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Wittebol Wijn
Diverse ports en 
whisky’s tegen
hoge kortingen!

Geldig t/m 28 februari

op=op

Ophelialaan 116

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

Maandag  t/m vrijdag 
is het hek open na 18.00 uur
Zaterdag en zondag 
is het hek open

AVIA Zijdelwaard

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Gemeente Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541
www.catsmanauto.nl

Geen krant?
0297-581698

Eerste steen gelegd voor 
promenade aan de Waterlijn
Uithoorn - Aannemingsbedrijf AW 
Vessies heeft de aanpassing van 
de riolering, de sanering van de 
vuile grond en het verdere (scho-
ne) grondwerk aan de Amsteloe-
ver (Wilhelminakade, Marktplein en 
Dorpsstraat) in sneltreinvaart goed-
deels afgerond. Ook is de kade op-
gehoogd op voorschrift van Water-
net. Het vervolg is nu dat er met de 
daadwerkelijke aanleg van de ‘nieu-
we Amsteloever’ (Waterlijn) kan 
worden begonnen. Dat ging don-
derdagmorgen gepaard met een 
symbolische starthandeling door 
wethouder Marvin Polak (RO en 
Verkeer). Met behulp van een rups-
kraantje en de ondersteuning van 

enkele medewerkers van AW Ves-
sies legde hij de eerste natuurste-
nen tegels op wat de afscheiding 
gaat worden tussen het trottoir met 
terrassen en het (smalle) stukje rij-
weg in het midden van de prome-
nade. De rijweg wordt na oplevering 
van de promenade een eenrich-
tingsbaan die door alle verkeer kan 
worden gebruikt. Totdat het cultuur-
cluster gereed en opgeleverd is; dan 
mag uitsluitend bevoorradingsver-
keer er gebruik van maken en wordt 
de Amsteloever een echte prome-
nade. Maar zover is het nu nog niet. 
Bij het gemeentelijke informatie-
centrum in de Dorpsstraat gaf de 
wethouder onder ruime belangstel-

ling van gemeenteambtenaren, ver-
tegenwoordigers van Hart aan de 
Amstel en AW Vessies, buurtbe-
heer, lokale ondernemers en verde-
re belangstellenden de nodige uit-
leg over het project. Hij deed dat 
samen met directeur Huub Linders 
van de Ontwikkelcombinatie Hart 
aan de Amstel die het project laat 
uitvoeren. Daarnaast overhandigde 
Polak symbolisch en in de vorm van 
een pakketje de oude steigers van 
de passantenhaven aan de voorzit-
ter van de Uithoornse Roei- en Ka-
novereniging Michiel de Ruyter, Pi-
otr de Haan en de Roeicommissaris 
van de vereniging Jacco Tolenaars.
Vervolg elders in deze krant.

Slecht wegdek Vuurlijn 
gevaarlijk voor fietsers
Uithoorn/de Kwakel - Nu het win-
terse weer zijn sporen achterlaat in 
de vorm van sneeuw en opvriezing 
waardoor wegen spiegelglad wor-
den, is de Vuurlijn er een school-
voorbeeld van dat dit regelmatig 
leidt tot ongelukken. Vooral fietsers 
hebben het moeilijk op de Vuur-
lijn omdat het wegdek op bepaal-
de plaatsen in zeer slechte condi-
tie verkeert. Fietsers die regelmatig 
van de Vuurlijn gebruikmaken kla-
gen terecht steen en been. Niet al-
leen zijn er gaten in het wegdek die 
door sneeuwval nauwelijks meer te 
zien zijn, maar ook loopt de weg 
soms behoorlijk scheef af. De heer 
Wim van Ham van de Fietsersbond 
die regelmatig per fiets van de Vuur-
lijn gebruikmaakt, heeft dit eens op-
gemeten en er blijkt vaak verschil 
in hoogte van de beide zijkanten te 
zijn van ongeveer 50 cm. Het weg-
dek loopt dus behoorlijk scheef af 
(zie foto). Verder constateert hij dat 
er water door de dijk sijpelt en op 
het fietspad terecht komt wat be-
vriest bij de huidige nachtvorst. Dan 
is er alle kans dat men op de fiets en 
zelfs op de brommer of scooter on-
deruit gaat bij dit hellende vlak, he-
lemaal als er ter plaatse een bocht in 
de weg zit. “In het verleden heeft de 
gemeente de berm van het fietspad 
op de ‘Doorsteek’ op verzoek van 

de Fietsersbond gedraineerd bij de 
hellende vlakken en de lager gele-
gen stukken. Het was weliswaar nog 
een hele klus om dat gedaan te krij-
gen. Maar het werkt ook nu nog pri-
ma; het fietspad blijft zelfs betrekke-
lijk droog. Ik denk dat de gemeente 
juist voor het langzaam verkeer ver-
plicht is dit ook op de Vuurlijn aan te 
pakken”, aldus Wim van Ham.

Veilig voor langzaam verkeer?
Maar niet alleen de weersomstan-
digheden zijn vaak schuld aan onge-
lukken, ook aanrijdingen zijn aan de 
orde van de dag, soms met ernsti-
ge afloop. Ook de afgelopen weken 
was het weer raak. “De gemeente 
heeft de Vuurlijn tussen Uithoorn en 
De Kwakel nota bene aangewezen 
als ‘veilige langzaam verkeersroute’ 
nu de omgelegde N201 volop in ge-
bruik is. Niettemin wordt er door au-
tomobilisten vaak nog agressief ge-
reden op de Vuurlijn. En van een vei-
lige weg, qua wegdek gezien, is ook 
al geen sprake, al helemaal niet voor 
fietsers”, laat Van Ham desgevraagd 
nog weten.
Zo langzamerhand rijst de vraag 
waarom de gemeente blijft weige-
ren het slechte wegdek in goede en 
veilige staat te brengen en te hou-
den. Of moeten er eerst meer on-
gelukken gebeuren? Zelfs voor fiet-

sers is de Vuurlijn momenteel niet in 
een al te beste staat om er fatsoen-
lijk en veilig te rijden, laat staan voor 
te hard rijdende auto’s. Die laatste 
kun je dwingen hun snelheid te ma-
tigen door het aanbrengen van bij-
voorbeeld enkele simpele chicanes. 
Gemeente doe er dus wat aan!!

Actie voor kinderboerderij
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
overhandigde Gerrit Roseboom, 
voorzitter Buurtbeheer Zijdelwaard, 
aan vertegenwoordigers van Stich-
ting Kinderboerderij De Olievaar de 
opbrengst van de actie die Buurtbe-

heer rond de kerstdagen hield. Bij 
de stand van Buurtbeheer in win-
kelcentrum Zijdelwaard konden be-
zoekers een vrijwillige bijdrage leve-
ren. In totaal werd een bedrag van 
e165,- opgehaald.

Warme gevoelens voor 
doortrekken sneltram
Uithoorn - In 2017 gaat de nieu-
we Openbaar Vervoer concessie in 
voor de regio Amsterdam Amstel-
land. Daarin wordt niet alleen be-
paald wie het openbaar vervoer in 
de stadsregio Amsterdam gaat uit-
voeren, maar ook hoe dit zo effectief 
mogelijk kan worden gerealiseerd. 
Moeten er lijnen worden opgehe-
ven en/of komen er andere mis-
schien bij? Nieuwe woonwijken zo-
als in Amstelveen en Uithoorn zul-
len er zonder meer baat bij hebben 
als ook die aangesloten worden op 
een voor iedereen goed en bereik-
baar openbaar vervoersnet. Bij dit 
alles blijkt ook dat het doortrekken 
van de sneltram (51) – of een ande-
re vorm van hoogwaardig openbaar 
vervoer (HOV) - vanuit Amsterdam/
Amstelveen naar Uithoorn steeds 
vaker voorkomt op het wensenlijstje 
van de Stadsregio Amsterdam en de 
gemeente Uithoorn. Er wordt echter 
al een paar jaar over gesproken of 

met name het doortrekken van de 
trambaan een haalbare kaart zou 
zijn. Volgens wethouder Polak (RO 
en Verkeer & Vervoer) zijn daar on-
derzoeken naar gestart en worden 
er momenteel berekeningen op los 
gelaten. In oktober dit jaar zou dan 
besluitvorming plaatsvinden of het 
wel of niet doorgaat.

Sterke partner
De gemeenteraad stond donder-
dagavond 29 januari geheel in het 
teken van het openbaar vervoer 
in de regio. Vijf politieke partij-
en in de raad (VVD, Gemeentebe-
langen, DUS!, Ons Uithoorn en het 
CDA) gaven tijdens een construc-
tieve vergadering wethouder Po-
lak door middel van drie moties de 
‘tools’ aan om als een sterke partner 
deel te nemen aan het overleg met 
de Stadsregio Amsterdam. 

Vervolg elders in deze krant.

Krijgt sneltram 51 te zijner tijd als eindpunt Uithoorn Centrum?

Uithoorn – Vorige week woens-
dag 28 januari vierde oud-wereld-
kampioen Piet van Heusden het 
heugelijke feit dat hij 60 jaar ge-
trouwd is met Fokje van der Sluis. 
Na zijn actieve loopbaan is Piet al-
tijd in de wielersport gebleven en 
wel in diverse functies zoals orga-
nisator, ploegleider, jurylid, bestuur-
der en gastheer. Oktober vorig jaar 
is hij hiermee gestopt. Piet heeft sa-
men met andere Uithoornaars ook 
nog de eerste paal geslagen voor 
het Uithoornse gemeentehuis. Hij 
is voor zijn verdienste onderschei-
den met de Orde van Oranje-Nas-
sau. Vorige week woensdag bracht 
burgemeester Dagmar Oudshoorn 
een bezoekje aan het bruidspaar 
en overhandigde hen een prachtig 
boeket bloemen en een penteke-
ning van de Amstel.

Piet en Fokje van Heusden zestig jaar getrouwd



G E M E E N T E N I E U W S

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Met afspraak:
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Zonder afspraak:
maandag 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

W W W . U I T H O O R N . N L

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt. 
Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar te-
gen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik niet altijd 
vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. U kunt ook 
mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen en bekend-
makingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebekendmakingen.nl 

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, ten-
zij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de be-
zwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan 
zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de sec-
tor bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): 
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige 
voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van 
een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u griffi e-
kosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemo-
tiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor 
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet u betalen. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige 
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ciele-
bekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeente-
pagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U 
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerp natuurbeheerplan 2016. Ter inzageperiode 26 januari 2015 tot en met 

08 maart 2015. Inlichtingen bij: Leefomgeving, Lillian Becker, 0297513111
- Bekendmaking anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, Vuurlijn 27, De 

Kwakel Beroepsperiode: 6 februari 2015 t/m 19 maart 2015. Inlichtingen bij Af-
deling Ontwikkeling, Dhr. W.M. van de Lagemaat (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een brug. 

Ontvangen 21 januari 2015.
- Drechtdijk 119, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 

woning. Ontvangen 28 januari 2015.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Boterdijk 76, voor het vernieuwen van een berging.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1. Vergunning aan de exploitant van de Thamerkerk voor het 

exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 2 maart 
2015.

- Molenlaan, Amsterdamseweg, Industrieweg, vergunning kabels en leidingen 
voor het leggen van elektriciteitskabels. Bezwaar: t/m 4 maart 2015.

Dorpscentrum
- Julianalaan 22-24. Vergunning aan de exploitant van Pizzeria Ristorante “Il 

Pappagallo” VOF voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 
2017. Bezwaar t/m 4 maart 2015.

- Wilhelminakade 3. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van café De 
Gevel voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december 2015. 
Bezwaar t/m 4 maart 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253. Verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Roei- 

en Kanovereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van het Amsterdam 
Open 2015 International Canoepolo Tournament op 30 en 31 mei 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van tijdelijke reclame-

borden om kenbaarheid te geven aan de actie Nederland Schoon in maart 2015. 
Bezwaar t/m 9 maart 2015.

Thamerdal
- Plesmanlaan 27. Vergunning aan de exploitant van Stichting Buurthuis Thamer-

dal voor het exploiteren van een horecagedeelte in Buurthuis Ponderosa t/m 31 
december 2017. Bezwaar t/m 2 maart 2015.

De Kwakel
- Boterdijk 76, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. Be-

zwaar: t/m 3 maart 2015.
- Achterweg 27, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van de 

woning. Bezwaar: t/m 4 maart 2015.
- Iepenlaan 33, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het LS-

net. Bezwaar: t/m 9 maart 2015.

 VERLEENDE ONTHEFFING BOUWBESLUIT
Tegen de afgifte van deze ontheffi ng kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat 
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Dorpscentrum
- Irenebrug, ontheffi ng op grond van Artikel 8.3, lid 3 van het Bouwbesluit 2012 

voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden buiten de reguliere werktij-
den welke daarnaast mogelijk de dagwaarden en daarbij behorende maximale 
blootstellingsduur zullen overschrijden. Bezwaar: t/m 11 maart 2015.

 VERKEERSSTRUCTUURPLAN (VSP)-DE KWAKEL
Binnenkort start de gemeente met het uitvoeren van enkele projecten uit het Uit-
voeringsprogramma VSP-De Kwakel.
Het gaat om de volgende projecten:
1. het verbeteren van de oversteek over de Vuurlijn ter hoogte van het KDO-ter-

rein;
2.  het verbeteren van de oversteek over het Kwakelsepad ter hoogte van de Stel-

ling;
3.  het veiliger maken van vijf kruispunten.
In overleg met de werkgroep VSP- de Kwakel zijn de maatregelen tot stand ge-
komen.
De twee oversteken worden voorzien van onder meer een verhoogd plateau in ro-
de klinkers en een zebramarkering. De volgende vijf kruispunten worden verbeterd:
1.  Mgr. Noordmanlaan-Kwakelsepad
2.  St Jozefl aan – Kwakelsepad
3.  Boterdijk – Distellaan
4.  Boterdijk – Hooilaan
5.  Drechtdijk – Mgr. Noordmanlaan
Vier kruispunten worden, overeenkomstig het Uitvoeringsprogramma VSP-De 
Kwakel, voorzien van een niet verhoogd plateau, uitgevoerd in rode klinkers.
Het kruispunt Boterdijk-Distellaan wordt voorzien van een verhoogd plateau, ook 
uitgevoerd in rode klinkers.
Begin februari gaan we de werken aanbesteden. Na aanbesteding en de daaraan 
vastzittende termijnen van gunning zullen we, afhankelijk va de weersomstandig-
heden, gaan starten met de werkzaamheden. De defi nitieve planning maken wij 
nog nader bekend.

 BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST RUIMTE 
 VOOR RUIMTE, VUURLIJN 27, DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in 
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op maandag 26 ja-
nuari 2015 de anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte Vuurlijn 27 De Kwakel, 
zijn aangegaan met R. Titulaer en M.C. Titulaer-Verkerk te Uithoorn. 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente 
Uithoorn, sectie C nummers 1889, 1892, 1895, 3673 en sectie D nr. 5259. 
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt op grond van 
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 6 februari 2015 ge-
durende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. 
 

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 5 meldingen heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Piccola Bottega, detailhandel in Italiaanse specialiteiten op het perceel Prinses 

Christinalaan 135.
- Het Duet, een gebouw ten behoeve van een school en kinderopvang op het per-

ceel Prinses Christinalaan 120. 
- Broers Auto Wellness, autowasstraat en shop op het perceel Anthony Fokker-

weg 26.
- Ton van Zanten, aannemersbedrijf op het perceel Poelweg 50. 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval: 
- Theo Pouw B.V Er worden breekwerkzaamheden verricht op de locatie Iepen-

laan 31 te De Kwakel waarbij een mobiele puinbreker in werking wordt gebracht. 
De duur van de werkzaamheden is 5 werkdagen tussen 07.00 -19.00 uur in de 
periode van week 6 tot en met week 18 in 2015. 

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 4 februari 2015

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer 0297-513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, 
de agenda en het aanvragen van spreektijd.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Gezocht!
Inwoners van Uithoorn/ De Kwakel 
met kennis van Schiphol
De gemeente Uithoorn is op zoek 
naar inwoners die veel weten van 
Schiphol voor deelname in een 
klankbordgroep Schiphol. 

