 1 Awards bleek 
wederom dat de complete Mer-
cedes-Benz Cars organisatie van 
Cor Millenaar zeer goed scoort als 
het gaat om de kwaliteit van de 
dienstverlening. Mercedes-Benz 
servicevestiging Cor Millenaar 

aan de Oosteinderweg sprong er 
uit met zeer hoge waarderingscij-
fers van klanten. Daarvoor kreeg 
directeur Cor Millenaar de gou-
den Klant Nr. 1 medaille overhan-
digd. Millenaar over de onder-
scheiding: “Wij werken volgens 
een duidelijke manier: hoe wil je 
als klant worden behandeld? Dat 
is bij ons iets natuurlijks. Elke klant 
die bij ons binnenkomt, wordt op-
gewekt begroet en komt snel bij 
de juiste persoon terecht. Wij heb-
ben bovendien een ‘open werk-
plaats’. Klanten kunnen precies 
zien wat er met hun auto gebeurt 
en de monteurs geven graag een 
toelichting. Open communica-
tie staat bij ons altijd centraal. Als 
een klant een prijsopgave krijgt, 
volgen daar geen verrassingen 
uit bijvoorbeeld. En het zijn ook 
de kleine dingen die het doen. Wij 
hebben ook een prettige wacht-
ruimte én goede ko�  e.”

Hoge scores als startpunt
De Mercedes-Benz Klant Nr. 1 
Awards werden dit jaar voor de 
elfde keer toegekend. Eberhard 
Kern, Managing Director Merce-
des-Benz Cars Nederland, reikte 
de prijzen uit en zei daarbij het 
volgende: “De complete Neder-
landse dealerorganisatie zet zich 
dagelijks om ons merkmotto ‘Das 
Beste oder Nichts’ waar te ma-
ken. Dat doen we met topproduc-
ten en met service van het hoog-
ste niveau. Onze dienstverlening 
is allesomvattend en ontzorgend. 
En we zorgen ervoor dat onze 
klanten zich thuisvoelen bij Mer-
cedes-Benz. We zijn trots op de 
hoge cijfers die we van onze klan-
ten krijgen. Toch zien we die voor-
al als startpunt. We blijven ook in 
2018 werken aan nóg beter.”

Cor Millenaar (rechts) krijgt de Klant Nr. 1-trofee overhandigd door Eber-
hard Kern (Managing Director Mercedes-Benz Cars Nederland). 

GEEN KRANT?
0297-581698

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 6 fe-
bruari vond de vierde zitting plaats 
van de parencompetitie. Een 
prachtige wintermiddag met de 
belofte van voorjaar al in de lucht, 
maar toch stroomde Colijn tegen 
één uur weer redelijk vol met Har-
tenvrouwen die er zin in hadden. In 
de A-lijn werd deze week de hoog-
ste score bereikt en wel door Thea 
Elias & Elly van Brakel met 62% 
rond. Op de tweede plaats eindig-
den Gerda Bosboom & Jetty Wee-
ning met 56,25% en op drie met 
56% rond Elly van Nieuwkoop & 
Jessie Piekaar. In de B-lijn was de 
eerste plaats voor Ank Reems & 
Sonja Reeders met 60,83%. Twee-

de werden Re� na van Meijgaarden 
& Cathy Troost met 60,42% en op 
drie Atie de Jong & Hans Warmen-
hoven met 58,75%. Met nu nog 
twee ronden te gaan beginnen de 
contouren zich min of meer af te 
tekenen. De top-drie in de A-lijn 
bestaat uit Geke Ludwig & Margo 
Zuidema gevolgd door Elly & Jessie 
en Thea en Elly. Maar de verschil-
len zijn in dit stadium niet onover-
komelijk hoog. Voor de B-lijn waar 
aan het eind van de competitie vier 
paren promoveren geldt eigenlijk 
hetzelfde. De top-vier wordt hier 
gevormd door Ank & Sonja, Re� na 
& Cathy, Annet Roosendaal & Rini 
Tromp en Atie & Hans.
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Ilona van Hilst
Uithoornse schrijfster 
geeft zelf haar boeken uit
Uithoorn – Ilona van Hilst, heeft 
al heel wat boeken geschreven. 
Wie is deze Uithoornse schrijf-
ster: “Ik woon dus in Uithoorn en 
mijn boeken liggen sinds kort 
tussen de bekendste schrijvers bij 
de BRUNA op het Amstelplein in 
Uithoorn. Ik werd enorm hartelijk 
ontvangen door Marjan Mijnders 
en Yvonne.  Marjan en Yvonne 
gaan eind juni een signeersessie 
regelen. Mijn twee thrillers 'Costa 
Blanca' en 'Vermist' en mijn kin-
derboek 'Superbroers, de verge-
ten schat' ga ik dan signeren. Ho-
pelijk is mijn derde thriller 'Oog-
vocht' (werktitel) dan ook al ge-
drukt. Ik ben druk aan het schrij-
ven en ga eind februari voor 6 we-
ken naar Spanje om hieraan ver-
der te werken.  Ik ben een voor-
stander van het "alles zelf doen" 
en heb in eigen beheer mijn boe-
ken uitgegeven. Mijn redacteu-
ren zijn familieleden en de vorm-
geving voor de boekomslagen re-
gel ik zelf met mijn broer. 

Wie ben je?
Mijn naam is Ilona van Hilst en 
ik ben 56 jaar. Ik woon al 28 jaar 
in Uithoorn met Bert, die twee 
dochters (46/43 jaar) heeft. De 
oudste dochter heeft twee zonen, 
die 9 en 12 jaar oud zijn. In 2013 
ben ik gestopt met werken van-
wege een reorganisatie en kreeg 
ik tijd om te schrijven.

Welke boeken heb 
je geschreven?
In 2016 heb ik twee thrillers ge-
schreven, Costa Blanca en Ver-
mist. In 2017 heb ik een kinder-
boek, De avonturen van de Su-
perbroers, tweemaal uitgebracht. 
Dit boek had ik oorspronkelijk 
voor de kleinkinderen geschre-
ven, het was deels op henzelf ge-
baseerd en bevatte privé-foto’s. 
Kort daarna bracht ik het ‘regu-
lier’ uit, toen bleek dat ze het een 
erg goed boek vonden. Iets aan-
gepast uiteraard en opgedragen 
aan Stichting Opkikker (er gaat 
€1,- per verkocht boek naar de 
Opkikker). In 2018 wil ik mijn der-
de thriller uitbrengen. De werk-
titel is ‘Oogvocht’ en komt hope-
lijk in juni uit. Daarnaast heb ik 
in 2017 meegeschreven aan het 
boek ‘Wat kan ik van u leren?’ van 
de stichting ‘Goed doen voor een 
ander’. Het is een bundel met le-
vensverhalen van ouderen. Eén 
van de vijftig verhalen komt van 
mijn hand. De opbrengst van 
het boek gaat naar ‘Ko�eschenk 
Buurtprojecten’. 

