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Beveiliging Services Nederland BV

DEZE WEEK:

ALARMINSTALLATIE
AMC DRAADLOOS

Mijmeringen
Nieuwe Gebiedsvisie
roept gemengde
gevoelens op
Reactie van een lezer

molenlaan 11b
Uithoorn
tel. 0297-521233
info@bsnederland.eu
www.kluizenwinkel.nl

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

·
·
·
·
·

1x
1x
1x
2x
1x

centrale S412
LCD codepaneel
magneet
detector
binnensirene

(diverse doormeldingen optioneel mogelijk)
INCL. MONTAGE EN 21% BTW

€ 705,-

(aanbieding geldig tot eind maart 2014)

Nog 3 weken tot de

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2

UITGEKEKEN
OP UW OUDE KUNST?

Breng het op 1 maart
tussen 12.00 - 16.00 uur
naar Galerie Fort a/d
Drecht in Uithoorn
Verkoopexpositie
8/9 en 15/16 maart
12.00 - 17.00 uur
www.galeriefortaandedrecht.nl
Grevelingen 50 Uithoorn
Info: tel. 0297-521460

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Contouren ‘IKC Thamerdal’
duidelijk neergezet!
Uithoorn - Na een lange voorberei- omtrek van het gebouw. Ramon en
ding is het dan eindelijk zover: de Yoël Barten hebben toen, met bebouw van het Integraal Kindcen- hulp van een zogenaamde camertrum Thamerdal gaat beginnen.
adrone, een foto gemaakt vanuit de
Deze week is het terrein, na afron- lucht. Alle kinderen, voor deze geleding van de voorbereidende werk- genheid gehuld in een wit shirt en
zaamheden, overgedragen aan op laarzen, hebben nu kunnen erBouwbedrijf Hodes. Bij die gelegen- varen hoe groot hun nieuwe geheid hebben alle kinderen van ba- bouw wordt. Het was een heel bijsisschool
De Regenboog en Solidoe
zonder moment! In de eerste week
H.
Uithoorn
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
Thamerdal, de gebruikers van het van maart zullen de heiwerkzaamIKC, een lange rij gevormd rond de heden plaatsvinden en vanaf dat

gemeeNteraads
verkieziNgeN
Nog geen idee op wie te stemmen?

zie over 2 weken de
Nieuwe meerbode
verkieziNgskraNt

moment zal het heel hard gaan. In
het IKC zullen straks kinderdagverblijf Simba, Peuteropvang Berend
Botje, BSO Thamerdal (Dauwtrappers, Schatvaarders, Zeerovers) van
kinderopvangorganisatie
Solidoe
gevestigd zijn, samen met Basisschool De Regenboog van de stichting ICBO Uithoorn. De verwachting
is dat ze aan het eind van 2014 kunnen verhuizen.
(Vervolg elders in de krant)

Gemeentebelangen krijgt
veel vragen over Irenebrug
Uithoorn - Tijdens een bezoek aan
het Amstelplein afgelopen zaterdag viel het de leden van het campagneteam van Gemeentebelangen
weer op dat er zoveel vragen waren over de toekomst van de Irenebrug. Veel bezoekers uit Amstelhoek
en Mijdrecht die regelmatig hun
boodschappen doen in het Amstelplein waren nog steeds van mening
dat de brug definitief dicht gaat voor

gemotoriseerd verkeer. Maar niet alleen bezoekers uit de gemeente De
Ronde Venen beschikken niet over
de juiste informatie. Ook veel inwoners van Uithoorn verkeren nog
steeds in de veronderstelling dat gemotoriseerd verkeer in de toekomst
niet meer mogelijk is. De realiteit is
dat - nadat de brug gesloten is geweest voor regulier groot onderhoud
- deze opnieuw opengesteld zal

gaan worden en wel op een manier
waarbij inwoners met de auto over
de Irenebrug in de parkeergelegenheid terechtkomen. Hier kunnen zij,
net als alle bewoners van Uithoorn,
de auto parkeren en gaan winkelen in een hopelijk opgefrist dorpscentrum. Ook voetgangers en fietsgebruikers kunnen gewoon van de
Irenebrug gebruik blijven maken.
(Vervolg elders in deze krant)