Waarom een klankbordgroep? 
Schiphol is belangrijk voor Uithoorn. 
Indirect en direct werken en leven 
veel inwoners van Schiphol. Daarom 
vinden wij Schiphol belangrijk, maar 
Schiphol geeft ook overlast. Onze 

verwachting is dat deze overlast de 
komende jaren toeneemt. 
Om effi ciënt en effectief reageren op 
vraagstukken vanuit Schiphol heb-
ben we meer deskundigheid nodig. 

Wat is de rol van de 
klankbordgroep?
De klankbordgroep Schiphol be-
spreekt periodiek vraagstukken en 
casussen met wethouder Hans Bou-

Per 2 februari 2015 heeft het Sociaal 
Loket gewijzigde openingstijden. 

Sociaal Loket
Bij het Sociaal Loket kunt u terecht 
voor alle vragen over wonen, welzijn, 
zorg, overlast ondersteuning, werk, 
inkomen, opvoeden, opgroeien, 
schuldhulpverlening en jeugdhulp.
U kunt met het Sociaal Loket bellen 
om een afspraak te maken via het te-
lefoonnummer 0297-513111 of u kunt 
langskomen op maandagochtend of 
woensdagmiddag.

Openingstijden (telefoon)
Dag Tijdstip
Maandag 09.00-10.30 uur
Dinsdag 09.00-10.30 uur
Woensdag 09.00-10.30 uur
Donderdag 09.00-10.30 uur
Vrijdag 09.00-10.30 uur

(inloopbalie)
Dag Tijdstip
Maandag 08.30-12.00 uur
Woensdag 13.00-17.00 uur

Meer informatie: www.uithoorn.nl

Gewijzigde openingstijden 
Sociaal Loket

ma. Op die manier krijgen wij een 
beter beeld van de problematiek en 
complexiteit en kunnen we beter in-
spelen op mogelijke gevolgen voor 
inwoners van Uithoorn . 

Naar wie zijn we op zoek? 
We zoeken mensen met specifiek 
kennis over Schiphol, bijvoorbeeld 
voormalige verkeersvliegers, lucht-
verkeersleiding. De klankbordgroep 
bestaat uit 6-10 personen. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u telefo-
nisch contact opnemen met mw. Ju-
dy Kars, 0297-513111. 

Jazz aan de Amstel verrast opnieuw
Uithoorn - Op zondag 8 februa-
ri zijn Jonny Boston (zang en sax) 
en Mariske Hekkenberg, te gast bij 
Jazz aan de Amstel in akoestische 
setting. 

Onder leiding van singer/songwriter 
en presentatrice Shyla Zoet kunt u 
genieten van echte Jazz standards, 
eigen songs, maar ook evergreens 
en hedendaagse liedjes. Ook deze 
keer zal het publiek niet worden te-
leurgesteld als zij worden meege-
sleept door de prachtige zang- en 
saxnoten van Jonny Boston die zijn 
sporen al meer dan verdient heeft 
in binnen- en buitenland. Hij trad 
reeds op met bekende artiesten 
en bands zoals de Max Collie Jazz 
band, Georgie Fame en Jamie Cul-

lum. Zangeres Mariske Hekkenberg 
tourde onder andere met het Glen 
Miller Orchestra, Mathilde Santing 
en het Metreopole orkest. Kortom 
het gonst van het talent en daar-
mee verrast Jazz aan de Amstel op-
nieuw. Zangeres Shyla Zoet, dage-
lijks te horen in de KPN commer-
cial ‘Begin Gemist’ op radio en te-
levisie met de standard Dream a lit-
tle Dream, werkte reeds met vele 
nationale en internationale arties-
ten samen. Onder de naam Sweet 
& Co bracht zij de EP ‘Listen 2 me’ 
uit met daarop 5 eigen songs in een 
easy jazz/pop stijl. In samenwerking 
met muzikanten zoals Eric Marient-
hal,  David Garfield en Dean Parks 
en producer Joos van Leeuwen de-
ze EP tot stand. Jazz aan de Amstel 

is een initiatief van Shyla Zoet en 
Sjiek aan de Amstel. Een succesvol-
le formule waarbij er 2 keer maand 
op zondagmiddag lustig wordt ge-
musiceerd op hoogstaand niveau. 
Door de variatie van artiesten,  mu-
ziekkeuze en prettige sfeer is het 
elke keer weer verrassend en zeer 
toegankelijk voor een breed pu-
bliek. 8 februari zijn Jonny Boston 
en Mariske Hekkenberg te gast als 
solisten. Zij worden begeleid door 
de topmuzikanten Joos van Leeu-
wen (piano),  Jai Jai Vos (drums) en 
Peter Bergman (contrabas). U kunt 
elke 2e en 4e zondag genieten van 
een heerlijke muzikale mix. Locatie 
Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 
Uithoorn tussen 15.30-17.30 uur. De 
entree is gratis!

Uithoorn - Op vrijdag 30 januari is 
tussen kwart over zeven en half ne-
gen in de avond ingebroken in een 
woning in Wederik. Aan de ach-
terzijde hebben de dieven om bin-
nen te komen een slot uitgeboord. 
De gehele woning is doorzocht. Er 
zijn veel goederen gestolen. De die-
ven zijn er vandoor gegaan met een 
42 inch televisie, een iPad, een lap-
top, een mobiele telefoon, sieraden 
en een aantal parfums. De bewo-
ner ontdekte vervolgens dat ook zijn 
auto door de dieven gestolen was. 
Het gaat om een zwarte Mini Coo-
per met kenteken 73-RT-KF. 

Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Sieraden en 
auto weg



De Kwakel - Revanche, daar was 
het tijd voor zondag. KDO verloor 
de uitwedstrijd tegen VOS/DSG 
met 21-15, wetend dat dit niet nodig 
was. De eerste woorden in de kleed-
kamer waren toen dan ook “Thuis 
hebben we ze”. Om deze uitspraak 
waar te maken moest er een goede 
wedstrijd neergezet worden, hiervan 
was iedereen zich bewust. Vooral de 
dekking moest goed staan om de 
technisch vaardige tegenspeelsters 
te kunnen stoppen. Na de doelpun-
ten van de ‘jeugd van de week’ Jen-
na en Rosalie kon de wedstrijd be-
ginnen. De eerste paar minuten wa-
ren voor KDO, de thuisspelende 
ploeg kwam al snel op voorsprong. 
Het uitbouwen van deze voorsprong 
lukte alleen niet, VOS/DSG kwam 
terug tot een gelijke stand. Een lan-
ge tijd heeft het scorebord op 5-5 
gestaan, VOS/DSG kon er bij KDO 
niet langs maar helaas werkte dit 
ook andersom. Later was het toch 
KDO dat de leiding nam, de ploeg 
wist een klein gaatje te slaan rich-
ting de rust. Deze laatste fase in 
de eerste helft was erg spannend, 
VOS/DSG speelde lange aanvallen 
maar KDO wist de dekking goed 
dicht te houden. Hierdoor werd er 
gerust met een stand van 9-8.
Na wat tips van de trainer kon de 
tweede helft beginnen. KDO start-
te goed en wist de voorsprong uit te 
bouwen. Ook de dekking bleef sterk 
waardoor KDO de wedstrijd om wist 
te buigen. De tweede helft werd er 
sneller gespeeld in de aanval en of-
fensiever verdedigd, dit wierp zeker 
zijn vruchten af. KDO liep uit naar 
een voorsprong van 16-12, maar 
leek hier even in een dip te komen. 
De doelpunten bleven bijna tien mi-
nuten uit aan beide kanten, dit was 
zeker een verdienste van beide dek-
kingen en keepsters. VOS/DSG wist 

als eerste weer te scoren na de-
ze doelpuntloze periode. Dit schud-
de KDO wel weer wakker, voor de 
thuisspelende dames was het een 
kwestie van de wedstrijd uitspelen 
en dit werd dan ook keurig gedaan. 
Mede door het snelle spel, een 
100% score wat betreft penalty’s en 
een penaltykiller in het eigen doel 
werd er afgefloten met een stand 
van 18-15 op het scorebord. Bij de-
ze willen we de ‘jeugd van de week’ 
Jenna en Rosalie bedanken voor het 
aanmoedigen, en uiteraard ook het 
publiek op de goed gevulde tribune.

Dames 1 KDO draaien 
een goed seizoen

Autobrand 
Uithoorn - Op maandag 26 januari 
rond acht uur in de avond is brand 
ontstaan onder de motorkap van 
een auto. Op het moment dat de 25 
jarige automobiliste uit Rijpwetering 
haar auto geparkeerd had aan de 
Randhoornweg, kwam er veel rook 
uit de wagen. De brandweer was 
snel ter plaatse en heeft het vuur-
tje geblust. Er bleek kortsluiting te 
zijn ontstaan in de bedrading. Er is 
schade ontstaan aan de motorkap.

Overval voor woning
Uithoorn - Op woensdag 28 janua-
ri rond half acht in de avond is een 
bewoner van de Zijdelweg overval-
len voor zijn woning. Hij hoorde de 
bel, keek boven uit het raam, maar 
zag niets. Toen er weer gebeld werd, 
is hij naar beneden gelopen en 
heeft de deur open gedaan. Er za-
ten drie mannen achter de heg, die 
vliegensvlug voor zijn neus stonden. 
De drie eisten geld. Er werd een pi-
stool op de man gericht. De man 
heeft zich geweerd en heeft een van 
de mannen in het gezicht geslagen. 
Hierop werd hij, met waarschijn-
lijk het pistool, op zijn hoofd gesla-
gen. Door de klap viel de slee van 

het pistool af en besloten de drie 
er vandoor te gaan. Ze zijn wegge-
hold richting de bank en de garage. 
De politie was snel ter plaatse. Er is 
gezocht met auto’s en met de heli, 
maar de drie zijn niet meer aange-
troffen. De mannen zijn ongeveer 20 
jaar oud. Ze droegen donkere jas-
sen met capuchons. Allen hebben 
een smal postuur. De bewoner heeft 
een snee opgelopen op zijn hoofd 
en heeft een harde trap tegen zijn 
been gekregen. De bewoner is voor 
behandeling naar de huisarts ge-
gaan. De recherche heeft de overval 
in onderzoek. Getuigen worden ver-
zocht zich te melden via 0900-8844.

Woningen in het Oude 
Dorp gaan op de schop
Uithoorn - Woningcorporatie Eigen 
Haard (EH) is voornemens een fors 
aantal woningen in het oude dorp 
van Uithoorn de komende jaren op 
de schop te nemen. Er wordt beke-
ken of renovatie zinvol en lonend 
is of dat er moet worden gesloopt 
waarna nieuwbouw gaat plaatsvin-
den. Een rij woningen aan de Prin-
ses Christinalaan met de huisnum-
mers 12 tot en met 84 is op termijn 
het eerst aan de beurt om te wor-
den gesloopt. De woningen blij-
ken volgens EH na 60 jaar aan het 
einde van hun technische levens-
duur te zijn. De bewoners van de-
ze huizen werden via een brief door 
EH over deze zaak ingelicht. Ande-
re bewoners van huizen in het Tha-
merdal (1) die in aanmerking ko-
men voor renovatie, zijn eveneens 
kortgeleden geïnformeerd. Voor de 
bewoners die dit aangaat organi-
seerde EH dinsdagavond 27 janua-
ri in de aula van het Alkwin Kolle-
ge aan de Weegbree een informa-
tieavond. Enkele tientallen bewo-
ners, waaronder ook enkele nieuws-
gierigen uit het Oranjekwartier, had-
den de moeite genomen naar deze 
locatie te komen. Een aantal vroeg 
zich af waarom juist daar, terwijl in 
het Thamerdal zelf ook mogelijk-
heden zijn om een informatieavond 
te houden, zoals in buurthuis Pon-
derosa of het nieuwe IKC Thamer-
dal. Voordeel daarvan zou zijn ge-
weest dat ook andere en met name 
meer oudere bewoners, in staat wa-
ren geweest om deze avond bij te 
wonen. Het lijkt er nu op dat er op 
(korte?) termijn nog meer informa-
tieavonden moeten worden georga-
niseerd door EH, want aan het be-
gin van de avond werd een kaart 
getoond van het Thamerdal en het 
Oranjekwartier waarop hele rijen 
huizen rood stonden ingekleurd die 
op termijn aan de beurt zijn voor re-
novatie of sloop. Er zullen daaronder 
bewoners zijn die het toejuichen dat 
de ‘oude meuk’ een keer onder han-
den wordt genomen, maar het me-
rendeel maakt zich bij navraag toch 
wel zorgen hoe het proces dan gaat 
verlopen.

Paalrot
De aanwezigen werden via ge-
spreksleidster Mieke Stoopendaal 
tijdens de informatieavond door 
medewerkers van EH ‘bijgepraat’ 
over de situatie waarbij hun wonin-
gen gerenoveerd of gesloopt moe-
ten worden. Bij een fors aantal wo-
ningen blijkt de fundering in zo’n 
slechte staat te verkeren door paal-
rot, veroorzaakt door een bacterie, 
dat vervanging nodig is. En dat gaat 
niet zonder het hele huis te strippen. 
Slopen en nieuwbouw is dan eerder 
een optie. Een bouwkundig onder-
zoek dat volgens EH in 2012 in de 
vorm van een quickscan is uitge-
voerd, heeft dat uitgewezen. Daar-
na is eind 2013 begin 2014 een na-
der onderzoek ingesteld. Foto’s van 
de palen werden op een projectie-
scherm getoond. Een en ander werd 
door de gebiedsontwikkelaar van 
EH, Hans Stolze, nader toegelicht. 
Renovatie en/of sloop zou naar zijn 
zeggen vanaf 2019 van start gaan. 
In ieder geval gaat een rij woningen 
in de Christinalaan plat. Daar wer-
den zoals verwacht vanuit de zaal 
de nodige vragen over gesteld. Zo-
als waar de bewoners (tijdelijk?) 
naartoe moeten als hun huis uitge-
breid wordt gerenoveerd of afge-
broken? Krijgen ze dan een woning 
elders toegewezen of moeten ze ge-
woon verhuizen naar een andere lo-
catie, misschien zelfs buiten Uit-
hoorn? Zijn er dan voldoende ande-
re woningen in dezelfde huurklasse 
beschikbaar (niet dus) of gaat men 
(veel) meer huur betalen? Wie ver-
goedt de verhuizing en de nieuwe 

inrichting? Wordt het weer sociale 
woningbouw als er nieuwbouw gaat 
plaatsvinden of komen er duurde-
re huurwoningen in de vrije sector 
voor in de plaats, dan wel apparte-
menten? Het onderwerp is ook inte-
ressant voor bewoners van de Prin-
ses Margrietlaan die precies één 
dag na de informatieavond een-
zelfde brief in de bus kregen over 
verrotte palen en nog meer slech-
te berichten over hun woning. Maar 
ook de woningen aan de Prinses 
Irenelaan, Prins Bernhardlaan en de 
Prins Hendriklaan wacht eenzelf-
de lot. Een bewoner van het Oranje-
kwartier laat weten dat op 21 okto-
ber 2013 Eigen Haard aan de huur-
ders op de Prins Bernhardlaan (2-
14), Christinalaan(!) en de Prins 
Hendriklaan een brief heeft ge-
stuurd. Daarin stond dat de hou-
ten heipalen onder de huizen aan-
getast zijn door schimmels en bac-
teriën. Verder werd gemeld dat be-
sloten was daar geen groot onder-
houd meer aan te doen. Het slopen 
was een denkbare mogelijkheid. De 
bewoners verwachtten toen dat dit 
rond 2018 zal gebeuren. Komt aar-
dig overeen met de genoemde da-
tum door gebiedsontwikkelaar Stol-
ze. “Afgezien dat opnieuw een stuk-
je oud Uithoorn verdwijnt, is het ook 
mega-zuur voor de paar huiseige-
naren in die huizenrijen die in een 
klap de waarde van hun huis zagen 
kelderen! Wat de status ondertus-
sen is weet ik niet, maar de gemeen-
te heeft niet echt haar best gedaan 
om Eigen Haard van gedachten te 
laten veranderen,” aldus de bewo-
ner. “Er is ‘in de wandelgangen’ wel 
eens een paar keer met raadsleden 
over gesproken, maar telkens hield 
men zich van den domme.”