Heb je weleens een manuscript 
naar een uitgeverij gestuurd?
Ja, mijn beide thrillers (inclu-
sief synopsis en mijn CV) heb ik 
naar vier uitgeverijen gestuurd 
(De Crime Compagnie, L.S. Am-
sterdam, Marmer, Ambo). Van 
de Crime Compagnie (uitgeve-
rij van vrouwenthrillers) kreeg ik 
van VERMIST mooie feedback. 
Ze hadden het manuscript ge-
lezen en vonden dat de onder-
liggende spanning en thema re-
denen waren om door te lezen. 
Maar het perspectief lag teveel 
bij de man, waardoor het niet in 
hun doelgroep viel. Ik werd wel 
verzocht om manuscripten te blij-
ven inzenden. Van de bijgeschre-
ven feedback, door het hele boek 
heen, heb ik ook echt wat opge-
stoken!

Welke schrijfstijl heb je?
Ik schrijf vlot, eenvoudig en rit-
misch. Ik hoop dat mijn boeken 
spannend overkomen. Dit geldt 
ook voor mijn kinderboeken, die 
zijn nog opgeleukt met een wat 
grappige stijl. 

Welke schrijvers lees je graag?
Thrillerschrijvers, zoals de Ame-
rikaanse Tess Gerritsen. Ik vind 
haar erg goed door de span-
ningsboog en de intensiteit van 
haar verhalen. Ad van de Lisdonk 
schrijft enorm beeldend, je zit 
echt in het personage; hij heeft 
een jaloersmakende stijl. De boe-
ken van Linda van Rijn lezen ge-
makkelijk en vlot; door haar boek 

Blue Curaçao voelde ik opeens de 
drang om te gaan schrijven. Dat 
“momentum” was in 2015. NB. 
Mijn stijl ligt tussen die drie schrij-
vers in (met alle respect voor hun 
niveau!).

Waarom schrijf je?
Geen idee eigenlijk. Voor rust in 
mijn hoofd misschien? 

Waarom vind je ‘schrijven’ leuk?
Uithoorn – Het creëren van een 
geschreven verhaal is een luxe 
gevoel, een spannende ontdek-
kingsreis en het geeft me rust. In 
tweede instantie omdat mensen 
mijn eerste boek leuk vonden en 
me dat stimuleerde om verder te 
schrijven.

Waar loop je tegenaan?
Ik wil de lezer gelijk bij de lurven 
pakken, zodat hij wil doorlezen. 
De eerste hoofdstukken vind ik 
daarom nogal lastig. Daar blijf ik 
het hele boek op broeden en ze 
steeds wijzigen. Ook het bepalen 
van de spanningsboog, de �ash-
backs, het uitrekenen van tijdslij-
nen en beeldend schrijven kost 
me meer tijd dan ik eigenlijk wil. 
Verder vind ik het lastig om mo-
menten te vinden om ongestoord 
te kunnen schrijven. En mezelf re-
digeren vind ik een oneindig pro-
ces. Ik blijf dingen zien die beter 
hadden gekund. 

Wat gaat je gemakkelijk af?
Het bedenken van bijzondere 
verhaallijnen, het schrijven zelf, 
het gevoel voor de cadans (ritme) 
van de zinnen.

Welke schrijftechnieken 
spreken je aan?
De top-3 waar ik continu aan-
dacht aan besteed is: a) show 
don’t tell (om goed beeldend te 
blijven schrijven), b) schrijven is 
schrappen (overbodige tekst ver-
wijderen) en c) niet redigeren tij-
dens het schrijven (dat verstoort 
de creativiteit en de �ow). Overi-
gens neem ik niet alle technieken 
zomaar aan, want de één vindt dit 
goed en de ánder dat, ik verrijk al-
leen mijn eigen stijl als ík het wil.

Wie redigeert je boeken?
Mijn partner is de eerste die ik 
mijn teksten geef als het boek bij-
na af is. Hij kijkt kritisch naar het 
verhaal, of alles logisch is en of 
de tijdslijnen kloppen. Mijn broer 
Hans is een taalpurist en let op 
zinsconstructies en correct taal-
gebruik. Ze geven soms sugges-
ties, maar meestal wijzen me uit-
sluitend op onjuistheden of on-
volkomenheden. Beiden dragen 
ze optimaal bij aan het eindresul-
taat. Helaas wijzig ik mijn teksten 
tot aan het drukken, dus fouten 
blijven erin sluipen die niet meer 
geredigeerd kunnen worden. Dat 
is mijn valkuil en een klein risico 
voor het eindresultaat.

Wie geeft je boeken uit?
Ik geef mijn boeken zelf uit, dus 
in eigen beheer. Daarvoor lever 
ik drukklare bestanden (zoals de 
boekomslag en het manuscript) 
aan bij de drukkerij en ik regel zelf 
de verkoop via mijn social media. 

Wat is je doel voor 
de toekomst?
Ik wil steeds betere boeken schrij-
ven, die door mensen graag gele-
zen worden. Dat zie ik als een uit-
daging, omdat ik dan ook pro-
motie moet gaan doen. Daar-
naast wil ik graag mensen inspi-
reren om te doen wat ze leuk vin-
den. Zoals schrijven. En hoe een-
voudig het is om zelf uit te geven, 
in eigen beheer. Ook kinderen wil 
ik inspireren. Ik wil ze laten zien 
hoe leuk het is om ongebreideld 
te ‘fantaseren’. En dat ze hun ei er-
in kwijt kunnen, of even kunnen 
ontsnappen aan de soms ‘harde 
werkelijkheid’. Ik zoek nog naar 
een manier om dit te gaan doen. 

Wanneer schreef je ooit 
je eerste verhaal?
In de 5e klas van het VWO (ik 
was ca 16 jaar) kwam ik erachter 

dat ik kon schrijven. We moes-
ten een opstel inleveren over 
wat ons bezighield. Ik had al snel 
een idee (‘agressiviteit in het ver-
keer’) en gaf het de titel ‘Een lem-
ming …’. Het ging over het typi-
sche groepsgedrag van dit dier-
tje in relatie tot mensen. Een wat 
vreemd verhaal, als ik het nu te-
ruglees. Mijn leraar was echter 
enthousiast en ik kreeg een 7,5 
met zijn opmerkingen: “Stijl: zeer 
goede woordkeus en een te waar-
deren, enigszins dichterlijk taal-
gebruik. Zeer goed. Vorm: goed. 
Inhoud: mager, het onderwerp 
‘agressiviteit’ staat niet centraal in 
je opstel.” Ik behaalde één van de 
hoogste cijfers van de klas, weet 
ik nog. Die ervaring op school 
legde wellicht onbewust de ba-
sis voor mijn huidige schrijfover-
tuiging. 

Waar en hoe schrijf je?
Thuis, op de bank met mijn laptop 
op schoot. Ik dwaal dan pijlsnel 
af naar mijn hoofd. Als ik schrijf 
vergeet ik alles om me heen. Als 
ik niet schrijf, heb ik verhalen in 
mijn hoofd die opdoemen bij al-
les wat ik zie en lees, bijvoorbeeld 
de krant. Ik maak soms brie�es als 
ik iets kan gebruiken. Ik schrijf het 
liefst de hele dag. Maar in de prak-
tijk is dat niet mogelijk, ik leef niet 
alleen, dus ik heb geleerd om te 
schipperen met de tijd. Als schrij-
ver ben je solistisch bezig. Ik hoef 
geen hutje op de hei. Er zijn ge-
noeg momenten om me te kun-
nen concentreren.