Inzien op afspraak!
Hennie Lodeweges. senior mede-
werker ‘Woonservice’ van Eigen 
Haard, dezelfde man die de brie-
ven heeft ondertekend naar de be-
woners, gaf in de beantwoording 
overwegend aan wat de wettelij-
ke regels en rechten zijn voor de 
bewoners als zij noodgedwongen 
moeten verhuizen. Het tarief wat 
hen rechtens toekomst is een ver-
goeding van 5.800 euro en ze krij-
gen de status van urgentie. En wat 
wordt er geregeld met de bewoners 
die de laatste tijd fors hebben geïn-
vesteerd in hun woning door die zelf 
(met goedkeuring) op te knappen of 
te verfraaien? Daar werd geen dui-
delijk antwoord op gegeven. Een 
aantal bewoners in de aula voelde 
zich ‘gepakt’ door de berichtgeving 
en zeiden direct met investeren in 
hun huurwoning te zullen stoppen. 
Sommige nieuwe bewoners die een 
huurcontract zijn aangegaan bleken 

niet door EH op de hoogte te zijn 
gebracht van de jongste ontwikke-
lingen. Een bewoner die het bouw-
kundige rapport van de woningen 
opgestuurd wil krijgen om dit in te 
zien, werd daarin teleurgesteld. Lo-
deweges gaf aan dat dit niet gebrui-
kelijk is. “Belangstellenden kunnen 
het op afspraak op het kantoor bij 
EH in Amsterdam komen inzien,” 
liet hij weten. Hij opperde in dat ge-
val het vormen van een bewoners-
commissie die de belangen van an-
dere bewoners behartigt en dan ook 
de resultaten van het technisch rap-
port aan iedereen kan meedelen… 
Beter is echter het vormen van een 
burgerinitiatief om samen met de 
gemeente EH te dwingen alles (tij-
dig!) openbaar te maken waar het 
de woonsituatie en het woongenot 
van de bewoners betreft in het he-
le Thamerdalgebied voor zover het 
gaat om de huurwoningen. Ande-
re bewoners vroegen of er een op-
zichter in hun huis kon komen kij-
ken naar de ongemakken en de 
bouwkundige staat van de woning. 
In enkele gevallen werd daarvan de 
naam genoteerd en werd dit door 
EH toegezegd.

Geen kant en klaar plan
Slopen is een, maar wat voor huizen 
komen er dan voor terug zo werd 
gevraagd en kan men dan weer te-
rugverhuizen naar de Christinalaan 
omdat bewoners zeggen daar leuk 
te wonen. Hans Stolze van EH be-
kende schoorvoetend dat hij er nog 
geen idee van heeft wat voor soort 
huizen er gebouwd gaan worden. 
“Er is zelfs geen kant en klaar plan. 
Het gaat deze avond alleen maar 
over de resultaten van het bouw-
kundig onderzoek en op basis daar-
van is het besluit genomen een aan-
tal woningen aan de Christinalaan 
mettertijd te slopen. Een definitie-
ve datum weet ik daarbij niet te ver-
tellen maar wel dat het na 1 janua-
ri 2019 is.”

Lodeweges op zijn beurt zei dat 
hij er nog niets over kon meede-
len waar de bewoners naartoe die-
nen te verhuizen bij sloop van hun 
woningen. “Het is nog te vroeg om 
er iets zinnigs over te kunnen zeg-
gen. Er is nog drie jaar te gaan. Wij 
vragen bij de gemeente een vergun-
ning aan om te mogen slopen. Daar 
komt een datum uit. Zodra wij dat 
weten informeren wij u en vanaf dat 
moment bent u een urgent woning-
zoekende. U valt als huurder onder 
het Sociaal Statuut en wij gaan dan 
met u kijken of er ergens een pas-
sende woning voor u is. Dat kan 
in een andere wijk, maar ook bui-
ten Uithoorn zijn. En als u daar dan 
naartoe bent verhuisd en die plaats 

Weer winnaar bij
W.C. Zijdelwaard
Uithoorn – Vorige week zaterdag 
reikte Joep Szejnoga van kapsalon 
Joepsze de prijs uit aan de winnares 
van de weekprijs, mevrouw J. Har-
te uit De Kwakel. De prijs bestond 
wederom uit een pakket samenge-

steld door de Zijdelwaard-onderne-
mers met artikelen en waardebon-
nen van de winkels. De bouwzegel-
actie ‘Bouw mee met Zijdelwaard’ 
loopt nog tot en met zaterdag 28 fe-
bruari.

Valpartij bij 
rooien boom
Uithoorn - Op maandag 2 februa-
ri rond half tien in de ochtend heeft 
een bedrijfsongeval plaatsgevonden 
in Ganzendiep. In opdracht van de 
gemeente waren medewerkers van 
een bedrijf bezig een boom te rooi-
en. Om de boom was een touw ge-
bonden en deze werd vastgehou-
den door een 50 jarige man uit Die-
men. Toen de boom los kwam, viel 
de man naar achteren en beland-
de op zijn rug. Hij is per ambulan-
ce naar ziekenhuis Amstelland ge-
bracht om röntgenfoto’s te laten 
maken. De arbeidsinspectie is in 
kennis gesteld.

Visspullen uit 
auto weg
Uithoorn - Op woensdag 28 januari 
is tussen zes uur en kwart voor acht 
in de avond  ingebroken in een in 
de Stationsstraat geparkeerde auto. 
Van de Citroen Picasso is een ruit 
aan de achterzijde ingeslagen. De 
dieven zijn er vandoor gegaan met 
een rugtas van het merk Spro, een 
vishengel met molen en een warm-
tepak en warmtelaarzen.

Hennepkwekerij 
in woning
Uithoorn - Op vrijdag 30 januari 
om acht uur in de ochtend kreeg de 
politie een opvallende melding van 
een inwoner. In de Gerbrandilaan 
hadden alle woningen een wit dak 
door de sneeuwval. Eén woning 
echter niet. De politie is een kijkje 
gaan nemen en troffen in het huis 
een hennepplantage aan met liefst 
541 planten. De stroom werd ille-
gaal afgetapt. De planten zijn ver-
nietigd en alle aanwezige appara-
tuur is in beslag genomen. Er zijn 
geen personen aangetroffen. Het 
huis werd door de eigenaresse ver-
huurd. Het verdere onderzoek loopt.

als prettig ervaart, misschien ook 
al in de buurt bent geïntegreerd, 
waarom zou u dan nog willen terug-
verhuizen naar uw oude stek in de 
Christinalaan? Dat zijn dan dubbe-
le kosten die u moet maken,” leg-
de Lodeweges uit waarbij hij voor 
het gemak maar voorbij ging aan 
het sociale leven dat het gezin en 
de (schoolgaande) kinderen in de 
afgelopen jaren in de wijk en Uit-
hoorn hebben opgebouwd. Kortom, 
voor die gezinnen lijkt er geen toe-
komst meer in de Christinalaan.

Onvoldoende woningen
Het is duidelijk dat te zijner tijd bij 
sloop van de bijna 40 woningen 
in de Christinalaan mensen moe-
ten verkassen. Maar gebeurt dat 
in een keer of in delen? Ook daar-
op bleef men het antwoord bij EH 
schuldig. Bij navraag blijken er on-
voldoende woningen van dat kali-
ber in Uithoorn of De Kwakel te zijn 
om alle gezinnen in een keer onder-
dak te verschaffen. En zo ja wordt 
dat dan buiten Uithoorn in Amstel-
veen (Westwijk), Amsterdam of nog 
een andere plaats? Komt bij dat de 
bewoners uit de nog te slopen drie 
flats aan de Europarei er ook nog 
zijn die de komende jaren een plek 
moeten hebben om te wonen. Die 
blijken voorrang te hebben op de 
bewoners uit de Christinalaan en 
mogelijk (straks) ook op die uit de 
omgeving. Want gegarandeerd dat 
er nog meer bewoners zullen moe-
ten verkassen uit het oudste woon-
gedeelte van het Thamerdal. De wat 
jongere bebouwing – in wat Tha-
merdel 2 en 3 genoemd wordt – 
blijft nog even buiten beschouwing. 
Echter in het Oranjekwartier zijn 
ook al huurwoningen aangemerkt 
om te worden gerenoveerd of te 
worden gesloopt. De woningcorpo-
ratie zal dus met een gedegen plan 
voor de middellange en langere ter-
mijn moeten komen om haar ambi-
ties te kunnen realiseren. Door nu 
al te zeggen dat men op voorhand 
geen kant en klaar plan heeft en 
ook bij het overige geen afdoende 
antwoord op vragen van de bewo-
ners te hebben, doet het ergste vre-
zen. Maar geen vervangende woon-
ruimte, dan ook geen sloop! En pas-
sant werd nog door Lodeweges op-
gemerkt dat men verwacht dat er 
ook bewoners zullen zijn die nu al-
vast zelf zullen gaan uitkijken naar 
een andere woonplek. Dat zien ze 
natuurlijk graag bij EH, want dan 
lost het probleem zich stukje bij 
beetje vanzelf op. In dat geval zou 
het natuurlijk van goede wil getui-
gen als woningcorporatie hen daar-
bij een handje hielp.…

Afbraak sociale huurwoningen
Volgens bewoonster Petra Buis is 
Eigen Haard samen met de ge-
meente Uithoorn bezig om het aan-
tal sociale huurwoningen drastisch 
af te breken en er vervolgens ap-
partementen of vrije sector wo-
ningen voor in de plaats te zet-
ten. Dat levert meer geld op voor 
de armlastige gemeente. “Dit pro-
ces is kennelijk al heel lang aan de 
gang. Achteraf blijken de bewoners 
in de Beatrixlaan al 4 jaar geleden 
over de sloopplannen te zijn geïn-
formeerd. Ook de bewoners van de 
Bernhardlaan wisten van de plan-
nen via informatie van EH,” aldus de 
bewoonster. Navraag bij raadsleden 
leert dat men er weinig of niets van-
af weet (of wil weten, c.q. er geen 
mededelingen over wil doen) en 
vervolgens verwijst naar informatie 
van Eigen Haard. De gemeente zelf 
heeft tot nu toe met geen woord ge-
rept over de ophanden zijnde veran-
deringen in de woonsituatie die EH 
gaat doorvoeren in het Thamerdal. 
Zou men eigenlijk wel weten wat er 
speelt? Zo nee, stel u op de hoogte. 
Zo ja, waarom wordt dat dan door 
raadsleden en ambtenaren angst-
vallig verzwegen als naar openheid 
van zaken wordt gevraagd? Of heeft 
de gemeente zichzelf via geheim-
houding ‘verkocht’ aan de woning-
bouwvereniging en andere project-
ontwikkelaars om sloop en nieuw-
bouw in het (oude) dorpscentrum 
hoe dan ook te kunnen realiseren? 
Wie het weet mag het zeggen.
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Opening Waterberging 
Zuiderlegmeer polder

 Rechts van de sloot de verlaagde percelen.

Op de foto links de wethouder van Uithoorn en rechts Gerard Korrel DB lid 
van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

bergen. Het meest zuidelijke stuk-
je van de Zuiderlegmeerpolder is 
aangekocht door het waterschap. 
Hier bevonden zich akkers en gras-
land percelen. Van 14 hectare gras-
land  is ruim een meter grond ver-
wijderd en vervolgens is het gebied 
weer ingericht als grasland perce-

Hier is de geopende stuw te zien. Vooraan de waterberging met een waterpeil 
van -6,26 NAP en achter de stuw het water uit de rest van de polder met een 
waterpeil van -5,94 NAP.

Hier helemaal vooraan de stuw en daar vlak achter het gemaal dat er voor 
zorgt dat het peil in de waterberging lager blijft en dat de waterberging leeg 
gepompt als deze onder water heeft gestaan. Van achter het hek bekijken de 
genodigden het gemaal.

De genodigde lopen hier op de hoger gelegen percelen, de lager gelegen percelen liggen links.

Gezellige wintermarkt in 
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn – Zaterdag jl was het 
weer gezellig druk in winkelcentrum 
Zijdelwaard, tijdens de Wintermarkt. 
Natuurlijk waren er velen koopjes 

van de uitverkoop, maar daar bo-
venop hadden diverse winkeliers 
kramen met nog leukere en goed-
kopere aanbiedingen.Super koop-

jes. En het sloeg aan, het was ge-
zellig druk. 
De sfeer werd nog verhoogd door 
prachtige live muziek van ‘ de 

bouwvakkers’, heel passend bij win-
kelcentrum Zijdelwaard waar mo-
menteel een grote verbouwing aan 
de gang is.

Ook was er voor iedere bezoeker 
een kraam waar je gratis kon ge-
nieten van een beker warme choco-
lademelk, glühwein of erwtensoep.  
Kortom de sfeer zat er weer goed in 
in winkelcentrum Zijdelwaard.
(foto’s JW Koedam)

Nieuw in de regio
www.tastybroodje.nl
Regio - Nieuw in de regio van 
Aalsmeer, Uithoorn en schiphol is 
de lunch bezorgservice van 
www.tastybroodje.nl.

Alle broodjes worden elke dag vers 
afgebakken. Diverse specialiteiten 
staan op de menukaart zoals huis-

gemaakte salades, huisgemaakte 
filet American en rosbief uit eigen 
oven. Maar ook een broodje Hema 
rookworst of een saucijzenbrood-
je van kwekkeboom ontbreken niet.
Tevens verzorgt Tastybroodje.nl de 
business lunch zoals vergaderman-
den voor de zakelijke markt met luxe 

len. De inrichting is zo uitgevoerd 
dat dit geen verstoring van het land-
schap oplevert. Alle aanwezigen zijn 
naar de stuw en het gemaal gelo-
pen waarmee het waterpeil in de 
waterberging geregeld wordt.De 
openings handeling bestond uit het 
openen van de stuw. Onder normale 
omstandigheden is de stuw geslo-
ten en de waterberging een onder-
bemaling met weilanden die uitste-
kend geschikt zijn voor weidegang. 

Alleen als het waterpeil in de pol-
der meer als 25 cm te hoog staat zal 
vanuit het kantoor van Waternet in 
Amsterdam de stuw worden open-
gezet. 
Hierdoor zal het waterniveau in de 
polder voldoende dalen om natte 
voeten te voorkomen. Als het wa-
terpeil in de waterberging gelijk is 
aan het peil in de polder wordt de 
stuw gesloten. Het water uit de Zui-
derlegmeer Polder wordt dan via 

de normale weg afgevoerd naar 
de boezem. Als het peil in de pol-
der weer normaal is wordt gestart 
met verlagen van het peil in de wa-
terberging. Verwacht wordt dat de 
berging 20 maal in de 30 jaar on-
derwater zal staan. Bij de AWP frac-
tie van AGV vinden we het heel be-
langrijk dat we ten alle tijde droge 
voeten houden en de fractie is dan 
ook heel blij met het tot stand ko-
men van deze waterberging.

Uithoorn - Op 30 januari is de wa-
terberging van 14 hectaren bij Bil-
derdam officieel geopend. Gerard 
Korrel en Hans Bouma (wethouder 
van Uithoorn) heetten iedereen wel-
kom en vertelden dat met de inge-
bruikname van deze waterberging 
de kans op natte voeten in de rest 

van de polder vele malen kleiner is 
geworden. De Zuiderlegmeer Polder 
is een diepe polder met veel kassen 
waardoor de kans op wateroverlast 
bij zware regenval groot is. De wa-
terberging is zo aangelegd dat de-
ze ook water uit de Noorderlegmeer 
en uit de Duivendrechtse Polder kan 

EHBO vóór de zomer!
Aalsmeer - Uithoorn - Half maart 
gaat er bij EHBO-vereniging een 
EHBO-cursus van start, inclusief re-
animatie en AED-bediening. Altijd 
handig om te weten wat je wel of 
juist niet moet doen bij een onge-
val. Dat kan immers overal gebeu-
ren, thuis, op straat, op het sport-
veld of op je werk. Een tand uit de 
mond, vinger tussen de deur, vallen 
van de ladder of van de fiets, of er-

ger: iemand naast jou zakt in elkaar: 
flauwte of een hartprobleem? Leer 
wat je kunt doen op zo’n moment. 
EHBO komt altijd van pas! Met de-
ze cursus (12 lessen op maandag-
avond) heb je nog vóór de zomer je 
diploma op zak. Belangstelling? Kijk 
op www.ehbo-camilllus.nl. Opge-
ven niet via de site (contactformu-
lier werkt niet) maar wel via: info@
ehbo-camillus.nl

Vierde overeenkomst 
‘Ruimte voor Ruimte’
Uithoorn - Binnen het project 
‘Ruimte voor Ruimte’ is op maandag 
26 januari de vierde overeenkomst 
getekend in de gemeente Uithoorn. 
Drie eerdere overeenkomsten gin-
gen aan deze zaak al vooraf, zoals 
o.a. aan de Drechtdijk en in de Ie-
penlaan het geval is geweest. Toen 
tekende wethouder Jeroen Verhe-
ijen van de gemeente Uithoorn de 
overeenkomst. De gemeente en de 
Provincie Noord-Holland bieden on-
dernemers in de sierteeltsector in 
de regio de mogelijkheid om ver-
ouderde kassen en percelen die in 
het veenweidegebied langs de Am-
stel en tussen de Boterdijk en de 
Vuurlijn gelegen gronden nauwe-
lijks of nagenoeg niet meer worden 
gebruikt voor dat doel, in te ruilen 
voor woningbouw op het eigen ter-
rein. Op die manier wordt de ruim-
telijke kwaliteit van het gebied ver-
beterd. Daarnaast draagt het bij aan 
herstructurering van het glastuin-
bouwgebied en daarmee aan een 
vitale Greenport.
Aanleiding voor dit ‘Ruimte voor 
Ruimte’ project is de Structuurvisie 
die in 2009 door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Daarin is het veenwei-
degebied, gelegen in de bovenlan-
den van de Amstel, aangegeven als 
onderdeel van het ‘dorpse, landelij-
ke gezicht’. Instandhouding en ver-
sterking van dit gebied is een be-
langrijke doelstelling. In deze vierde 
overeenkomst wordt geregeld dat 
het kassencomplex op het perceel 
Vuurlijn 27 in De Kwakel wordt ge-
sloopt (foto). De vrijgekomen grond 
moet vervolgens met gras worden 

ingezaaid. Wethouder Marvin Po-
lak tekende namens de gemeente 
en de familie Titulaer als eigenaar 
van het betreffende perceel. Roy Ti-
tulaer: “Wij zijn heel blij dat we van 
deze regeling gebruik konden ma-
ken. Het geeft ons de kans om op 
een unieke locatie aan de Vuurlijn 
te kunnen wonen en door de ver-
ouderde kassen te saneren de ge-
meente Uithoorn weer een stukje 
mooier te maken”.

Vrijwillige deelname
Deelname aan de regeling is geheel 
vrijwillig. De kosten van de sane-
ring worden betaald met opbrengs-
ten uit de bouw van nieuwe wonin-
gen. Om dat te realiseren heeft de 
gemeente een zogenaamd ‘Ruimte 
voor Ruimte fonds’ ingesteld. De ge-
meente wordt in dit project onder-
steund door Coöperatie Agrimaco 
uit Moerkapelle. Ook is er een nau-
we samenwerking met de provincie 
Noord-Holland. In de overeenkomst 
met de familie Titulaer wordt gere-
geld dat zij het kassencomplex ach-
ter op het perceel Vuurlijn 27 slopen 
en de gronden inzaaien met gras. 
Deze gronden krijgen dan de be-
stemming van weidegrond. De be-
staande bedrijfswoning wordt een 
burgerwoning. Op het landje aan 
de voorzijde langs de Vuurlijn wor-
den twee bouwpercelen mogelijk 
gemaakt, die de familie Titulaer in 
de verkoop gaat aanbieden. Daar-
op kunnen twee vrijstaande wonin-
gen worden gebouwd. Voor de wij-
zigingen zal een bestemmingsplan-
procedure worden opgestart.

broodjes voor een aantrekkelijke 
prijs. Besteld u voor 10.30 dan be-
zorgen ze voor 12.30.

U kunt uw bestelling doorgeven tot 
11.30 uur. Tastybroodje.nl bezorgt al 
vanaf 5 broodjes. De bezorgdagen 
zijn van Maandag tot vrijdag van 
11.00 uur tot 14.00 uur. Om u kennis 
te laten maken met Tastybroodje.nl 
bezorgen ze tot eind februari geheel 
gratis bij u op kantoor, bedrijf of ge-
woon bij u privé. 

Winkeldieven kiezen hazepad
Uithoorn - Op vrijdag 30 januari 
rond kwart voor negen in de avond 
zijn twee winkeldieven betrapt in 
een winkel op het Zijdelwaardplein. 

De twee renden de winkel uit, waar-
op medewerkers achter hen aan zijn 
gerend. Nabij de kerk wist een me-

dewerker een van de dieven vast te 
pakken, maar hij wist te ontkomen 
door zijn jas uit te trekken. De twee 
zijn daarna verdwenen.
De politie was snel ter plaatse, maar 
heeft de twee ook niet kunnen aan-
houden. Het gaat om twee mannen, 
vermoedelijk Oostblokkers, van 25 

tot 30 jaar. Beiden hadden kort ste-
kelhaar. De twee hadden voor zo’n 
350 euro aan goederen meegeno-
men.
Deze hebben zij tijdens het wegren-
nen weggegooid en zijn inmiddels 
weer terug bij de winkel. In de ach-
ter gelaten jas heeft de politie diver-
se papieren gevonden.
De winkeldieven staan op camera, 
het onderzoek is in volle gang.

Inner Art
Uithoorn - Zondag 8 febru-
ari wordt er weer een bijeen-
komst gehouden bij Inner-
Art. Ieder die steun, voeding, 
verdieping zoekt en hoopt op 
zielsgenezing - waardoor ook 
het dagelijks leven gemak-
kelijker wordt en lichamelijke 
klachten zelfs kunnen verdwij-
nen, is van harte welkom!

Ook is het een gelegenheid 
om andere mensen te ont-
moeten die op zoek zijn hier-
naar. De dienst begint 10.00 
uur en duurt tot 11.00 uur.
Hierna is er de mogelijkheid 
om bij de koffie tot 12u. na te 
praten en van gedachten te 
wisselen.
Inner-Art, Vuurlijn 36, 1424 NS 
De Kwakel. Tel. 0297-563753





 
08   Nieuwe Meerbode  •  4 februari 2015

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Op een koude ochtend in decem-
ber werd ik opgeschrikt door een 
harde bons tegen het raam. Zoe-
kend naar de oorzaak zag ik een 
vrij grote vogel op het balkon lig-
gen. Er zat aanvankelijk geen be-
weging in en ik besloot het ver-
enpak naar binnen te halen. Het 
bleek een ransuil te zijn. Een kar-
tonnen doos werd zijn tijdelijk 
onderkomen. Aanvankelijk lag 
hij nog roerloos, maar tenslot-
te kwam er toch wat leven in. Hij 
opende zijn ogen en draaide zijn 
kop rond. Toen hij na een minuut 
of tien alles weer op en rijtje had, 
fladderde hij uit de doos. Ken-
nelijk klaar om maar weer eens 
te vertrekken. Dus opende ik de 
schuifpui en geluidloos met lan-
ge vleugelslagen vloog hij, schijn-
baar ongedeerd, de vrijheid tege-
moet. Wat deed deze ransuil hier 
midden op de dag? Was hij uit de 
roestplaats verdreven? Werd hij 
belaagd door een hongerige ha-
vik? Was hij op jacht? De nor-
male tijd om te jagen is tegen de 
schemering, als er nog een beet-
je licht is. De uil ziet veel scherper 
dan wij door zijn enorme ogen en 
veel lichtgevoelige staafjes in zijn 
netvlies. Hij heeft aan een spoort-
je licht genoeg om zijn hele om-
geving te kunnen waarnemen. 
Hij vertrouwt bij de jacht niet al-
leen op zijn ogen maar vooral 
ook op zijn oren. De ooropenin-

gen, opzij van de kop, zijn asym-
metrisch geplaatst, waardoor ge-
luid op verschillende tijdstip-
pen het linker en rechter trom-
melvlies bereikt. Daardoor kan 
hij zijn prooi nauwkeurig lokali-
seren. De uil kan geluidloos vlie-
gen door een fluweelachtig laag-
je op zijn veren. Zo kan hij het rit-
selen van een prooi goed horen 
en bovendien hoort het slachtof-
fer hém niet aankomen. De uil eet 
het liefst muizen, soms een klein 
vogeltje. Na de schemering slaapt 
hij de rest van de nacht en de dag 
erna in een groenblijvende boom; 
de roestplek. Liefst bij een open 
landschap. Vaak zit hij daar be-
wegingloos met meerdere soort-
genoten. Hij kiest bij voorkeur 
een plaats naast de stam en kan 
uitstekend die boomstam imi-
teren, door zijn slanke gestrek-
te lichaam, zijn rechtopstaande 
hoofdpluimen en zijn schutkleur. 
Uilenballen, uitgebraakte, onver-
teerde prooiresten, vormen vaak 
het enige teken van zijn aanwe-
zigheid. Mocht hónger deze rans-
uil overdag op pad hebben ge-
dreven, dan adviseer ik hem naar 
Friesland te gaan. Daar staat im-
mers een gedekte muizentafel 
klaar. Soms zijn daar zóveel mui-
zen in één jacht te vangen, dat 
zelfs opstijgen moeilijk wordt. 

Gerda Veth, IVN-natuurgids

Een ransuil op de koffie

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 7 fe-
bruari organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein.. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.00 uur. Op de-
ze avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van onze bekende en-
veloppen. De opbrengst van deze 
avond is bestemd voor het ontwik-
kelingswerk van onze Uithoornse 
missionarissen.

IJzerdieven op 
heterdaad betrapt
De Kwakel -Vorige week maan-
dag rond drie uur in de middag zijn 
twee ijzer- en looddieven op heter-
daad betrapt door een bewoner van 
de Dwarsweg. De man zag dat twee 
mannen lood en ijzer van een pand 
aan het afhalen waren. De bewoner 
heeft de twee de weg geblokkeerd 
door zijn auto dwars te parkeren. De 
politie is gebeld en agenten waren 
snel ter plaatse. De dieven zijn een 
29 jarige man uit Leidschendam en 
een 26 jarige man uit Voorschoten. 
De man uit Leidschendam heeft een 
werkstraf gekregen van dertig uur. 
De man uit Voorschoten zit nog vast 
en moet zich verantwoorden bij de 
rechter. Hij stond geregistreerd bij 
de politie voor een eerder delict.

Midwinterconcert KnA groot succes
Uithoorn - Het midwinterconcert 
van Muziekvereniging KnA van af-
gelopen zaterdag 31 januari was 
een groot succes. Het KnA-orkest 
onder leiding van dirigent Gerhart 
Drijvers heeft mooie stukken laten 
horen die passen bij het thema ‘Ver-
halen’. Niet alleen het KnA-orkest 
was van de partij maar ook Kinder-
koor Xing en soliste Ireen van Bij-
nen hebben een muzikale toon laten 
horen. Kinderkoor Xing liet voor de 
pauze mooie liedjes horen met het 
overkoepelende thema ‘Verliefd’. De 
kinderen zongen geweldig als koor 

maar ook de solo’s die zij te horen 
brachten waren heerlijk om naar de 
luisteren.. Het KnA-orkest heeft het 
publiek geraakt met Noah’s ark, Pi-
noccio en Gulliver’s Travels. Samen 
met soliste Ireen van Bijnen lieten zij 
de stukken Je Veux Vivre Dans Ce 
Rève en Oh Mio Babbino Caro ho-
ren. Tot slot begeleidde een selecte 
groep uit het KnA-orkest twee liede-
ren voor kinderkoor Xing. De liede-
ren ‘Hellup’ en ‘Mijn Prins’ zijn ge-
schreven door componist Henk van 
’t Hoff. Vooral bij het lied ‘Hellup, 
mijn moeder is verliefd’ met daarin 

een komische noot over een moeder 
die weer verliefd is geworden nadat 
ze is gescheiden, van de Uithoornse 
componist Henk van ’t Hoff, moest 
de zaal hard lachen. De tekst van 
het lied is erg komisch en de kinde-
ren wisten dit goed te brengen. Het 
was een avond vol mooie muziek en 
gezelligheid. Muziekvereniging KnA 
wil graag kinderkoor Xing bedanken 
en Ireen van Bijnen. Ook bedanken 
wij graag het publiek en hopen u te-
rug te zien bij een volgend concert 
van Muziekvereniging KnA. Meer 
info: www.kna-uithoorn.nl 

Warme gevoelens voor doortrekken 
sneltram naar Uithoorn
Vervolg van de voorpagina.

Laatstgenoemde speelt een hoofd-
rol in de opzet en uitbreiding van 
het openbaar vervoer in de regio. 
Uithoorn neemt echter bij het open-
baar vervoer in de regio een belang-
rijke plaats in als ‘schakel in het ver-
voersnet van de vier windstreken’ te 
weten Amsterdam/Amstelveen - De 
Ronde Venen/Utrecht – Alphen a/d 
Rijn – Haarlem/Schiphol. Om die re-

den kan de wethouder tijdens over-
leg en besprekingen op de voorstel-
len van Stadsregio Amsterdam inha-
ken met opties en bijdragen die hout 
snijden. De voorkeur van de wet-
houder en met hem veel gemeen-
teraadsleden, gaat mede uit naar 
het doortrekken van de ‘Uithoorn-
lijn’, zoals tramlijn 51 in de wandel-
gangen wordt genoemd, via de ou-
de spoorbaan in de Legmeer over 
de huidige busbaan tot het bussta-

dat de wensen van Uithoorn gere-
aliseerd kunnen worden. Zoals bij-
voorbeeld de HOV-verbinding, al 
dan niet met tramlijn 51. Een andere 
motie betrof de mogelijkheid te on-
derzoeken of er (vanaf het bussta-
tion) weer een rechtstreekse ver-
binding kan worden gemaakt met 
Schiphol-Plaza. Schiphol is momen-
teel voor inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel minder goed bereikbaar 
omdat men op de route moet over-
stappen wat tijdverlies betekent. De 
directe verbinding was er ooit wel, 
maar werd later geschrapt wegens 
te weinig passagiers. Omdat het 
openbaar vervoer een zaak is die ie-
dereen aangaat wil de Stadsregio 
Amsterdam samen met de gemeen-
te Uithoorn de inwoners bij de plan-
nen betrekken in de vorm van een 
burgerparticipatie. Onder meer hoe 
zij tegen het doortrekken van de 
sneltram aan kijken. In dat licht ge-
zien had de gemeenteraad zelf ook 
al het college met een motie ver-
zocht iets dergelijks op te starten, 
maar wethouder Polak gaf aan dat 
daar te weinig tijd voor is omdat de 
eerstkomende besprekingen over 
het openbaar vervoer al in maart 
zullen plaatsvinden. De actie vanuit 
Stadsregio Amsterdam kan sneller 
worden uitgevoerd. In alle gevallen 
wil de raad op de hoogte gehouden 
worden van de verdere ontwikkelin-
gen en besluiten over het openbaar 
vervoer dan wel daarbij worden be-
trokken. De moties werden met al-
gemene stemmen aangenomen. De 
wethouder kan met de aanbevelin-
gen op pad!

Nog maar vier kilometer spoor aanleggen naar Uithoorn…

Eerste steen gelegd voor 
promenade aan de Waterlijn
Vervolg van de voorpagina.