Lukte het schrijven van je 
eerste boek in één keer?
Nee, niet direct. Ik deed drie mis-
lukte pogingen en kwam niet ver-
der dan bladzijde vijftien. De co-
vers en titels lagen al wel klaar. 
Ik nam mijn schrijfproces onder 
de loep en besefte dat ik geen 
schrijfmethode had. 

Hoe vond je je eigen 
schrijfmethode?
Als IT Projectmanager was ik ge-
wend geweest om planmatig 
te werken. Het lag dus voor de 
hand dat ik dit zou kunnen toe-
passen op mijn boek. Ik bedacht 
toen een afgebakend proces van 
vier stappen 1. ideevorming (via 
“mindmapping”) 2. ontwerpen 
3. testen 4. uitvoeren. Daarmee 
ging ik opnieuw aan de slag.

En lukte dat?
Jazeker, onmiddellijk. Via de vier 
stappen kon ik het schrijven van 
een boek uitstekend plannen. 

Kun je iets vertellen over 
jouw 4-stappen aanpak?
Het is simpel, in zet eerst vier do-
cumenten op. In stap 4 kan ik star-
ten met schrijven van het boek.
- Stap 1 IDEE -> document 
 “BRAINSTORM SCHETS”
Ik pak een A4-vel en zet de hoofd-
persoon centraal neer. Ik volg met 
andere personages, hun karakter-
eigenschappen, hun eigenaar-
digheden, hun bezigheden, loca-
ties, bizarre omstandigheden etc. 
Ik verbind alle lijntjes met elkaar 
en al snel zie ik dan een plot voor 
een thriller ontstaan.
- Stap 2 ONTWERP -> 
 document “KARAKTERS” 
Ik werk de schets uit in een over-
zichtsdocument. De karakters 
verdiep ik (leeftijd, kinderen, jaar-
tallen van gebeurtenissen, fami-
lieconnecties, situaties, etc) en 
die leg ik vast in bulletpoints. Ik 
plak daaronder informatie van 
mijn onderzoek op internet over 
zaken in de verhaallijnen. Het do-
cument is al gauw 65 pagina’s. Ik 
associeer, combineer en dedu-
ceer alle informatie in mijn hoofd. 

Zo kwam ik bijvoorbeeld via het 
personage ‘George’ op de locatie 
Ierland en toen bij de strijd van de 
IRA, wat zich tot één van de ver-
haallijnen ontwikkelde. 
- Stap 3 TESTEN -> document 
 “TESTBOEK / GRONDPLAN” 
Ik bedenk hoeveel pagina’s mijn 
thriller moet bevatten. Bijvoor-
beeld 240 pagina’s met 10 pagi-
na’s per hoofdstuk. Ik zet dan ver-
volgens een ‘testboek’ op met 24 
hoofdstukken. Deze hoofdstuk-
ken werk ik uit met maximaal 10 
zinnen en hun eigen verhaallijn. 
Ergens verwerk ik dan een plot 
en dan weet ik hoe de ‘spannings-
boog’ loopt. Ik kan tijdens het 
schrijven het verhaal verder in-
vullen, maar het grondplan (de 
vorm, structuur en constructie) 
zal ik niet meer heel erg kunnen 
wijzigen.
- Stap 4 UITVOEREN -> 
 document “HET MANUSCIPT” 
In deze stap kan ik het boek gaan 
schrijven! De andere drie docu-
menten zijn mijn onmisbare ba-
sis. 

Hoe leer je meer over schrijven?
Ik heb daarvoor speci�eke hand-
boeken gekocht (Renate Dor-
restein, Lisette Jonkman, Hans 
Hogenkamp, René Appel) en ik 
speur het internet af naar infor-
matie. Ik ben autodidactisch in-
gesteld. Schrijfcursussen heb ik 
(nog) niet gevolgd. De volgende 
vragen wilde ik beantwoord zien: 
welke beginnersfouten moet ik 
voorkomen? welke schrijfregels 
zijn er überhaupt? wanneer ge-
bruik ik welke grammaticale tijd 
(o.v.t., verleden tijd, tegenwoordi-
ge tijd e.d.)? hoe verwerk ik tijds-
lijnen en �ashbacks het beste? De 
antwoorden vond ik in boeken 
en artikelen. De krant is ook een 
bron van informatie en inspiratie, 
zoals voor schrijftechnieken. Ik 
ben geabonneerd op het maga-
zine ‘Schrijven’ en heb me gere-
gistreerd bij diverse boekenweb-
sites, zoals de Crimecompagnie.

En welk onderzoek doe 
je voor je boeken?
Associëren is mijn manier om ver-
haallijnen verrassend te maken. 
Het kan alle kanten op gaan. Ik 
moet daarvoor onderzoek doen 
en kom achter zaken waarvan ik 
het bestaan niet eens wist. 

Kan iedereen een 
boek schrijven?
Als iemand dat vraagt zeg ik: ‘Als 
je dit echt wilt moet je het uitpro-
beren, maar zorg voor een goede 
voorbereiding en een schrijfplan. 
Het is jammer als het schrijven 
niet lukt door een te snelle start.’
M.i. is het zo, of je kunt schrijven, 
schilderen, lezen, muziek maken, 
houtbewerken, klussen of wat 
dan ook, dat dit afhangt van je ei-
gen verwachting. Of voor wie je 
het doet. Iedereen kan bijvoor-
beeld wel een tekening maken, 
maar wat doe je ermee? Wat/wie 
bepaalt of het ‘goed’ is? Wees zelf-
kritisch en vergroot je kennis en 
inzicht. Niets komt vanzelf, alleen 
je eigen talent, dus steek energie 
in het opdoen van kennis. Pro-
beer dingen uit, kom erachter 
wat je leuk vindt en waar je goed 
in bent.

Waar kunnen we meer 
lezen over je boeken?
Ik heb een eigen website, www.
ilonavandaag.wordpress.com/ 
waar je alle informatie over mijn 
boeken kunt vinden. En op de 
website www.boekenbestellen.nl 
is mijn kinderboek rechtstreeks te 
koop. Via mijn contactadres ilona-
vanhilst@gmail.com ben ik schrif-
telijk te bereiken.

Muziek maken is leuk en bo-
vendien is het wetenschappe-
lijk bewezen dat muziek ma-
ken een hele positieve invloed 
heeft op de intelligentie en so-
ciale vaardigheden van kinde-
ren. Het gezamenlijk muziek 
maken versterkt het groeps-
gevoel en het sociale en emo-
tionele gevoel. Dit alles draagt 
bij aan een positiever zelf-
beeld.

Tavenu wil graag uitdragen 
dat muziek voor iedereen toe-
gankelijk is, voor elke porte-
monnee. Tavenu denkt aan de 
toekomst en continuïteit door 
voortdurend met jeugdle-
den te kijken hoe  muziek ma-
ken met elkaar zo leuk moge-
lijk gemaakt kan worden. Bij 
Tavenu kun je muziekles vol-
gen om zo op termijn deel te 
nemen aan het (jeugd)orkest. 
Onze focus ligt vooral bij de 
jeugd. Wie herkent het beeld: 
je kind komt thuis van school 
en zoekt meteen een beeld-
scherm op om daar vervol-
gens de eerstkomende paar 
uur in te verdwijnen. Kinde-
ren van nu krijgen bijna geen 
muziek meer mee. Simpel-
weg omdat dit vaak op scho-
len wordt wegbezuinigd of 
omdat de kinderagenda al te 
vol staat met andere activi-
teiten. Muziek is juist een he-
le mooie uitlaatklep om even 
alles los te laten en alleen met 
jezelf bezig te kunnen zijn. 
Dit komt zeker ten goede aan 
je concentratie en geeft een 
�jn gevoel. Vaak wordt mu-
ziek ook gebruikt om je emo-
tie in kwijt te kunnen, je hoeft 
niet te praten en kunt dit he-
lemaal voor jezelf doen zodat 
je er een stuk beter van gaat 

voelen. Bij Tavenu zijn er ver-
schillende mogelijkheden. Je 
kunt een instrument zelf mee-
nemen of er een in bruikleen 
hebben. De les is 1x per week 
20 minuten. Het jeugdorkest 
waarin je samen leert spelen 
is op dinsdagavond van 19.00-
19.30. Dit gaat onder begelei-
ding van een dirigent. Daar-
naast heeft Tavenu ook een 
steelband, alom bekend in de 
regio. Sinds vorig jaar heeft de 
steelband 3 jeugdleden, Je-
roen van 11 jaar, Jorg van 10 
jaar en Renzo van 9 jaar. We 
zouden graag nog minimaal 4 
jeugdleden erbij krijgen zodat 
we een jeugdsteelband met 
elkaar kunnen vormen om bv 
op school eens een optreden 
te geven of andere gelegen-
heden. De jeugdleden van de 
steelband oefenen ook 1x per 
week met elkaar, op woens-
dagavond van 19.15 – 20.15. 
Afgelopen jaar waren onze 3 
jeugdleden bij de Sinterklaas 
intocht in Amstelveen, Nieuw-
koop, de Kwakel en Baarn. Ze 
vonden het geweldig voor-
al om het met elkaar te doen, 
het was 1 groot avontuur. Het 
is redelijk makkelijk om een 
steelpan te leren spelen en je 
hebt er geen muzikale erva-
ring voor nodig. Mocht je den-
ken, na het lezen van dit stuk-
je, dat is echt iets voor mij of 
voor mijn kind, kom dan eens 
vrijblijvend kijken en sfeer 
proeven. Stuur een mailtje 
naar: tavenudekwakel@gmail.
com Als je nog meer vragen 
hebt dan kun je ook telefo-
nisch contact opnemen: 0297-
286 143. Onze ervaring leert 
dat kinderen vanaf 8 jaar klaar 
zijn om langere tijd hun focus 
te hebben voor de les.

Muziek maken maakt 
kinderen slim!

PvdA presenteert:
Kandidaten en programma
Uithoorn/De Kwakel - Tij-
dens een geanimeerde bij-
eenkomst in restaurant ‘Ge-
niet aan de Amstel’ aan het 
Marktplein in Uithoorn pre-
senteerde de PvdA zijn kandi-
daten voor de komende ge-
meenteraadsverkiezing. Lijst-
trekker Els Gasseling lichtte 
daarna samen met medekan-
didaten Jeroen Brink en Mar-
ga Moeijes het programma toe. 
Ook de Partij van de Arbeid in 
Uithoorn is klaar voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 
21 maart. Afdelingsvoorzitter 
Gerrit Roseboom stelde afgelo-
pen vrijdag tijdens de presen-
tatie de kandidaten voor. Lijst-
trekker is huidig fractievoorzit-
ter Els Gasseling. Zij heeft haar 
sporen in de Uithoornse po-
litiek inmiddels wel verdiend. 
Jeroen Brink, fractie-assistent 
tijdens de afgelopen raadspe-
riode is tweede. Hij draait nu 
vier jaar op de achtergrond 
mee. Nieuwkomer op de derde 
plaats is Marga Moeijes. In Uit-
hoorn geen onbekende door 
haar onvermoeibare inzet voor 
het wel en wee van de bewo-
ners in De Legmeer. Hans Por-
tengen, oud-raadslid, is ook 

niet vreemd in de Uithoorn-
se politiek. Op de vijfde plaats 
vinden we oud-wethouder Jan 
van Velzen. De lijst wordt ge-
completeerd door Gerrit Rose-
boom, Chris Verhorst en lijst-
duwers Maarten Levenbach 
en Rob de Boer. Els Gasseling 
zal in de komende periode zich 
opnieuw richten op het Schip-
holbeleid waarin alle Uithoorn-
se partijen samen optrekken. 
Daarnaast zullen werk en in-
komen, wonen en leefbaar-
heid haar aandacht krijgen. Je-
roen Brink richt zich vooral op 
cultuur, sport, recreatie en jon-
gerenwerk. Zijn motto is: Ver-
binden door activiteiten. Mar-
ga Moeijes zoekt het vooral in 
het samen doen. Samen doen 
op het gebied van zorg, parti-
cipatie en onderhoud van de 
openbare ruimte. Bereikbaar-
heid en economie zijn de aan-
dachtspunten van Hans Por-
tengen. Hij gelooft ook vooral 
in: Uithoorn: sociaal, mooi wel! 

Kortom: kandidaten die gezien 
hun achtergrond uw stem ver-
dienen en daar bovenop een 
programma volgen dat heel 
Uithoorn ten goede komt.
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Vergaande plannen om Fort bij Uithoorn
te ‘herontwikkelen’

Amstelhoek - Op het terrein aan 
de voorkant komt voldoende par-
keerruimte en het blijft boven-
dien beschikbaar voor bijvoor-
beeld festivals en andere activi-
teiten. Het fort blijft eveneens 
een museumfunctie houden. In 
de uitgave van deze krant op 7 fe-
bruari was al summier aandacht 
besteed aan de plannen van on-
dernemer en exploitant Mirjam 
Schaap. De avond werd opgeluis-
terd door de aanwezigheid van 
burgemeester Maarten Divendal 
die zich nauw betrokken voelt bij 
het onderwerp. Hij juicht de plan-
nen om het fort te gaan heront-
wikkelen van harte toe, zodat het 
weer gebruikt kan worden an-
ders dan voor militaire doelein-
den. Hij was trots op het feit dat 
binnen de Gemeente De Ronde 
Venen zes forten liggen die be-
horen tot de Stelling van Amster-
dam en in die hoedanigheid op 
de Werelderfgoedlijst staan van 
de Unesco. “Van alle gemeenten 
die onderdeel zijn van de Stel-
ling van Amsterdam, heeft onze 
gemeente de meeste forten. Vier 
zijn er zichtbaar, zoals Fort bij Uit-
hoorn, de andere twee zijn in het 
landschap verweven,” weet Di-
vendal. “We moeten bekijken op 
welke wijze wij met dit culture-
le erfgoed uit begin vorige eeuw 
om kunnen gaan. Dat is een be-
langrijke opgave, ook voor on-
ze gemeente. De forten zijn heel 
bijzonder vanwege hun func-
tie en hun geschiedenis, maar ze 
zijn ook kwetsbaar. Onderhoud 
ervan en weer in gebruik, anders 
dan voorheen, is een optie om ze 
in stand te houden. Vorig jaar is 
daar al over nagedacht door het 
college en de gemeenteraad. Een 
aantal factoren speelt daarbij een 
rol, zoals de verschillende materi-
alen waarmee de forten zijn op-
gebouwd; of er mensen bij in de 
buurt wonen; is het een fort waar-
mee je wat wilt en kan doen goed 
bereikbaar; welke mogelijkheden 
zijn er zonder de authenticiteit 
aan te tasten enzovoort. Kan je 
het een toekomst geven op een 
manier waarbij het voor eigena-
ren interessant en mogelijk is om 
zo’n fort te onderhouden het een 
openbare functie te geven? De 
meeste forten in onze gemeen-
te zijn in beheer van Natuurmo-
numenten. Maar bij Fort Uithoorn 
zwaait Staatsbosbeheer de scep-
ter en die heeft het verpacht aan 
ondernemer Mirjam Schaap. Tot 
slot is er ook nog het ruimtelijke 
kader wat met de gemeenteraad 
is afgesproken,” besloot de bur-
gervader zijn introductie die ver-
der het woord gaf aan gemeente-
ambtenaar Nico Röling van de af-

deling Ruimtelijke Ontwikkeling. 
Na hem zou Mirjam Schaap haar 
plannen presenteren hoe zij als 
ondernemer het Fort (weer) een 
functie wil gaan geven.