Wethouder Marvin Polak zei blij te 
zijn met alle werkzaamheden. “Het 
is goed om te zien dat we nu daad-
werkelijk de oever van de Amstel 
kunnen opknappen na jaren van 
voorbereiding,” aldus een opge-
togen wethouder die de inzet van 
Hart aan de Amstel prees, maar 
ook de aannemer een compliment 
gaf voor de snelheid waarmee ge-
werkt wordt en waardoor de ople-
verdatum ruimschoots gehaald kan 
worden als een plotseling intreden-
de vorst geen roet in het eten gooit. 
“Het Marktplein en Wilhelmina-

kade worden straks samen een le-
vendige boulevard met horeca, ter-
rassen en waterrecreatie. Langs het 
water komt een wandelpromenade 
met bomen en bankjes. Aan de ka-
demuur boven het water wordt een 
nieuwe loopsteiger aangelegd. Ver-
der nieuwe aanlegsteigers voor de 
passantenhaven en zelfs een evene-
mentensteiger pal voor het cultuur-
cluster Confucius.” De nieuwe pas-
santenhaven komt op de plek van 
de oude steigers langs het Markt-
plein en de Wilhelminakade. De-
ze oude steigers zijn intussen weg-
gehaald. Enkele zijn bestemd voor 
de Scouting Admiralengroep, maar 

terlijn is er een van. Ik ben blij dat 
we nu al echt resultaat zien van on-
ze inspanningen die we samen met 
de gemeente Uithoorn uitvoeren. En 
wat meer is, voor deze projecten is 
er geen enkele zienswijze (bezwaar-
schrift) ingediend en er worden 
nauwelijks wanklanten gehoord. 
Daardoor heeft het in mijn optiek 
een breed draagvlak van de bewo-
ners in de buurt. Dat is een com-
pliment aan alle partners die bij dit 
project betrokken zijn. De gemeen-
te, leading partner in dit verhaal, 
komt die complimenten evenzeer 
toe. Dat geldt ook voor AW Vessies 
waarvan de mensen zorgen dat het 
tempo van werken hoog blijft. Dat 
betekent dat we volop streven naar 
het behalen van de deadline en dat 
ondernemers nog voor het komen-
de vaarseizoen een fraaie ‘Amstel-
promenade’ met terrassen en nieu-
we steigers ten behoeve van water-
sporters voor hun deur zullen heb-
ben. Als je kijkt naar het ontwerp 
dan zou je ook kunnen spreken 
over een ‘Amstelboulevard’ want die 
waardigheid heeft het straks zonder 
meer,” lichtte Linders toe. Hij ging 
en passant nog kort in op de andere 
projecten die in Uithoorn van start 
zullen gaan, waaronder de bouw 
van het cultuurcluster aan de Wil-
helminakade en op termijn de her-
inrichting van het Schansgebied. 
Allemaal projecten die Uithoorn vol-
gens hem mooier en aantrekkelij-
ker zullen maken, zowel voor de in-
woners als ondernemers. Hij felici-
teerde alle belanghebbenden van-
uit ieders perspectief en de roeiver-
eniging met de steigers die hij een 
‘duurzame’ aanwinst noemde omdat 
ze niet gesloopt worden maar een 
tweede leven krijgen.
Tot slot hoopte Linders op een 
voortzetting van de samenwerking 
met alle partijen want er moet nog 
genoeg gebeuren in Uithoorn.

Vogelexcursie Gooilust
Regio - Landgoed Gooilust laat je 
steeds verrassen! De rijke geschie-
denis en vroegere bewoners heb-
ben hun sporen achtergelaten. Je 
vindt op deze buitenplaats in ‘s-
Graveland een rododendronvallei, 
siertuin, landhuis, exotische bomen-
collectie en sterrenbos. Op Gooilust 
kun je heerlijk wandelen. De over-
gangen van bos, grasland en open 
water zijn prima leefgebied voor al-
lerlei soorten zoogdieren, insecten, 
vogels en andere dieren. Naast ree-
en komen ook tal van kleinere zoog-
dieren voor, zoals eekhoorn, vos en 
bunzing. Op Gooilust komen maar 
liefst zestig verschillende soorten 
broedvogels voor. Opvallend zijn de 
blauwe reigers die al vanaf februa-
ri hun nesten maken hoog in de bo-
men naast de oprijlaan van Gooilust. 
Bij de vijver voor het landhuis kunt 
u de opvallend blauworanje ijsvogel 
voorbij zien scheren. Op de grasvel-
den kunt u zomaar een buizerd zien 
zitten. De bosuil laat zich niet zo ge-
makkelijk zien. Hij komt pas in de 

schemering tevoorschijn maar mis-
schien komen we wel braakballen 
van ze tegen.

IVN
Deze IVN-excursie is voor iedereen 
gratis toegankelijk en aanmelden is 
niet nodig. Neem zelf wat te drinken 
mee en zorg voor passende kleding 
en stevig schoeisel of laarzen. Een 
kijker is natuurlijk erg prettig en er 
zijn meestal wel enkele telescopen 
waardoor u af en toe een blik kunt 
werpen. Datum: zaterdag 7 februari 
2015. Verzamelen: parkeerplaats bij 
de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 
8:30 uur per auto, meerijden is mo-
gelijk. Terug: rond 12:00 uur. Als het 
erg slecht weer is en u wilt weten of 
de excursie doorgaat kunt u bellen 
met de excursieleider. Informatie: 
Tinok van Hattum, tel.: 0297-534562 
of 06-24752079. 

Foto website 
Natuurmonumenten

tion op het Cort v.d. Lindeplein. Vrij-
blijvende vragen aan bewoners uit 
met name de Legmeer, het centrum 
en de omliggende woonwijken van 
Uithoorn leert dat men het initia-
tief een warm hart toedraagt. Wat 
dat betreft kon de gemeenteraad tij-
dens de raadsvergadering met een 
gerust gevoel wethouder Polak dan 
ook een positief steuntje in de rug 
geven. Vooral de inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel moeten volgens 
de raadsleden gebruik kunnen ma-
ken van een goed bereikbaar open-
baar vervoer om bijvoorbeeld snel 
op hun werk of op school te kun-
nen komen. De wethouder zat wat 
dat betreft op één lijn met de raad.

Burger erbij betrekken
Het college (lees wethouder) werd 
verzocht in de besprekingen en stu-
dies te bewerkstelligen dat vanuit 
alle woonwijken van Uithoorn, maar 
ook vanuit De Kwakel, goede, snelle 
en directe openbaar vervoer verbin-
dingen blijven bestaan c.q. worden 
gerealiseerd met o.a. de scholen in 
Amstelveen-Zuid, VU-Medisch Cen-
trum, Stadshart Amstelveen en Am-
sterdam Leidseplein. Een gewenste 
optie is dat dit niet gepaard gaat met 
langere reistijden. Daarnaast wordt 
het college gevraagd samenwerking 
te zoeken met gemeenten en par-
tijen die de kans kunnen vergroten 

het merendeel is opgeslagen bij de 
roei- en kanovereniging Michiel de 
Ruyter die ze op haar locatie aan de 
Amsteldijk Zuid gaat gebruiken voor 
kanowedstrijden en evenemen-
ten. Voor de waterrecreanten is vo-
rig jaar zomer al een nieuwe bood-
schappensteiger aangelegd bij de 
Schans waarvan tijdens het seizoen 
veelvuldig gebruik wordt gemaakt. 
“Zowel voor toeristen als de inwo-
ners wordt Uithoorn dit voorjaar een 
‘place to be’ waar je graag wilt zijn. 
Nog afgezien van het centrum wat 
op termijn ook een heel ander aan-
zien krijgt. Het gaat allemaal echt 
wat worden. Van werk komt werk 
en van initiatief komen initiatieven. 
We zien nu al dat er allerlei initiatie-
ven ontstaan in het centrum, zoals 
nieuwe ondernemers met nieuwe 
ideeën. Dat is mijnsinziens het be-
gin van een mooie ontwikkeling die 
uiteindelijk over een paar jaar moet 
leiden tot een prachtig Uithoorns 
dorpscentrum waar het voor alle in-
woners en bezoekers van Uithoorn, 
ook zij die hier met boten zullen ko-
men, goed toeven is,” memoreerde 
wethouder Polak in zijn toespraak.

Draagvlak
Tegelijk met de herinrichting van de 
kade legt ontwikkelcombinatie Hart 
aan de Amstel de nieuwe passan-
tenhaven aan. De aanleg van de 
jachthaven bij de Thamerkerk volgt 
daarna. Huub Linders van Ontwik-
kelcombinatie Hart aan de Amstel is 
net zo enthousiast: “Met veel plezier 
werken we aan diverse projecten in 
Uithoorn; de inrichting van de Wa-
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Ingewikkelde 
materie
De afgelopen week hoorde ik meerdere 
keren de reclame langs komen over de 30 dagen meer geld overhou-
den challenge. Het is natuurlijk, zoals altijd weer een actie uit de com-
merciële hoek. Allemaal reclame, zoals mijn jongste zoon heel mooi 
kan zeggen, het zijn uitlokplaatjes en in dit geval uitlokpraatjes. Toch 
kan ik me wel vinden in het onderwerp. Alles rondom geld is een in-
gewikkeld geheel waar veel mensen te weinig van weten en vaak ook 
niet goed mee om kunnen gaan.

Politiek
Nu krijgen we ook een ontzettend slecht voorbeeld als simpele Hollan-
ders. We zien politici geld uitgeven alsof het niet op kan, bezuinigen op 
de meest basale zaken (ik noem de zorg) en de topinkomens in de pu-
blieke sector willen maar niet dalen. De bestuurders in bijvoorbeeld de 
sector van de woningcorporaties hebben goed hun zakken gevuld met 
ons belastinggeld. Hoe komen we ooit uit deze negatieve vicieuze cir-
kel? Een lange termijn planning in de politiek gaat maximaal 4 jaar mee 
tot de volgende verkiezingen. Als we dan kijken naar Europa, verlan-
gen er velen terug naar de overzichtelijke tijd van de gulden, toen we 
het niet hadden over staats steun aan Griekenland en andere landen.

Europese Centrale Bank
En dan gaat nu de ECB 1,1 biljoen geld in de economie pompen. En 
daarmee stopt voor mij het begrip van geld, 1140 miljard dat gaat mijn 
denkvermogen compleet te boven. Ik zag echter een mooie rekensom 
voorbij komen die het toch enigszins in begrijpbare stukjes weet te 
hakken. Per Europees gezin gaat het om 717 euro per maand, elke 
maand weer en dat 19 maanden lang. Voor een gezin met twee kin-
deren komt dan neer op bijna 14.000 euro. Als de ECB dit bedrag in 
19 maanden gaat uitgeven gaat er elke minuut bijna 1,4 miljoen door-
heen! De ECB is onze bank, van alle inwoners in de Eurozone wat uit-
komt op bijna 335 miljoen mensen. Een ding is duidelijk, het gaat hier 
om veel (gewone) mensen en om heel veel geld.

Waarom?
Het gaat niet goed, dat weten we al heel lang. Consumenten geven 
weinig uit , lonen stijgen niet, faillissementen alom en bedrijven zien 
geen mogelijkheden om prijzen te verhogen. Met de acties van de ECB 
komt indirect, nieuw, goedkoop krediet beschikbaar als impuls voor de 
economie. Waarschijnlijk zullen spaar en hypotheekrentes verder da-
len. Maar ik ben maar een simpele ziel en kan het allemaal niet rijmen 
met elkaar. Ik zie dat sparen helemaal geen zin heeft, want de rente 
is dramatisch laag (en kan dus nog lager worden). Toch word ik ge-
triggerd door een meer geld overhouden challenge, maar waarvoor en 
voor wie? Geld moet toch rollen, dat is waar het allemaal om lijkt te 
draaien. Alleen ik vraag me ernstig af, waar rolt dat geld naartoe? Rolt 
het geld wel het bankwezen uit? Het zijn sterke schouders die al de-
ze verantwoordelijkheden moeten dragen. Vooralsnog lijkt het dweilen 
met de kraan open, dus misschien moeten we investeren in loodgie-
ters, sterke schouders en schoonmakers!

Week agenda Vita Welzijn

Alzheimer café
Donderdag 5 Februari 2015 vindt het Alzheimer Café plaats. Op de-
ze avond hebben wij weer een thema: De nieuwe taken van de ge-
meente Uithoorn in 2015. Gastsprekers: Wethouder Ria Zijlstra en Be-
leidsmedewerker Stefan de Weerdt. Inloop vanaf 19.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Ook zijn wij bij vita opzoek naar vrijwilligers die ons in het wijksteun-
punt willen ondersteunen! 

Gezocht I-pad Les vrijwilliger
Bent u een beetje handig met de iPad en andere smartphones of ta-
blets. Kan u hier dusdanig mee overweg dat u andere hier advies over 
kan geven? Zoals het updaten van het toestel, weg wijs maken in het 
whatsapp en verzenden van mails? Neem dan contact met ons op! 

Gezocht Administratief duizendpoot 
Heeft u er geen moeite mee om met de programma’s Word en Excel te 
werken? En helpt u graag een handje mee met de administratie? Kom 
dan kijken of vrijwilligerswerk bij Vita welzijn en advies wat voor u is! 

Gezocht Vrijwilligers Ontmoetingsgroep Plus
Voor de maandag middagen zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die 
mee kan helpen bij de dagbesteding voor vergeetachtige ouderen. U 
kunt dan meehelpen met het bereiden van de lunch en begeleiden 
met activiteiten. 

Heeft u interesse in een van onze vacatures? Neem dan con-
tact op met Monique Sintenie, t. 0297-567209, m.sintenie@ 
vitawelzijnenadvies.nl. Vita welzijn en advies Bilderdijkhof 1 1422DT Uithoorn 

Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl

Misdragingen in 
de bus
Uithoorn - Op zondag 25 janua-
ri om half twaalf in de ochtend zijn 
op het Amstelplein twee passagiers 
door agenten uit de bus gehaald en 
aangehouden. De twee hadden zich 
behoorlijk misdragen tegenover de 
chauffeur en passagiers. De man-
nen verkeerden onder invloed van 
alcohol of andere drugs. Bij de aan-
houding pleegden zij verzet. De 
mannen van 24 en 22 jaar uit Polen 
zonder vaste woon- of verblijfplaats 
zijn meegenomen naar het bureau 
en ter afkoeling in de cel gezet. Ze 
zijn na enkele uren heengezonden 
met een dagvaarding.

Onwel door 
alcohol
Uithoorn - Op zondag 25 janua-
ri om kwart over een in de nacht 
kreeg de politie een melding dat in 
Brandschans een man onwel was 
geworden. Agenten troffen de man 
zittend tegen een fiets aan. Hij re-
ageerde in eerste instantie niet, 
maar kwam toch bij kennis. Door 
de agenten werd een sterke alco-
hollucht geroken. De 30 jarige man 
uit Haarlem bleek dronken te zijn. 
Hij is meegenomen naar het politie-
bureau. De 30 jarige bleek namelijk 
gesignaleerd te zijn voor een ander 
incident. Hij zal zich bij de rechter 
moeten verantwoorden.

Aanhouding na 
alcoholcontrole
Uithoorn - De politie heeft woens-
dagavond een alcoholcontrole ge-
houden op de Koningin Maxima-
weg, de oude N201. In totaal heb-
ben 229 bestuurders moeten bla-
zen. Geen van hen had teveel alco-
hol gedronken. Een 38 jarige auto-
mobilist uit Uithoorn dacht de con-
trole te kunnen ontwijken en pro-
beerde er vandoor te gaan. Agen-
ten zijn achter de bestuurder aan-
gegaan en hebben hem tot stoppen 
weten te manen. De man weigerde 
vervolgens mee te werken aan de 
blaastest. Hij moet zich gaan ver-
antwoorden bij justitie en kan reke-
nen op een forse boete.

Winterse plaatjes uit Uithoorn
Uithoorn/De Kwakel - Hobby fo-
tograaf Frans Goossens uit Uithoorn 
stuurde ons bijgaande winterse fo-
to’s. 
Foto’s van afgelopen vrijdag nabij 

de Boterdijk in Uithoorn. Een foto 
nabij het nest van de ooievaars en 
een foto van een Ooievaar en een 
paar ganzen die zich vermaken in 
het zonnetje aan de Boterdijk.

Speelgoed- en kledingbeurs bij 
Peuteropvang De Quakel

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
hebben de ouders van Peuterop-
vang De Quakel een speelgoed- en 
kledingbeurs georganiseerd. De op-
brengst van de beurs is door de ou-
ders geschonken aan Peuteropvang 
De Quakel. De niet verkochte spul-
len zijn geschonken aan de kinde-
ren in nood in Syrië. Voor de kinde-
ren waren er leuke activiteiten ge-
regeld zoals schminken, haren in-
vlechten, glitter tattoos, cakejes ver-
sieren, sjoelen e.d. De oudercom-
missie wil alle vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet. De oudercommissie 
wil ook de sponsoren bedanken voor 
hun bijdrage, Dorpshuis de Quakel, 
E-Markt Schalkwijk, Marian’s Home 
Hairstyling, Cool Girl Hairextensions, 
Kwekerij Tonie en Zeilmakerij Burg-
graaf. De peuteropvang is voor kin-
deren in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
Op maandag, dinsdag en donderdag 
(8.00 -13.00 uur) genieten de peu-
ters van thema’s, taal, ontwikkeling 
en wordt er geknutseld en gespeeld. 
Op dit moment wordt de mogelijk-
heid onderzocht om peuteropvang 
tot 15.00 uur aan te bieden. Wilt u 
kennis maken en meer informatie? 
Op tel. 0297-563377 kunt u contact 
opnemen met de pedagogisch me-
dewerkers, zij beantwoorden uw 
vragen graag.

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - Er is weer de maan-
delijkse zaterdagse postzegelruil-
beursvan de Filatelisten Vereniging 
Uithoorn wordt weer gehouden op 
zaterdag 7 februari en U bent van 
harte welkom om postzegels te rui-
len of te kopen. De Filatelisten Ver-
eniging bestaat nu al 50 jaar, zie de 
foto Er is ruimte genoeg om te par-
keren nabij het Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof. En er zijn altijd leden van 
de Filatelisten Vereniging aanwezig, 
bij wie U informatie kunt inwinnen 
over het verzamelen van postzegels. 
Ook is er de mogelijkheid om advies 
vragen over de waarde en het ver-
kopen van verzamelingen. Ruilen, 

kopen, verkopen in een ontspannen 
sfeer, dat vindt je op deze ruilbeurs. 
Er zijn de vertrouwde handelaren 
aanwezig, waarbij men benodigde 
accessoires kan aanschaffen. Ver-
der zijn er zgn. insteekboeken met 
postzegels, waar je zegels die je nog 
niet hebt uit mag nemen voor 1 stui-
ver per stuk. Ook de jeugd is zeer 
welkom om te ruilen en om eventu-
ele vragen te stellen over het verza-
melen van postzegels. De ruilbeurs 
is open van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Het adres is Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn.
Wilt u meer weten, bel dan 0297-
525556.

ANBO-KBO 
Bingo
Uithoorn - Op dinsdag 10 februa-
ri aanstaande organiseren de Ou-
derenbonden ANBO en KBO weer 
hun gezamenlijke Bingomiddag in 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilder-

dijkhof 1 te Uithoorn. Aanvang 14 
uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Gastvrouw is Hanny Kampen. Ook 
niet ANBO-KBO leden zijn van har-
te welkom op deze gezellige mid-
dag ! Er zijn bijzonder mooie prijzen 
te winnen , bovendien zijn de con-
sumpties redelijk geprijsd.

Kom eens kijken,doe mee en geniet 
van de gezellige sfeer die er op zo’n 
bingomiddag heerst. En... de toe-
gang is gratis !! De volgende bing-
omiddag van de Ouderenbonden is 
op dinsdag 10 maart aanstaande.

Boetes voor 
winkeldieven
Uithoorn - Op vrijdag om elf uur 
in de ochtend werd door medewer-
kers van een super op het Zijdel-
waardplein gezien dat een bezoe-
ker spulletjes wilde meenemen zon-
der te betalen. De politie is gebeld 
en de 61 jarige vrouw uit Uithoorn 
is staande gehouden. Via het snel-
recht is de boete vastgesteld op 310 
euro. Op maandag 26 januari is om 

elf uur in de ochtend ook een win-
keldievegge aangehouden in een 
super op het Legmeerplein. De 26 
jarige vrouw uit Uithoorn heeft een 
transactie gekregen van 190 euro. 
De bekeuring is direct door haar ge-
pind. Om kwart voor een in de mid-
dag is in dezelfde super nog een 
winkeldief op heterdaad betrapt. 
De 21 jarige winkeldief uit Uithoorn 
kreeg een taakstraf van achttien uur 
opgelegd. Deze weigerde hij echter. 
Vervolgens is een boete uitgeschre-
ven van 200 euro.

De Kwakel -Vorige week maan-
dag rond drie uur in de middag zijn 
twee ijzer- en looddieven op heter-
daad betrapt door een bewoner van 
de Dwarsweg. De man zag dat twee 
mannen lood en ijzer van een pand 
aan het afhalen waren. 
De bewoner heeft de twee de weg 
geblokkeerd door zijn auto dwars 
te parkeren. De politie is gebeld en 

agenten waren snel ter plaatse. De 
dieven zijn een 29 jarige man uit 
Leidschendam en een 26 jarige man 
uit Voorschoten. De man uit Leid-
schendam heeft een werkstraf ge-
kregen van dertig uur. De man uit 
Voorschoten zit nog vast en moet 
zich verantwoorden bij de rechter. 
Hij stond geregistreerd bij de poli-
tie voor een eerder delict.

IJzerdieven op heterdaad betrapt
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Dammers 2e team pakken 
de macht bij K&G
Uithoorn - Een doemscenario hangt 
er in de lucht voor het 1e team van 
K&G, dit team verloor verleden week 
op ‘blauwe maandag’ met maar 
liefst 7-1 van Diemen. Hierdoor zak-
te dit team naar een plaats die recht 
geeft op degradatie uit de hoofd-
klasse. Laat nu juist het 2e team af-
gelopen maandagavond de topper 
tegen Purmerend winnen, waar-
door het bijna verzekerd is van pro-
motie naar de hoofdklasse. De rol-
len bij damclub Kunst & Genoegen 
zouden helemaal omgedraaid kun-
nen worden als in de laatste wed-
strijden deze trend wordt doorge-
zet. Zit er een damclub Nieuwveen 
in het verschiet? 
Het 2e team bestaat namelijk uit 
dammers van beneden de Amstel, 
als K&G dit team zou verliezen dan 
lijkt het bijna gedaan met de club. 
Slechts 14 leden telt de club nog, 
waarvan er ook twee dammers in de 
lappenmand zitten. Maar de team-
leider van het 2e team, Leo Hooger-
vorst, zal toch niet na 67 jaar dam-
men bij K&G zijn lidmaatschap op-
zeggen?! Nee hoor, bijna 80 jaar en 

hij trekt de kar nog bij K&G. Maan-
dagavond gaf hij zijn team een goe-
de zet in de rug door snel de winst 
te pakken. Ook Henk Springintveld 
deed een goede duit in het zakje, 
door middels een mooie damcom-
binatie de winst naar zich toe te 
trekken. Al de ogen werden nu ge-
richt op de gebroeders Harte die de 
sterkste dammers van Purmerend 
tegen zich troffen. Kees fungeerde 
als kopman wat de nodige spanning 
met zich meebracht, na elke zet 
moest Kees naar de wc. Hierdoor 
kwam Kees ook in hevige tijdnood, 
maar hij wist wederom wonderbaar-
lijk aan de valstrikken van zijn oppo-
nent te ontsnappen. Met een fraai 
bevochten remise was de winst van 
K&G 2 een feit. Broer Jos liet vervol-
gens de topscoorder van de 1e klas-
se met remise ontsnappen, maar 
dat deed aan de vreugde niet af, er 
werd aan de bar alvast een pilsje op 
de promotie genomen. De komende 
weken zullen de K&G-ers zich stor-
ten op de onderlinge competitie die 
door de afwezigheid van twee dam-
mers wat onoverzichtelijk is. 

Geslaagde klaverjasavond 
bij Legmeervogels
Uithoorn - Hoewel het niet zo druk 
was als bij het oliebollenklaverjas-
toernooi, 17 tafels bezet met kla-
verjassers, waren het toch niet veel 
minder klaverjassers die de kantine 
van Legmeervogels afgelopen vrij-
dag bevolkte. Het niveau was weer 
als vanouds heel hoog maar wat 
niet minder belangrijk het was ook 
weer heel ouderwets gezellig. Dit ty-
peert de klaverjasavonden bij Leg-
meervogels; goed niveau meer de 
gezelligheid is ook belangrijk. Tij-
dens het klaverjassen zijn niet al-
leen de handen in beweging maar 
ook de monden. Niet om te pra-
ten maar om de tussendoor geser-
veerde hapjes gratis ter beschik-
king gesteld door Slagerij Bader, 

Zijdelwaardplein te verorberen. Aan 
het eind van de geslaagde klaver-
jasavond is er dan weer een stand 
op gemaakt. Zo was er een hoog-
ste partij van 2213 punten, 16 spel-
letjes hé. Maar ook was er een kop-
pel met wat minder punten 797. De 
poedelprijs deze vrijdagavond is ge-
gaan naar Tinus Smit met 4715 pun-
ten. De bronzenplak is gegaan naar 
Jack v.d.Veer 7420 punten. Zilver 
was er voor Els Luijten 7533 punten 
en het Olympisch goud is gegaan 
naar Corrie Smit met 7808 punten. 
De volgende klaverjasavond is ook 
nu weer op de laatste vrijdag van de 
maand en deze keer is dit dan vrij-
dag 27 februari. Tip, noteer vast in 
uw agenda.

Parencompetitie komt op 
stoom bij bridgeclub
Uithoorn - De derde zitting is 
een feit en we zijn dus halverwe-
ge de tweede ronde. In de A- lijn 
deden Ger Quelle & Gijs de Ruiter 
zeer goede zaken door met 65% de 
eerste plek binnen te halen. Fran-
cis Terra & Wim Slijkoord scoorden 
lustig mee en werden tweede met 
een knappe 60,83%. Nel & Adri-
aan Koeleman moesten het met wat 
minder procenten doen, maar wer-
den met 52,50 er toch maar mooi 
derde mee. De plaatsen vier en vijf 
werden gedeeld door Ben ten Brink 
& Jan Bronkhorst en Lijnie Timmer 
& Ada van Maarseveen die allen 
op 50,83% kwamen. De gebruike-
lijk coryfeeën bleven dus achter de-
ze avond en dat is eigenlijk wel zo 
leuk voor een spannend verloop van 
de tweede helft van de competitie.
Die wordt nu aangevoerd door Lijnie 
Timmer met steun van vaste part-
ner Ria Vromen en goed helpen-
de bridgehand Ada van Maarse-
veen. In de B- lijn was het de avond 
van An & Jan van Schaick met maar 
liefst 66,67% stootten ze door naar 
de derde plek totaal. Ook Gerda van 
Liemt & Els van Wijk hadden er zin 
in hetgeen resulteerde in een fraaie 
tweede plaats met 61,11 %. Tini Lot-
gerink & Jeanet Vermeij deden het 
ook keurig als derde met 56,25% en 
bleven zo Sonja & Hans Selman net
voor die 55,21% ophaalden. To v/d 
Meer liet weer eens zien dat leeftijd 

geen beletsel is voor goed bridge 
en samen met Elly Belderink kwa-
men ze op vijf uit met 54,86%. Hier 
staan na drie avonden Heleen & 
Mees van der Roest, die deze avond 
al een voorschotje namen door zeer 
verdienstelijk in de A- lijn uit te ko-
men, op één en de familie Selman 
op twee. In de C-lijn lijkt het einde-
lijk te gaan lukken voor Maria Baas 
& Klaas Verrips. Ze finishten als eer-
ste met 65,28% en staan voorlopig 
op de tweede promotie plaats. Trudy 
van den Assem & Cathy Troost hiel-
den met hun 57,29% als tweede de 
eerste positie keurig vast, maar let 
op Vinkeveen / Den Hoef komt er 
aan! Anneke & Bram van der Zeeuw 
kwamen deze avond op het zelfde 
percentage als Trudy en Cathy maar 
staan daar geen derde totaal mee. 
Die plek wordt ingenomen door Li-
dy Krug & Debora van Zantwijk die 
nu vierde werden met 56,25%. Als 
vijfde bereikten Froukje Kraaij & Rini
Tromp de meet met 53,82%. Vol-
gende keer gaat het paren gewoon 
door en zal de spanning alleen nog 
maar toenemen. Wilt u daar getuige 
van zijn, kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Party Centrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon: 
0297 b567458.

Weinig uitschieters bij BVK
Uithoorn - Slechts 1 paar slaag-
de er op de 1e speelronde van de 
3e parencyclus van de BVK in di-
rect een gapend gat te slaan met 
de concurrentie. Dat paar vinden 
we terug in de B lijn, waar Eef-
ke Backers en Marianne Kamp met 
een heel fraaie 67,08% stevig uit-
haalden. Het gat met de nummers 2 
in deze lijn bedroeg maar liefst 13%. 
Die nummers 2 waren dan ook nog 
eens hun wederzijdse echtgenoten 
Piet-Hein en Huub, die 54,17% lie-
ten optekenen. De 3e plaats was 
voor Riet en Wim Beijer die de vo-
rige cyclus op 0,08% na promotie 
mis liepen en zich nu blijkbaar heb-
ben voorgenomen om aan het eind 
van deze reeks wel door te stoten 
naar de A lijn. Zij scoorden 52,98%. 
Tussen nummer 2 en nummer 11 
zat in deze lijn slechts 3% verschil! 
De A lijn is voor Ruud Doeswijk en 
Huub Zandvliet vooralsnog een eind 
weg, want zij scoorden in de B lijn 
deze week de laatste plaats. In de 
A lijn zagen we de wederopstan-
ding van Margo Zuidema en Fran-
cis Terra. Die waren al een tijdje uit 
de spotlights verdwenen, maar de-
ze week keerden zij als herboren te-
rug. Het resultaat was een 1e plaats 
met 61,11%. Nog verrassender was 

echter de 2e plaats die Ineke Hillia-
rd en Huib van Geffen met 59,03% 
opeisten. 
Vorige week nog tamelijk onver-
wachts gepromoveerd uit de B lijn 
en dan niet even de kat uit de boom 
kijken (zoals het hoort!) maar ge-
woon erop klappen. Ook de 3e 
plaats wekte wat verbazing, niet in 
de laatste plaats bij Leny Heems-
kerk en Agnes de Kuijer zelf. Ook zij 
speelden vorige week nog in de B 
lijn, maar de A lijn is natuurlijk geen 
onbekend terrein voor hen. Met een 
keurige 57,64% meldden zij zich dus 
op het erepodium. Dat belooft nog 
wat. In deze lijn scoorden Rees en 
Gerard van der Post waarschijnlijk 
een persoonlijke recordscore en als 
dat de laatste plaats oplevert moge 
duidelijk zijn dat dat niet hun hoog-
ste score ooit was. 
In de C lijn was de 1e plaats voor Rie 
Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt 
met exact 60%. Die willen duidelijk 
zo snel mogelijk terug keren naar de 
B lijn. Jannie en Nico Koning her-
stelden zich knap van de zeperd van 
vorige week waardoor zij promotie 
mis liepen. Met 57,92% nestelden zij 
zich op de 2e plaats. De 3e plaats 
was voor Paula Kniep en An van der 
Poel met 57,08%.

Dames Legmeervogels laten 
zich verrassen door Aristos
Uithoorn - Met drie punten voor op 
de nummer twee moest er aange-
treden worden tegen Aristos. Geen 
hoogvlieger in de poule, wel een 
team waar je scherp tegen moet 
zijn. En dat waren de dames van 
Legmeervogels deze zondag niet 
helaas. Al snel stond het 0-4 en 
lukte er niet veel bij de thuisploeg. 
Aanvallend werd teveel de verkeer-
de keuze gemaakt en in de verde-
diging werd niet goed ingegrepen 
als de dames van Aristos aanval-
lende intenties hadden. Te makke-
lijk werden de doelpunten wegge-
geven en geen van de speelsters 
was bij machte om het tij te keren. 
Waar normaal gesproken het team 
sterk is, was het deze zondag voor-
al een groep eenlingen. De wil was 
er wel, maar niet fanatiek genoeg en 
we konden het Aristos dan ook niet 
echt moeilijk maken in de eerste 
helft. De ruststand was dan ook ge-
heel verdiend 7-11 voor de gasten.
In de tweede helft de zwakheden 
aangestipt en geprobeerd om te 

verbeteren. Dat leek te lukken, Leg-
meervogels kwam tot op twee pun-
ten (11-13) maar net op dat moment 
wil men er dan niet in slagen om 
door te drukken. Ballen gaan er bin-
nenkant paal uit waar ze er bij ons 
wel ingaan en men blijft dus ach-
ter de feiten aanlopen. Toch geven 
de dames niet op en met een goede 
tussensprint komt men terug tot 14-
15, zou het dan toch nog aan luk-
ken. Maar ook nu de pech dat een 
bal via de paal weer bij de verkeer-
de speelster terechtkomt en Aris-
tos kan tweemaal achtereen sco-
ren. Dan zie je dat het niet meer 
gaat lukken en loopt Aristos weg 
naar 14-19. Beide teams scoren nog 
eenmaal zodat de einduitslag 15-
20 wordt en de dames nog wel eer-
ste staan, maar slechts 1 punt voor-
sprong hebben op Nieuwegein. En 
laat dat net de tegenstander zijn 
waar men volgende week tegen 
moet spelen. Een goede kans om 
deze wedstrijd te vergeten en het 
weer goed te maken.