Regels en vergunningen
Door Nico Röling werd het proces 
uitgelegd over de aanpassing van 
het bestemmingsplan en de ver-
dere gang van zaken tot aan de 
besluitvorming van de gemeen-
teraad later in de tweede helft 
van dit jaar. “Om het ontwerp 
bestemmingsplan voor het fort 
overzichtelijker en toegankelijker 
te maken wordt dit losgekoppeld 
van het totale plan Buitengebied. 
Dat laatste biedt namelijk maar 
beperkte mogelijkheden om 
iets met het fort te kunnen gaan 
doen. Daarom hebben we er een 
apart bestemmingsplan voor in 
het leven geroepen,” lichtte Rö-
ling toe die vervolgens vertelde 
hoe het ambtelijke procedé dit 
jaar in fasen zal verlopen. En dat is 
nogal omvangrijk omdat een deel 
van onmiddellijke omgeving van 
het fort hierbij betrokken wordt, 
waaronder ook �ora en fauna on-
derzoek, parkeermogelijkheden 
(inmiddels toegestaan), wat wel 
en niet mag in en rond het fort in 
relatie tot de regels die de Unes-
co oplegt. Maar ook of de bouw-
plannen aan de eisen voldoen, re-
gels voor brandveiligheid van de 
aan- en inbouw, toegankelijkheid 
voor hulpdiensten, het gebruik 
van het terrein, horeca- en ande-
re vergunningen (de genieloods 
heeft op dit moment een beperk-
te horecavergunning), kortom de 
maatschappelijke uitvoerbaar-
heid. Maar ook een participatie-
traject met omwonenden, indie-
nen en afwerken van zienswij-
zen, enzovoort. Tevens zal de mo-
numentencommissie zich erover 
moeten uitspreken. Na de zomer-
vakantie dit jaar moet dit traject 
goeddeels achter de rug zijn en 
een voorontwerp met alle (bouw)
plannen op tafel liggen waar-
over de gemeenteraad zich kan 
uitspreken waarna bij goedkeu-
ring de terinzagelegging volgt. 
Daar kunnen belanghebben-
den en inwoners dan op reage-
ren. Al met al duurt het dus nog 
wel even voordat de ondernemer 
zijn of haar eerste sloop- en daar-
na bouwhandeling daadwerkelijk 
kan gaan uitvoeren.

Ruimtelijke onderbouwing
Mirjam Schaap vertelde tijdens 
haar overigens korte presenta-
tie dat ze al acht jaar bezig is om 
een nieuwe bestemming voor 
het Fort bij Uithoorn te beden-
ken en uitvoerbaar te maken. Sa-

men met haar vader in de vorm 
van een familiebedrijf pacht zij 
het fort van Staatsbosbeheer. Na 
een korte intro over haarzelf gaf 
zij verdere uitleg hoe de plan-
nen tot stand zijn gekomen en op 
welke wijze die in realiteit kun-
nen worden omgezet. “Ik heb ei-
genlijk niet zo veel met geschie-
denis, maar toen ik hier een aan-
tal jaren geleden kwam op het 
fort had dit direct mijn hart gesto-
len. Vanaf dat moment heb ik mij 
er toen gedachten over gemaakt 
hoe je hier op een aantrekkelijke 
manier een andere bestemming 
aan zou kunnen geven. Het is el-
ke keer weer een verrassing wat 
het fort te bieden heeft,” geeft 
Mirjam te kennen. Zij heeft zich in 
de loop der tijd georiënteerd op 
wat een haalbare kaart zou zijn. 
Er is een haalbaarheidsstudie ge-
daan, er zijn bouwtechnische en 
erfgoed technische rapporten 
gemaakt en er is naar duurzame 
energie gekeken. Architecten en 
andere experts hebben hun vi-
sie erop losgelaten met tot doel 
om te zien hoe je een plan voor 
zo’n groot stuk erfgoed in reële 
zin kan gaan invullen. Dat resul-
teerde uiteindelijk in een ruim-
telijke onderbouwing. Gemeen-
te De Ronde Venen, de Provin-
cie Utrecht en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed zijn bij het 
bouwplanoverleg betrokken ge-
weest. Halverwege 2017 was 
het zover om een volgende stap 
te maken richten een bestem-
mingsplan. Op basis daarvan 
zijn er schetsen en verdere artis-
tieke impressies (zie afb. 3-5) ge-
maakt voor de beeldvorming. Die 
werden door Schaap tijdens haar 
presentatie getoond waarbij zij 
tevens uitleg gaf. Bij de verbouw 
van, aanbouw en nieuwbouw bij 
en rond het fort wordt overwe-
gend gebruik gemaakt van be-
ton, verduurzaamd hout, corten-
staal en glas. Overwogen wordt 
tevens een vegetatiedak op de 
bebouwing toe te passen. Het to-
tale terrein omvat 11 ha waarvan 
8 ha tot het eigenlijke fortterrein 
behoort. Inmiddels is 3 ha grond 
zuidoostelijk van het fort door 
Schaap erbij gekocht als onder-
deel van weiland en natuur.

Wat zijn de plannen?
Bij de toegang van het fort staat 
nu een enkel woonhuis. Dat 
wordt een dubbel woonhuis, 
een voor de beheerder van het 
fort, het andere voor de horeca-
ondernemer die zowel het res-
taurant als de hotelaccommoda-
ties zal runnen. De huidige groe-
ne genieloods wordt verduur-
zaamd gerenoveerd met behoud 
van zijn authenticiteit, maar krijgt 
meer ramen en deuren plus een 
terras. Er wordt een (café)restau-
rant in gevestigd met een land-
winkel. Tegenover de genieloods, 
aan de andere kant van de toe-

gang, wordt in stijl een ‘Troepen-
loods’ gebouwd die wordt voor-
zien van tien ruime hotelkamers. 
Vanuit die locatie kijkt men uit 
over de fortgracht. Een andere 
plaats om de nacht door te bren-
gen is in het fort zelf waar in de 
gewelven tien hotelkamers zijn 
voorzien. De andere ruimten blij-
ven in originele staat. Nog een 
idee is om een deel van de grond 
vóór het fort te verwijderen zodat 
er een (groter) plein ontstaat, dat 
Terraplein wordt genoemd. Dat 
deel wil men met glas overkap-
pen om er een Terrazaal (voor ver-
gaderdoeleinden) van te maken. 
Er is nog een ‘Terraplein’, te weten 
het binnenplein tussen de fort-
muren wat men in originele staat 
wil laten en waar allerlei activi-
teiten kunnen plaatsvinden. Het 
huidige (lage) terrein dient nu 
nog als festivalterrein, o.a. voor 
het Vogelvrij Festival een keer per 
jaar, maar het wordt straks (ook) 
parkeerterrein voor ruim 200 au-
to’s. In de hoek van dat terrein (bij 
de Ringdijk 2e Bedijking) is een 
vorm van een ‘waterspeeltuin’ ge-
pland. Tot slot zijn er op de ring-
dijk rondom het fort (het Glacis) 
vier zogeheten ‘manschappen-
verblijven’ gepland, eveneens 
voor hoteldoeleinden. Dat is een 
stilte- en tevens natuurgebied. 
“Daar kom je om te logeren, om 
uit te kijken over het weideland-
schap en om tot rust te komen. 
Dat noemen wij de ‘stille kant’; de 
andere kant van het fort is de ‘le-
vendige kant met tevens een mu-
seumfunctie. Bepalend zijn de 
zichtlijnen die onderdeel zijn van 
het fort waarmee de verdediging 
en het schootsveld werden gere-
geld.
Op die manier kan je dan ook 
prachtig de omgeving gericht in 
beeld brengen en beleven. Het 
doel is het duurzame behoud van 
het fort met recreatie op het snij-
vlak van natuur en erfgoed. Het 
is het zoeken naar de balans tus-
sen levendigheid en stilte,” besluit 
Mirjam haar presentatie. De be-
doeling is het fort met zijn omge-
ving te exploiteren, als het even 
kan zonder dat er subsidie nodig 
is en het als zodanig ook uit voor-
bije tijden te blijven ervaren. Na 
a�oop van de presentaties was er 
een vraag- en antwoordkwartier-
tje ingeroosterd. Maar dat viel let-
terlijk in het duister omdat door 
overbelasting binnen in de loods 
de stoppen uit de elektriciteits-
kast vlogen. Vragen over bijvoor-
beeld de �nanciering, de conces-
sies waar je als ondernemer bij dit 
soort historische gebouwen te-
genaan loopt, wanneer ongeveer 
de eerste renovatieactiviteiten 
kunnen plaatsvinden, of elke om-
wonende blij is met het project 
en dergelijke, zullen tussentijds 
of bij een volgende gelegenheid 
aan de orde komen. Dat houdt u 
van ons dus nog te goed.

Maandag 5 februari jl. was er in de genieloods naast Fort bij Uit-
hoorn een goed bezochte bijeenkomst waar plannen ten geho-
re en in beeld werden gebracht om het fort te gaan herontwikke-
len. Anders gezegd: het willen verbouwen en exploiteren als ho-
tel en vergader- en congrescentrum met in totaal 60 hotelkamers.
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Senior-fit op woensdag 
bij KDO
De Kwakel - Bij Senioren-�t staat 
plezier, bewegen en gezelligheid 
voorop. Met zijn allen sportief be-
zig zijn en het lichaam gezond en 
�t te houden zijn de belangrijk-
ste bezigheden. Belangrijk is om 
matig intensief te bewegen waar-
bij je hartslag en ademhaling om-
hoog gaat.
Bewegen heeft namelijk verschil-
lende gunstige e�ecten voor de 
gezondheid. Wanneer je beweegt

verlaagd het de risico’s op de-
pressies, diabetes type 2 . Maar 
het heeft ook gunstige e�ecten 
op de
botdichtheid en bloeddruk. Al 
met al een goede reden om eens 
mee te komen doen bij Senio-
ren-�t op woensdagochtend van 
9.00-10.00 uur omdat iedereen 
gezond oud en �t wil blijven.
Heeft u zin om mee te doen doe 
dan vrijblijvend een keertje mee.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op woensdag 7 fe-
bruari vond er weer de wekelijk-
se klaverjasavond in de Schut-
se plaats waaraan toch nog 38 
diehards de kou trotseerden om 
hieraan deel te nemen.
Deze avond ging Willem Hoger-
vorst er met de eerste prijs van 
door. Zijn totaalscore bedroeg 
7195 punten. De tweede prijs 
ging, het is haast niet te gelo-
ven, naar Bettie Verhaegh met 
7067 punten. Dit mag echt wel 
een glorieuze prestatie van haar 
genoemd worden. Chapeau dan 
ook. De derde plaats werd ge-
wonnen door Gerrit Vink met 
6886 punten. De poedelprijs was 
deze avond weggelegd voor een 
nieuwkomer op de club. Ineke 
Ykema wist slechts 4857 punten 
bij elkaar te sprokkelen. Volgen-
de keer beter zullen we maar zeg-

gen. In ieder geval mag je de vol-
gende kaartavond als troost de 
bij deze prijs behorende �es wijn  
in ontvangst nemen.
De marsenprijzen, bestaande uit 
door DUO plant verzorgde prach-
tige boeketten bloemen, gingen 
deze avond naar Corrie Smit (2x), 
Piet Luyten en Willem Hogervorst 
terwijl de cadeaubonnen, even-
eens te besteden bij DUO plant, 
in deze categorie gewonnen  wer-
den door Krijn Voorn, Mia Kenter, 
Marian van Gestel en Maus de 
Vries. De marsenprijzen bestaan-
de uit een �es wijn waren deze 
keer voor Tinus Smit, Egbert Ver-
kerk, Gijs Brozius en Jo Smit. Alle 
winnaars van harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende kaartavond 
vindt plaats op donderdag 15 fe-
bruari in de Schutse, Merodelaan 
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

KDO verliest in slotfase 
nipt van Pancratius
De Kwakel - Na twee overwin-
ningen op rij in 2018 kwam afge-
lopen zondag Pancratius op be-
zoek in De Kwakel. De ploeg uit 
Badhoevedorp verloor daarente-
gen haar eerste twee wedstrijden 
na de winterstop en snakte dus 
naar een goed resultaat tegen 
KDO. Trainer Raymond de Jong 
kon tegen Pancratius niet be-
schikken over Thijs Plasmeijer (af-
wezig), hiervoor in de plaats start-
te ‘good-old’ Rick Kruit als rechter-
aanvaller. 
Al snel werd in de eerste helft 
duidelijk dat beide ploegen aan 
elkaar gewaagd waren. Op het 
Kwakelse gras was het eerste wa-
penfeit voor KDO. In de 10e mi-
nuut kreeg Mathijs van Rijn een 
mogelijkheid vanaf de linkerkant 
met zijn linkerbeen, maar zijn in-
zet ging net over. In de 25e mi-
nuut was het aan de andere kant 
van het veld wel raak. Een strakke 
voorzet van de rechtsbuiten van 
Pancratius, werd niet goed weg-
gewerkt door de Kwakelse ver-
dediging. In de daaropvolgende 
nastoot wist de aanvoerder van 
de gasten, Dominique Sweers, 
de 0-1 te maken. KDO had moei-
te om tot goed voetbal te komen, 
wat mede te danken was aan het 
fysieke en harde spel van Pan-
cratius. Dit resulteerde o.a. in di-
verse, terechte gele kaarten voor 
het elftal uit Badhoevedorp. Uit 
de vrije trappen die hieruit voort-
vloeiden, konden de Kwakelaars 
echter nauwelijks gevaar stich-
ten. Met een 0-1 stand werd dan 
ook de rust bereikt.