Wandelt u mee met
Elke Stap Telt?
Uithoorn - Een stappenteller, per-
soonlijke opbouwplannen, verbete-
ren van de conditie, samen wande-
len en gezelligheid. Het zijn enke-
le ingrediënten van het succesvol-
le wandeltrainingsprogramma ‘Elke 
stap telt’. In tien weken tijd je con-
ditie zo verbeteren dat je moeite-
loos meewandelt met onze plaatse-
lijke wandelvereniging. Of als min of 
meer ervaren wandelaar toewerken 
naar het wandelen van grotere af-
standen. Dat is in het kort het doel 
van ‘Elke stap telt’. Het wandelpro-
gramma is voor iedereen verschil-
lend. Elke deelnemer werkt op zijn 
of haar eigen niveau aan de con-
ditie. Voor de eerste wandelbijeen-
komst wordt er een wandeltest af-
genomen. Aan de hand van de test-
resultaten wordt per deelnemer het 
instapniveau bepaald en krijgt ie-
dereen een stappenteller en een in-
dividueel opbouwprogramma. 
Naast het opbouwen van de condi-
tie, is het ook heel gezellig om mee 
te doen. Wekelijks komen alle deel-
nemers bij elkaar om hun nieuwe 
weekschema op te halen, ervarin-
gen uit te wisselen en samen een 
mooie wandeling te maken. Zo ont-
moet je andere deelnemers en kun 
je afspreken om ook gedurende de 
week samen met iemand te wande-

len. Tijdens een aantal bijeenkom-
sten wordt er ook voorlichting ge-
geven over gezondheid gerelateer-
de onderwerpen, bijvoorbeeld over 
een actieve leefstijl, gezonde voe-
ding, juiste wandeluitrusting, regu-
lier sportaanbod of natuurbeleving. 
Een unieke combinatie van sportivi-
teit en gezelligheid! De eerste wan-
delgroep van Elke Stap Telt is op 9 
januari van start gegaan vanuit Vi-
ta Welzijn, Bilderdijkhof in Uithoorn. 
Graag willen we in Uithoorn een 
tweede groep starten vanuit de atle-
tiekvereniging (AKU) in de Legmeer. 
Op vrijdag 20 februari is er een in-
formatiebijeenkomst over het pro-
ject. Daar kun je je aanmelden voor 
deelname aan ‘Elke stap telt’. Het 
bijeenkomst vindt plaats om 11.00 
uur in het Gezondsheidscentrum 
de Waterlinie, Koningin Maxima-
laan 72, Uithoorn. Geïnteresseerde 
senioren kunnen zich aanmelden 
bij Fenke van Rossum, via: fvanros-
sum@sportservicehaarlemmerm-
mer.nl 
Zowel niet-actieve, minder actie-
ve als sportieve 55-plussers kunnen 
deelnemen. Wilt u niet deelnemen 
aan het project als wandelaar, maar 
wel als vrijwilliger en maatje mee-
wandelen, geef u dan ook op! Extra 
voeten zijn altijd welkom.

Top prestatie Team Judo 
Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 1 
februari was de vierde ronde van 
de Westfriesejeugdjudocompeti-
tie.  Het team bestaat uit 9 judoka’s 
ingedeeld op gewicht van -27 tot 
-60 kilogram. De eerste partij was 
pittig maar het harde werken van 
afgelopen weken wierp zijn vruch-
ten af! Deze partij werd dan ook met 
5-4 verdiend gewonnen! De tweede 
partij was er erg veel strijd maar ze 

kwamen net te kort, met 5-4 verlo-
ren. De derde partij was ongelofe-
lijk spannend! Tegen de gastheer en 
tevens de koploper moest het on-
derste uit de kan!  Uithoorn  won 
deze partij met 5-4 maar wat was 
het gemeen spannend! Met nog 1 
ronde te gaan staan ze stevig op de 
derde plaats en kijken ze nog steeds 
omhoog want ze zitten er erg kort 
bij!

Er wacht een zware klus 
voor Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen zondag was 
het duel Kampong – Legmeervo-
gels afgelast. Om toch in het ritme 
te blijven is er een oefenpartij ge-
organiseerd tegen United/DAVO 
dat speelt in de 2e klasse A. Na 
een ruststand van 0-2 doelpunten 
door Mitchell Verschut en Jordy de 
Groot. Wordt het in de 2e helft 2-2. 
Dan is er Yorick van Deijl die er 2-3 
van weet te maken maar vlak voor 
het eindsignaal wordt het alsnog 
3-3. De uitslag is van minder be-
lang. Belangrijke is dat je in het rit-
me blijft en dit is dan ook wel no-
dig want de komende twee thuis-
wedstrijden dienen, als je nog mee 
wilt doen om de prijzen en ook niet 
onbelangrijk weg te blijven van de 
onderste regionen, gewoon gewon-
nen te worden. Aanstaande zondag 
komt Abcoude op bezoek. Wint zon-
dag met 7-2 wint van wasmeer en 
een week later het inhaal duel tegen 
Houten, dat ook afgelopen zondag 

heeft gespeeld 2-2 thuis tegen Zee-
burgia. Maar er waren meer duels 
welke toch door zijn gegaan. NVC – 
Weesp 3-1. Hoofddorp – de mete-
oor 3-1, Quick 1890 – Buiksloot 1-1. 
Afgelast zijn DCG – Pancratius en 
Kampong – Legmeervogels. 
De stand van zaken in de 2e klasse 
B is nu dat aan de leiding gaat DCG 
met 31 uit 14. Op de 2e plaats Pan-
cratius 27 uit 14. Derde staat Quick 
1890 26 uit 14. Vierde staat Houten 
24 uit 14. Zeeburgia is 5e met 24 uit 
15. Dan komt op de 6e plaats NVC 
23 uit 15. Ook nog in het linkerrijtje 
FC Weesp 22 uit 15. 
Koploper 8ste van het rechterrijtje 
is dan Abcoude 22 uit 15. Op de 
9e plaats Legmeervogels met 20 uit 
13. Hoofddorp staat 10e met 20 uit 
15. Op de 11e plaats Kampong 18 
uit 14. Wasmeer 12e met 13 uit 14. 
Voorlaatste is Buiksloot 9 uit 15 en 
de ranglijst wordt afgesloten door 
De Meteoor 7 uit 15

Gunstig weekend voor 
Legmeervogels 2
Uithoorn - Legmeervogels 2 is net 
als het eerste elftal geconfronteerd 
met een afgelasting. Ook Kampong 
2 – Legmeervogels 2 was afge-
last en verschoven naar 15 februa-
ri 2015.Niet alles was afgelast in de-
ze afdeling. Hoofddorp 3 tegen Ro-
da’23 is 1-0.SDO 2 – De Meern 2 
een vreemde uitslag 8-1.Roda’46 2 
– Zeeburgia 3-2 en de laatste wed-
strijd die doorging is dan VVIJ 2 – 
De Dijk 2. Toch wel verrassen 1-1 en 
dit is niet ongunstig voor Legmeer-
vogels 2. Aanstaande zondag speelt 
de tot vier tegen elkaar uit deze 
poule Legmeervogels 1 om 12.00 

uur thuis tegen de nummer 2 SDO 2 
en koploper VVIJ 2 gaat op bezoek 
bij de nummer 4 van dit moment FC 
Weesp 2. Legmeervogels winnen 
thuis van SDO en als de FC Weesp 
dan VVIJ weet te verslaan is het ver-
schil met de koploper VVIJ terugge-
bracht naar 3 punten.
De stand van zaken is dat nu op 
plaats 1 staat 15-35. SDO 2 op een 
2e plaats met 14-23. Legmeervogels 
volgen op een derde plaats met 14-
29 en de FC Weesp staat 4e met 14-
25. Zoals te zien is het gewoon heel 
belangrijk dat Legmeervogels zon-
dag 2 de winst in eigen huis houdt

Laatste ronde 
parencompetitie BVU
Uithoorn - Afgelopen maandag 
was de vijfde en laatste ronde van 
de vierde parencompetitie bij de 
BVU. Greet en Henk wonnen in de 
A-lijn met 61,67%, Marineke en 
Martin zaten daar maar 0,42% on-
der en Ans Breggeman en Lia Guijt 
eindigden op de derde plaats met 
60,42%. Daarmee zijn Marineke en 
Martin eerste gebleven (56,76%). 
Van harte gefeliciteerd! Ans en Lia 
stegen van vier naar twee (54%). 
Greet en Henk schoten omhoog van 
negen naar drie (52,42%) en verdre-
ven zo Tineke en Anke van de der-
de plek. Onderaan eindigden Hans 
en Nico, maar zij hadden vooraf ge-
meld dat zij deze cyclus maar één 
keer konden spelen en zij degra-
deren daarom niet. Met als gevolg 
dat inderdaad Cees en Jos, Riki en 
Hans en Marjan en Ben in die volg-
orde onderaan eindigden zoals vori-
ge week al gemeld en dus degrade-
ren zij naar de B-lijn. Zelden heb ik 
iemand zo blij zien kijken als Mar-
jan, want ze voelde zich nog niet he-
lemaal ‘senang’ in de A-lijn.
In de B-lijn was de hoogste sco-
re van de avond voor Hetty en Ge-
rard (65,83%). Bep en Theo wer-
den tweede met 61,25% en Wim en 
Marcel derde met 58,75%. Als ge-
volg daarvan wisselden de top twee 

van plaats in vergelijking met vori-
ge week: de B-lijn werd gewonnen 
door Hetty en Gerard (58,42%), Wim 
en Marcel werden twee (57,34%). 
Greetje en Ria bleven derde met 
56,35%. Zij allen promoveren naar 
de A-lijn. Proficiat! Volgende week 
beginnen we met een schone lei 
aan de vijfde en voorlaatste paren-
competitie van dit seizoen.
Waarom komt u ook niet eens naar 
de lessen die door de BVU gratis 
worden gegeven om o.a. beginners 
of thuisbridgers klaar te stomen 
voor het bridgen in clubverband? In 
gemiddeld 10 lessen worden  deel-
nemers in groepen van 4 bekend 
gemaakt met het bridgespel en zij 
zijn daarna in staat om met gelijk-
waardige tegenstanders aan de we-
kelijkse bridgeavond deel te nemen.
De lessen vinden plaats  in huise-
lijke sfeer (in overleg op dinsdag- 
of woensdagmiddag/-avond) onder 
leiding van Hans Wagenvoort.
Belangstelling? Neem dan voor 
aanmelding contact op met de se-
cretaris van de BVU Marineke Lang.
Zij is (na 18:00 uur) bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
E-mail bvu@telfort.nl, of bel voor 
nadere informatie/mogelijkheden 
met Hans Wagenvoort, 06-53 368 
948.
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Sportcafé de Midi’s wint 
voorronde Quakeltoernooi
De Kwakel - Tijdens de 4e voor-
ronde-avond van het 29e Quakel-
toernooi streden de volgende teams 
voor een finaleplaats: de Muur, de 
Klojo’s, Prohand, Hartog timmer-
werken, Sportcafé de Midi’s en Zeg 
ik niet! De 1e wedstrijd tussen de 
Muur, een schuilnaam voor KDO2 
zaalvoetbal, en de Klojo’s, een team 
van de veldselectie van Hertha, ein-
digt in een 2-0 overwinning voor 
de Muur. Prohand, een team dat al 
verschillende malen de finale haal-
de, wint met 1-0 van Hartog tim-
merwerken. En Sportcafé de Mi-
di’s, actief in de ZABO competitie 
in Aalsmeer wint eenvoudig met 4-1 
van Zeg ik niet!, een team dat ook al 
jaren meedoet. De 3 favorieten win-
nen dus allemaal hun 1e wedstrijd. 
De Muur wint vervolgens ook de 2e 
wedstrijd, in een spannende wed-
strijd tegen Prohand trekken ze met 
3-1 aan het langste eind. De Midi’s 
winnen daarna heel eenvoudig met 
4-0 van Hartog timmerwerken. En 
Zeg ik niet! en de Klojo’s delen de 
punten door met 0-0 gelijk te spe-
len. 
De 1e wedstrijd van de 3e speelron-
de tussen de Muur en Hartog ein-
digt in een moeizame 2-0 overwin-
ning voor de Muur. De Midi’s spelen 
vervolgens tegen de Klojo’s, die ver-
rassend sterk voor de dag komen en 
goed partij bieden. Uiteindelijk be-
nutten de Midi’s de paar kansen die 
ze krijgen uitstekend en winnen de-
ze partij met 3-1. Prohand moet nu 
winnen van Zeg ik niet! om in het 
spoor van de Midi’s en de Muur te 
blijven. Dat doen ze door een dege-
lijke 4-1 overwinning. Na 3 speel-
ronden hebben de Muur en de Mi-
di’s beiden 9 punten en Prohand 
heeft er 6. De Muur tegen de Mi-
di’s is dus een cruciale wedstrijd. De 
Midi’s hebben in 1e instantie moei-
te met de speelstijl van de Muur, en 
kunnen niet echt gevaarlijk worden 

terwijl ze wel veruit het meeste bal-
bezit hebben. 5 minuten voor het 
einde weten ze eindelijk een gaat-
je te vinden in de Muur door snel 
combinatiespel en is de 1-0 een feit. 
Vlak voor tijd wordt het ook nog 2-0, 
hierdoor hebben de Midi’s nu 12 
punten en de Muur blijft steken op 9 
punten. Hartog boekt hierna zijn 1e 
zege door een 2-1 overwinning op 
Zeg ik niet. Prohand heeft geen pro-
blemen met de Klojo’s, door de 2-0 
overwinning komen ze op 9 punten. 
Met nog 1 speelronde te gaan heb-
ben de Midi’s 12 punten en volgen 
de Muur en Prohand met 9 punten. 
De muur wint hun laatste wedstrijd 
met 4-1 van Zeg ik niet! en komen 
daardoor op 12 punten.
Prohand tegen de Midi’s is een een-
zijdige wedstrijd, waarin de Midi’s 
laten zien dat ze de terechte win-
naar zijn. Met 5-0 zetten ze Prohand 
opzij en met 15 punten halen ze de 
maximale score en daarmee zijn ze 
de meer dan terechte winnaar de-
ze avond. De laatste wedstrijd tus-
sen de Klojo’s en Hartog eindigt in 
een 4-2 overwinning voor de Klojo’s 
en is slechts van belang voor 

De eindstand:
• Sportcafé de Midi’s
• De Muur
• Prohand
• De Klojo’s
• Hartog Timmerwerken
• Zeg ik niet!

A.s. zaterdag 31 januari de 5e en 
laatste voorronde van het heren-
toernooi. De volgende teams treden 
dan aan: de Beunhazen, de Beker-
slopers, Nieuw Deco, Alice Good, 
Jet Set en de familie Verbruggen. 
Het complete speelschema van de-
ze avond is te vinden op www.qua-
keltoernooi.nl De 1e wedstrijd be-
gint om 18.00 hr. in de sporthal op 
het sportcomplex van KDO.