Druk zetten
In de tweede helft ging KDO meer 
naar voren voetballen en druk 
vooruit zetten. Hierdoor kreeg 
KDO meer grip op de wedstrijd 
en ging het vol op jacht naar de 
gelijkmaker. Na precies een uur 
spelen, mocht Jim Klijn een vrije 
trap nemen op de rand van het 
zestienmetergebied. Exact op 
dat moment was het erg onrus-

tig rondom het sportpark door de 
diverse Carnavalskarren die op de 
Vuurlijn met harde muziek voor-
bijreden. Jim bleef koel, maakte 
gebruik van de wind en schoot 
de bal fraai, met een stuiter, in de 
rechteronderhoek, 1-1. De Kwa-
kelse aanhang was ervan over-
tuigd dat dit kantelpunt in de 
wedstrijd zou moeten zijn. Niks 
bleek minder waar, want Pancra-
tius ging nog harder de duels in 
en KDO had de kracht niet meer 
om goede kansen te creëren. Vijf 
minuten voor tijd kreeg KDO de 
deksel op haar neus toen de gas-
ten in een scrimmage de bal net 
over de lijn schoten, 1-2.
Een ‘alles of niets’ o�ensief, waar-
bij o.a. doelman Jesper Ouds-
hoorn mee naar voren ging, leid-
de uiteindelijk niet tot de felbe-
geerde 2-2. 
Op basis van de gehele wed-
strijd had een gelijkspel de juis-
te afspiegeling geweest, echter 
koopt KDO daar nu niks voor. Er 
werd keihard gestreden door het 
elftal, maar te weinig konden de 
Kwakelaars kansen creëren en 
het hiermee Pancratius echt las-
tig maken. Volgende week nieu-
we kansen als KDO op bezoek 
gaat bij nummer 12 Laakkwartier.
Met de bus naar Laakkwartier!
Aankomende zondag is er een 
bus geregeld voor de wedstrijd 
Laakkwartier 1 - KDO 1. 
De spelers die uitgenodigd wor-
den, geblesseerde spelers en staf 
reizen gezamenlijk heen en terug. 
De overige plekken (+/- 20 stuks) 
zijn voor supporters / familie die 
mee willen gaan. 
Voor deze personen bedragen de 
kosten €5,- p.p. De bus vertrekt 
om 12.00 uur vanaf de parkeer-
plaats aan de Vuurlijn bij KDO.   
Om 17.00 uur zal de bus vanuit 
Den Haag terugrijden, zodat we 
omstreeks 18.00 uur in De Kwa-
kel zullen zijn. Aanmelden is van-
af nu mogelijk bij René de Jong 
via 06-19328453. Wees er snel bij, 
want vol is vol.

Klaverjasmarathon
De Kwakel - Op zaterdag 24 fe-
bruari staat een Klaverjas-Mara-
thon op het programma. 
De kosten voor deelname is €10,-. 
Het kaarten duurt van 10.00 uur ’s 
ochtends tot 18.00 uur ‘s avonds. 
De zaal gaat open om 9.00 uur. 

In verband met de organisatie is 
vóóraf aanmelden noodzakelijk.   
Dit is mogelijk tot 21 februari bij 
Aad Hogerwerf (0297-567526) of 
Joke Valentijn (0297-560050). De 
marathon in het   Dorpshuis “De 
Quakel”, Kerklaan 16, De Kwakel.

Met FitStap weer fit en vitaal
Nieuw beweegprogramma 
in Uithoorn en omstreken
Uithoorn - FitStap is een nieuw, 
uniek beweegprogramma op-
gezet door de Koninklijke Wan-
del Bond Nederland (KWBN). Het 
doel van FitStap is dat deelne-
mers zich in twaalf weken (weer) 
�t en vitaal voelen. Daarbij is niet 
alleen voldoende beweging be-
langrijk. Juist de combinatie van 
een gezonde geest in een vitaal 

lichaam staat centraal. Deelne-
mers uit Uithoorn kunnen star-
ten met FitStap op 5 maart 2018 
in Amstelveen of op 7 maart in 
Aalsmeer. Gecerti�ceerde wan-
delcoach Jeroen Verouden van 
STRAY Wandelsport  helpt de 
deelnemers om zich iedere week 
vitaler, �tter en gezonder te voe-
len. Of je nu al een basisconditie 

Carnavalstoernooi bij 
Boule Union Thamen
De Kwakel – Met op de achter-
grond het feestgedruis van car-
naval vierend De Kwakel werd 
de derde clubeditie van het Va-
lentijntoernooi gespeeld. Zesen-
twintig leden hadden zich aan-
gemeld in dertien doubletten. 
Een ongelukkig aantal, want dat 
zou betekenen dat in elke speel-
ronde een doublet een vrijloting 
heeft. Dat wordt weliswaar be-
loond met een 13-6 overwinning, 
maar je komt niet naar een toer-
nooi om langs de kant te zitten.
Het probleem werd keurig op-
gelost, doordat twee doubletten 
een speler uit de dertiende equi-
pe opnamen en tripletten vorm-
den, waardoor iedereen de drie 
ronden kon spelen.
Het is geen enkel probleem om 
een doublette tegen een triplette 
te laten spelen, want beide equi-
pes beschikken over zes te spelen 
boules.  Om elf uur ging het toer-
nooi van start en gelukkig bleef 
het tot ver na het toernooi droog 
met af en toe een zonnetje, maar 
wel met een koude wind. Geluk-
kig kan je je daar tegen kleden. In 
de eerste speelronde waren een 
paar grote uitslagen gescoord 
(13-0, 13-3, 13-5). In de twee-
de speelronden wisten slechts 
twee equipes ongeslagen te blij-
ven. Dat waren de equipes Ina 
Hoekstra/Henk v Rekum en Ria v 
Beek/Greet Atanes. In de afslui-
tende derde ronde moest dus de 
eindklassering tot stand komen. 
Ria en Greet verloren echter van 

het triplette Marja de Ru/Harry vd 
Dungen/Ans Bouwmeester. Ina 
en Henk tro�en een soort fami-
liegevecht, want zij moesten te-
gen Joan v Rekum en Niels v Die-
men spelen. Het werd een uiter-
mate spannende partij waarbij de 
leiding steeds voor Joan en Niels 
was, maar Ina en Henk steeds 
weer gelijk maakten. Het werd 
zelfs 12-12, maar het dertiende 
en winnende punt was toch voor 
Joan en Niels. Het komt niet vaak 
voor dat in een toernooi niemand 
ongeslagen is. In totaal eindig-
den acht van de twaalf equipes 
met tweemaal winst en bepaalde 
het saldo aan gescoorde punten 
de eindstand.. Slechts twee equi-
pe konden het zoet van een over-
winning niet proeven.

De zes prijswinnende 
equipe waren:
1 Ina Hoekstra/Henk van Rekum
2 Günther Jacobs/Alfonso Atanes
3 Tine Siegel/Jeroen Stiekema
4 Els Gasseling/Jos de Zwart
  Joan van Rekum/
   Niels van Diemen
6 Wilma en Michiel Buchner

Het volgende clubtoernooi dat 
op het programma staat is het 
traditionele Openingstoernooi 
op zondag 18 maart om 11.00 
uur aan de Vuurlijn bij het honk-
balveld.
Voor meer informatie over Boule 
Union Thamen zie onze website 
www.buthamen.nl.

Mat Legmeervogels 
onderuit in Velsen
Uithoorn - Het verlies van Leg-
meervogels in en tegen Velsen 
kan geheel op eigen conto wor-
den bijgeschreven. Zeker in de 
eerste 45 minuten van dit duel 
gaf Legmeervogels op vele fron-
ten even niet thuis. Was het te-
gen Fortuna Wormerveer dat 
Legmeervogels al na 9 minuten 
een tegen tre�er moest incasse-
ren. Vorige week thuis was dit na 
5 minuten in het duel tegen de FC 
Uitgeest. In het duel tegen de RK-
VV Velsen breekt Legmeervogels 
een triest record. Na 1 minuut en 
22 seconden kijkt Legmeervogels 
al tegen een 1-0 achterstand aan. 
Jesse van de Meer wordt in het 
16-metergebied onderuit gelo-
pen en scheidsrechter Van Kam-
pen wees gedecideerd naar de 
strafschopstip. Tim Groenewoud 
van Velsen weet deze strafschop 
feilloos te benutten en laat doel-
man Mitchel Dijkstra kansloos. In 
de 10e minuut een fraaie aanval 
van Legmeervogels die eindigt in 
een corner. De door Corner geno-
men door Dennis Bakker wordt 
door de doelman van Velsen San-
der van der Lugt weg gestompt 
voordat Yorick v.d.Deijl gevaarlijk 
kan worden. 

Balvast
Even later had het zomaar 2-0 
kunnen zijn een pas van Sherjhun 
Sambo bereikt de zeer balvaste 
Tim Groenewoud maar zijn inzet 
eindigt, voor Legmeervogels ge-
lukkig, in het zijnet. Dan een licht 
opleving van Legmeervogels. Via 
de buitenspelers Janyro Purper-
hart en Yasin Poyraz komt Leg-
meervogels wat meer in de buurt 
van het 16 metergebied van Vel-
sen. Alleen hun acties gaan te 
ver door waardoor de verdedi-
ging van Velsen zich telkens kan 
herstellen. Na ruim een half uur 
spelen komt de 2-0 op het sco-
rebord. Een voorzet van Remco 
van Dam van Velsen bereikt Tim 
Groenewoud en deze weet Mit-
chel Dijkstra met een bal die via 
de paal in het doel verdwijnt, te 
verrassen. Bij de 2-0 achterstand 
voor Legmeervogels verwacht je 
wel dat Legmeervogels wat fel-
ler zou gaan spelen en wat meer 
beleving gaat vertonen. Niets is 
minder waar. Het blijft van de zij-
de van Legmeervogels een mat-
te vertoning. Met deze instelling 
kan het niet anders dat de rust 
ingaat met een 2-0 achterstand 
voor Legmeervogels.

Niet tevreden
Trainer Michel Nok is duidelijk 
niet tevreden met het vertoon-
de spel en probeert dit dan ook in 
de rust aan de spelers duidelijk te 
maken. Het is allemaal te mat. Wil 
je hier in Velsen winnen dan zal je 

meer de strijd moeten aangaan. 
Je zult het persoonlijke duel moe-
ten winnen. De woorden van Mi-
chel Nok in de rust uitgesproken 
komen wel aan bij de spelers van 
Legmeervogels. Velsen worden 
vastgezet op eigen helft en Leg-
meervogels is het elftal dat de 
dienst uitmaakt. In het 51ste min-
nut een kans voor Legmeervo-
gels om de zo gewenst aanslui-
tingstre�er te maken. Maar de 
inzet van Ginywyne Olf kan de 
doelman van Velsen uiteindelijk 
eenvoudig pareren. Enkele minu-
ten later is er een fraaie omhaal 
van Mitchell Verschut. Deze gaat 
voor Legmeervogels dan net aan 
de verkeerde kant van het doel 
over de achterlijn. Mitchell Ver-
schut die mee naar voren is ge-
trokken om de aanval te verster-
ken. Dan met een extra man in de 
voorste linie moeten er wel bal-
len vanaf de vleugels komen. Dit 
gebeurt veel te weinig. Ook Tim 
Correia was dicht bij een tre�er 
maar zijn inzet verdwijnt net voor 
het doel langs over de achterlijn. 
Legmeervogels laat zien dat het 
wel degelijk kan spelen met in-
zet en vechtlust. Legmeervogels 
zijn dan ook in de tweede helft de 
bovenliggende partij alleen ont-
breekt de zo gewenste aanslui-
tingstre�er. 

Oppassen
Aan de andere kant blijft het op-
passen voor Legmeervogels want 
het is vooral  Tim Groenewoud  
die voor het meeste gevaar aan 
de andere van Velsen zorgt. De 
verdediging van Legmeervogels 
heeft dan handen en voeten no-
dig om hem van zijn derde tref-
fer af te houden in dit duel. Toch 
komt de zo gewenste aanslui-
tingstre�er. Maar deze si pas in 
de 88ste minuut als Dennis Bak-
ker van dicht bij de doelman van 
Velsen Sander van de Lugt weet 
te passeren. Dan is de tijd te kort 
om nog langszij te komen en nog 
minimaal een punt aan dit du-
el over te houden. Een duel dat 
Legmeervogels eigenlijk uit han-
den heeft gegeven in de eerst 45 
minuten. Velsen stapt uiteindelijk 
na ruim 90 met een 2-1 overwin-
ning van het veld. Door deze ne-
derlaag zakt Legmeervogels een 
plaatsje en staat nu op een 4e 
stek. Toch zijn de uitslagen niet 
ongunstig voor Legmeervogels. 
Van de vier koplopers weet alleen 
DEM met een overwinning van 
het veld te stappen. En gaat daar-
door over Legmeervogels heen. 
Aanstaande zondag speelt Leg-
meervogels thuis tegen het al-
tijd lastige Zeeburgia. Dit duel op 
sportpark Randhoorn Legmeer-
vogels tegen Zeeburgia begint 
om 14.00 uur.

hebt of niet. Of je gezond bent of 
rekening moet houden met een 
beperking. FitStap is leuk én haal-
baar!

Zelf je training plannen
De deelnemers trainen geduren-
de het programma één keer per 
week in een groep, onder be-
geleiding de FitStap coach. Tij-
dens de trainingen is er – naast 
beweging – ook aandacht voor 
voedingskennis, motivatie/coa-
ching en cognitieve �tness. Via 
een gratis app worden de deel-
nemers gemotiveerd en hebben 
ze contact met elkaar en met de 

coach. Naast fysieke bijeenkom-
sten vindt er dus ook online, in-
teractieve ondersteuning plaats. 
Het verkrijgen van inzicht, vergro-
ten van het zelfvertrouwen, laag-
drempeligheid, haalbaarheid en 
plezier staan bij FitStap voorop. 
Daarnaast trainen de deelnemers 
twee keer in de week zelfstandig. 
Deze momenten kunnen zij zelf 
inplannen. Ook gaan de deelne-
mers aan de hand van opdrach-
ten en tips actief in de weer met 
het aanpassen van hun leefstijl. 
Alle informatie is te vinden 
op www.�tstap.nl en www.
straysport.nl.
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