Bridgedrive levert 1600,- 
op voor Jeugdfonds
Regio - Vorige week werd voor 
de 4e maal de jaarlijkse Soropti-
mist Nieuwjaars Bridgedrive geor-
ganiseerd. Vele bridgeliefhebbers 
kwamen naar het Dorpshuis in De 
Kwakel om aan dit evenement mee 
te doen. De opbrengst van deze 
avond gaat dit jaar naar het Jeugd-
fonds Uithoorn. Dit fonds heeft als 
doel jongeren tot en met 17 jaar fi-
nancieel te ondersteunen, als ou-
ders daarvoor de financiële midde-
len niet hebben, bij het deelnemen 
aan sport- en culturele activiteiten. 
Dit fonds is opgericht in 2004 door 
de Lionsclub Uithoorn/de Kwakel en 
sinds 2008 levert de gemeente Uit-
hoorn hiervoor jaarlijks ook een bij-

drage. Er deden 48 paren mee en 
de bridgeavond verliep, zoals altijd, 
heel gezellig. In de pauze werden er 
loten verkocht voor de loterij, waar 
fraaie prijzen te winnen waren. De 
prijzen zijn ter beschikking gesteld 
door de diverse lokale ondernemers. 
Na afloop van de wedstrijd werden 
de prijzen verdeeld. 
De deelnemers en de Soroptimist-
club Uithoorn/De Ronde Venen 
kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde avond. De opbrengst 
van deze avond was 1600,-en het 
Jeugdfonds krijgt binnenkort de 
cheque uitgereikt. Volgend jaar is er 
weer een Bridgedrive en wel op 8 ja-
nuari 2016.

Goedspelend KDO G1 
zonder punten
De Kwakel - Het programma voor 
KDO JG1 is in het begin van het jaar 
2015 in de maanden januari en fe-
bruari matig. Met 2 wedstrijden in 2 
maanden kun je niet echt in je rit-
me komen. In Amsterdam werd met 
5-2 verloren van Only Friends dus 
thuis in De Kwakel werd een revan-
che verwacht. In de 1e minuut van 
de wedstrijd kreeg KDO al meteen 
een dot van een kans maar de kee-
per van Only Friends lag goed in de 
baan van het schot. De bovenlig-
gende partij in deze fase was over-
duidelijk KDO. Allen de afwerking 
voor het doel was bedroevend. De 
tegenstander speelde op de counter 
en bij een afgeweerde bal door de 
verdediging werd er niet alert gere-
ageerd waardoor gelegenheidskee-
per Youssef door een afstandsschot 
werd verrast. KDO ging op zoek naar 
de gelijkmaker. Na een overtreding 
op Stijn besloot die zelfde Stijn om 

in 1x op doel te schieten. De bal be-
landde prachtig en onhoudbaar in 
de hoek. Jammer genoeg werd KDO 
nog een keer verrast door een af-
standschot waardoor de ruststand 
van KDO – Only Friends 1-2 ont-
stond. Na rust nam KDO meer ri-
sico om de gelijkmaker te forceren. 
Door het samenspel ontstonden 
goede kansen echter bij geen enke-
le doelpoging was ingrijpen van de 
keeper van Only Friends nodig. Al-
le ballen ging naast of over. Onder-
tussen ontstonden er hachelijke si-
tuaties voor het doel van KDO. Door 
goed optreden van verdediging en 
keeper bleef de hoop op 1 punt in 
deze wedstrijd overeind. Voor KDO 
was Jeffrey het dichtst bij een doel-
punt. Zijn inzet belandde op de paal. 
Uiteindelijk werd er de 2e helft niet 
meer gescoord waardoor de rust-
stand tevens de eindstand is gewor-
den.

BV Aalsmeer zoekt 
spelers m/v
Aalsmeer - Basketball Vereniging 
Aalsmeer is in en na het jubileum 
jaar, vorig jaar bestond de vereni-
ging 50 jaar, in een opgaande lijn 
terecht gekomen. 
Allereerst het Heren 1 team dat in 
het vorig seizoen 2013-2014 op 
Rayon niveau is gaan spelen en 
nu, in het huidige seizoen, aardig 
op weg is naar het kampioenschap. 
Ook ziet de vereniging een aanwas 
van nieuwe leden en voorname-
lijk bij de jeugd is dat het geval. De 
meeste teams zijn nu redelijk bezet. 
Toch zijn we op zoek naar nieuw ta-
lent in alle leeftijdscategorieën, zo-
dat we ook volgend seizoen weer 
een stap omhoog kunnen maken. 
BV Aalsmeer heeft daarom beslo-
ten om een grote actie te starten en 
wel door het rondbrengen van ong. 
5000 flyers die in grote delen van 
Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn 
in de brievenbus worden gedaan. 
Zij hopen daarmee meer aandacht 

te krijgen voor de Vereniging en 
mensen ertoe zullen aanzetten om 
een keer te komen meetrainen of 
zich op te geven als lid. In de afge-
lopen maanden hebben zich al di-
verse mensen aangemeld die vroe-
ger gebasketbald hebben en het nu 
weer wilden oppakken. 
Sinds vorig jaar is er ook weer een 
Dames team actief en ook zij ho-
pen dat er meiden en dames zijn 
die hen willen komen versterken. 
Ook dan kunnen er meer teams 
gevormd worden wat de presta-
ties zullen verhogen. De trainingen 
van BV Aalsmeer vinden plaats in 
de Bloemhof en de thuiswedstrij-
den worden gespeeld in de Proos-
dijhal in Kudelstaart. Elders in deze 
krant staat een advertentie van BV 
Aalsmeer met daarin alle relevan-
te informatie en adressen om zich 
aan te melden. Aanmelden kan via  
info@bvaalsmeer.nl of via de websi-
te www.bvaalsmeer.nl

Spannend, maar geen winst
De Ronde Venen - Badmintonver-
eniging Space Shuttle speelde af-
gelopen zondag alweer haar laat-
ste wedstrijd voor de het seizoen 
’14/’15. Met alle drie de teams en 
toeschouwende aanhang aanwe-
zig was het weer gezellig druk in 
sporthal De Scheg. Het jeugdteam 
speelde tegen De Schaagse vereni-
ging Polisport. Lasse Iterson en Lars 
Feddema begonnen de wedstrijd 
goed door de eerste dubbel met rui-
me cijfers te winnen. Lucy Barten 
en Ola Danielewska speelden te-
gen twee dames die duidelijk goed 
op elkaar ingespeeld waren waar-
door zij verloren in twee sets. Las-
se bleef tijdens zijn spannende en-
kelpartij zeer rustig en won in twee 
sets, Lars bleef zijn zenuwen ook 
uitstekend de baas en deed hetzelf-
de. Lucy was gezien haar sterke te-
genstandster niet gerust voor haar 
enkelpartij maar bleek uiteindelijk 
nog zeer goed partij te geven, uit-
eindelijk verloor ze in de verlenging 
van de derde set. Ook Ola bleef ge-
durende de hele partij dicht bij haar 
tegenstandster maar verloor he-
laas in twee sets.De beide mixpartij-
en van Lasse met Lucy en Lars met 
Ola gingen helaas verloren. Met een 
eindstand van 3-5 wist het jeugd-
team haar laatste wedstrijd helaas 
niet naar zich toe te trekken.

Herenteam
De eerste dubbel van Kees Rijne-
veld en Mathé Jonkergouw was, 
hoewel verloren, gelijk een span-
nende, drie sets met nooit meer 

dan twee punten verschil. De dub-
bel van Henny Sahetapy en Peter de 
Rijk werd keurig in twee sets met 
twee keer 21-16 gewonnen. Eric So-
mers werd opgeroepen om in te val-
len en dat bleek een goede keuze, 
hij had geen moeite met zijn tot dan 
toe ongeslagen tegenstander. Hen-
ny speelde drie sets maar wist he-
laas niet te winnen. Mathé en Kees 
verloren hun enkelpartijen allebei in 
twee sets. Eric en Mathé speelden 
een prima dubbel en hadden niet 
meer dan twee sets nodig voor de 
winst. De dubbel van Peter en Kees 
ging minder voortvarend, de partij 
ging verloren in drie sets waardoor 
de eindstand op 3-5 uitkwam.

Mixteam
Het mixteam en haar tegenstan-
der van de vereniging Bavio konden 
het duidelijk met elkaar vinden want 
ze probeerden de wedstrijd flink 
te verlengen door zo veel mogelijk 
driesetters te spelen. Simone Ros-
sing had duidelijk een goede dag, 
haar enkelpartij en haar mix met 
Edwin Schootemeijer werden bei-
den in twee sets gewonnen. De an-
dere tweesetter kwam op naam van 
Vincent van Sluis en Juna Somers, 
helaas zonder de winst. De overige 
partijen waren allemaal driesetters 
en daarvan werden de enkelpartij 
van Susan Blaauw en de dubbel van 
Susan en Juna gewonnen.
Gezien de gelijkwaardigheid van 
Space Shuttle en haar tegenstander 
is de uiteindelijke uitslag van 4-4 
absoluut gerechtvaardigd.

JOGGen tijdens de 
GeZZinsloop
Uithoorn - Op zondag 25 janua-
ri stond Uithoorns Mooiste op het 
programma in Uithoorn. Dit prach-
tige jaarlijks terugkerende evene-
ment (voorheen de 10 Engelse Mij-
len) begon om 10.30 uur met de 
GeZZinsloop voor de jeugd tot 11 
jaar en hun ouders, waarna de vol-
wassenen over het geheel nieuwe 
parcours de strijd aangingen op de 
5, 10 of 16,1 km. Ondanks het regen-
achtige weer hadden veel kinderen 
en hun ouders de stoute schoenen 
aangetrokken om een lekker rond-
je te JOGG’en op de zondagmorgen. 
GeZZInsloop en Uithoorns Mooiste
Om 9.30 uur ging de inschrijving 
van de GeZZinsloop van start op 
sportpark de Randhoorn. Terwijl 
de kinderen het startnummer vast-
maakten op het ‘ik JOGG mee’ t-
shirt, was de Kidz DJ op de achter-
grond al te horen. Om 10.00 uur riep 
de DJ de kinderen bij elkaar en gaf 
aan dat er hoog bezoek was geko-
men. Wethouder Ria Zijlstra werd 
geïntroduceerd, sprak kort over 
de JOGG Aanpak in Uithoorn en 
gaf het startsein van de warming-
up en tevens van de eerste offici-

ele JOGG activiteit. Al meedoende 
met de warming-up liet Ria Zijlstra 
zien dat de gemeente Uithoorn ach-
ter deze aanpak staat, deze onder-
steunt en het belang inziet van een 
gezonde leefstijl. Om 10.30 uur werd 
het startschot gegeven door Hennie 
Limberger van Zorg en Zekerheid 
en verschenen er in totaal 150 kin-
deren met hun ouders aan de start! 
De eerste finishte al na 3,5 minuut 
en kreeg net als ieder ander kind bij 
binnenkomst een mooie medaille 
van de mascotte van de dag; Birdie! 
Om 11.00 uur en 11.08 uur was het 
de beurt aan de volwassenen. Ook 
tijdens de 5, 10 en 16,1 km werd 
JOGG Uithoorn onder de aandacht 
gebracht. Onder leiding van Ria Zijl-
stra verscheen het JOGG Running 
Team aan de start. Gekleed in een 
oranje JOGG Uithoorn hesje gingen 
zij de strijd aan met een van deze 
drie afstanden. Met rode gezichten, 
maar voldaan finishten zij weer op 
het sportpark. 
Al met al een geslaagde dag, dank-
zij de inzet van de vele vrijwilligers 
van Zorg en Zekerheid, de AKU en 
meer. Ontzettend bedankt. Op naar 

Team 1 Badmintonvereniging
De Kwakel overtuigend kampioen
De Kwakel - Afgelopen zondag is 
team 1 in de bloemen gezet. Een 
welverdiende huldiging, want ze 
waren al kampioen voordat de laat-
ste wedstrijd werd gespeeld. Het 
team bestaande uit Mandy, Anoes-
ka, Eefje, Eric en Frank heeft slechts 
1 keer gelijk gespeeld en de rest 
dus allemaal gewonnen. Het was 
voor het eerst dat deze spelers bij 
elkaar in het team zaten, want al-
le teams bij de vereniging zijn op-
nieuw samengesteld dit competitie-
seizoen. Een hele bijzondere pres-
tatie moet hier ook genoemd wor-
den en dat is dat Mandy in de he-
le competitie maar 1 wedstrijd heeft 
verloren!! En dat geldt ook voor Eric, 
maar helaas is hij geblesseerd ge-
raakt en heeft hij de laatste 3 wed-
strijden niet mee kunnen spelen. 
In het eerste weekend van februa-
ri mogen ze hun kunsten nog eens 
vertonen tijdens het kampioenen-
toernooi in Almere. Dan komen al-
le kampioenen van de provincie 
Noord-Holland bij elkaar en zal blij-

ken hoe ze zich dan staande kun-
nen houden. We wensen ze heel 
veel plezier en succes!

Bij badmintonvereniging De Kwa-
kel waren verder nog 6 teams actief 
in de regiocompetitie: een record-
aantal, waar we trots op zijn. Team 
2 heeft ook een prachtige prestatie 
neergezet in de 3e klasse: Ilse, Nao-
mi, Marieke, Maurice, Dave en Lars 
behaalden de 2e plaats in hun pou-
le. Het derde team van De Kwakel 
had het moeilijker, omdat de mees-
ten voor het eerst uitkwamen in de-
ze klasse. Het team (Eva, Simone, 
Henriëtte, Peter, Ron en Hans) werd 
uiteindelijk laatste. Dan hebben we 
nog 2 teams in de 4e klasse gehad: 
allemaal jeugdige talenten die voor 
het eerst uitkwamen in de senio-
rencompetitie. Team 4 (Britta, Britt, 
Wouter, Gosse en Kevin) hebben 
een hele mooie 5e plek weten te 
bemachtigen. Het herenteam (Mike, 
Kevin, Rik, Sander en Gerwin) zijn 
uiteindelijk als laatste geëindigd. 

Winter work-out XL 
KDO-dag groot succes
De Kwakel - Dinsdag 20 janua-
ri was er Bij KDO-dag aan de Vuur-
lijn in De Kwakel een Aerobics/Bo-
dyshape work-out voor leden en 
niet leden van KDO-dag. Jose en 
Francoise hebben de 2 uur duren-
de workshop samen verzorgd. Deze 
instructrices hebben meerdere ma-
terialen gebruikt, waaronder de in-
troductie van de body-shaker. De 
in grote getalen aanwezige dames 
hebben aan hun conditie gewerkt 
en natuurlijk vele spierversterkende 
oefeningen gedaan. De sfeer was 
gemoedelijk en leden van verschil-
lende groepen en niet leden konden 
met elkaar kennismaken. 
Heb je zin om ook een keertje te ko-
men sporten bij KDO-dag ben je 
natuurlijk van harte welkom voor 
een proefles. In ons lesrooster staan 

lessen voor iedere leeftijd. Peuters 
vanaf 2,5 jaar kunnen naar de peu-
tergym. Voor basisschool kinderen 
is er gymnastiek en streetdance. Er 
is een uitgebreid aanbod aan les-
sen voor jeugd en volwassenen. Na-
tuurlijk hebben wij ook speciale se-
niorenlessen. Kijk voor het volledi-
ge lesrooster op www.KDO.nl onder 
Dance, Aerobics, Gymnastiek onder 
lesrooster. Omdat KDO geen winst 
hoeft te maken en bestuurd wordt 
door vrijwilligers kunnen we de con-
tributie laag houden. Kinderen kun-
nen vanaf nu tot het einde van het 
seizoen voor 58 euro één keer in de 
week bij ons sporten. De prijs voor 
de volwassenen bedraagt 68 euro 
tot het einde van het seizoen. Voor 
meer informatie kan je mailen naar 
Aerobics@KDO.nl

een volgende editie van Uithoorns 
Mooiste, de Loop en vele andere 

activiteiten in het kader van JOGG 
Uithoorn.

se. Zij hadden een beetje pech door 
een langdurige blessure van Mari-
na, maar zijn toch mooi 6e gewor-
den. En dan was er nog een jeugd-
team: Elin, Tess, Linde, Bas, Sede en 
Jim. Zij hebben leuke wedstrijden 
gespeeld met als eindresultaat een 
6e plek, prima gedaan hoor!

Team 5 (Annemieke, Marina, Jasper 
en Philip) speelden in de 5e klas-
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