Gewonde bij frontale
aanrijding
De Kwakel – Woensdagavond 12
februari jl. vond er een frontale aanrijding plaats op de N196 (Poelweg/Legmeerdijk nabij De Kwakel), waarbij een inzittende bekneld
raakte en door de brandweer moest

worden bevrijd. In verband met neken rugklachten werd het dak van de
auto verwijderd om het slachtoffer
veilig te stellen. De gewonde bestuurder werd overgebracht naar
een ziekenhuis.

Expositie voor
‘amateur’kunstenaars
Uithoorn - In het weekend van 24
en 25 mei (van 12 tot 17 uur) wordt
nu al voor het vierde jaar ‘Kunstroute Zijdelveld” in Uithoorn georganiseerd.
Met ruim 500 bezoekers was dit afgelopen jaar weer een groot succes! In de tuinen, gelegen aan het
schitterende Zijdelmeer, kunnen
kunstenaars hun werk exposeren.

De nadruk ligt op amateur maar de
disciplines lopen ver uiteen. Zo zullen er schilders, beeldhouwers en
fotografen zijn, worden er sieraden
getoond, zijn er dichters, zangers en
is er zelfs een poppentheater. Ben je
kunstenaar of artiest en wil je hier
ook bij zijn? Neem dan voor de laatste plaatsen contact op; kunstroutezijdelveld@gmail.com

ADVERTEREN? “Er is nog veel werk te doen bij de Zijdelweg”
IN DE

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

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

Uithoorn - “Er is nog veel werk te
doen bij de Zijdelweg”: woorden
van een wegwerker die al jaren in de
uitvoering van de omgelegde N201
tussen Schiphol-Rijk en Amstelhoek
werkzaam is. Hij weet ook dat de
Provincie en de gemeente Uithoorn
er naar streven om eind maart alles
klaar te hebben bij de ongelijkvloerse kruising van de Zijdelweg en de
N201. Van dat gegeven zullen veel
automobilisten in Uithoorn blij worden. Dan kunnen de bewoners eindelijk bij de Zijdelweg de N201 op
en af. “Maar dan zullen we er nog
hard aan moeten trekken en geen
tegenslagen op onze weg krijgen.
Er is nog veel werk te doen want de
rotonde bij het Shell benzinestation
moet ook nog aangelegd worden.
Verder zijn we bezig met de op- en
afritten en het terrein bij en op het
kleine industriegebiedje naast de
N201 (waar o.a. Carpetright, TruckWash en M&F Autowasboxen zijn

gevestigd. Red.). Dat is nu nog een
bouwterrein. Week voor week bekijken we hoe ver we in de buurt van
de opleveringsdatum komen. Maar
als het eenmaal klaar is, hebben
we wel aan een mooi project bijgedragen,” aldus een mededeelzame medewerker van een van de bedrijven die in gezamenlijk verband
de bouwwerkzaamheden ter plaatse uitvoert. Op dit moment worden
de laatste werkzaamheden aan de
fietstunnels, de rotonde en de open afritten bij de Zijdelweg uitgevoerd. Maar dat is ‘morgen’ nog niet
af. De verwachting is dat de op- en
afritten aan zowel de noord als aan
de zuidkant op maandag 31 maart
in gebruik kunnen worden genomen. Tot die tijd is er nog een aantal
werkzaamheden waarbij maatregelen nodig zijn waarvan het verkeer
op de Zijdelweg mogelijk hinder ondervindt.
(Vervolg elders in deze krant)
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www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.

Bijeenkomst veilig wonen op
28 januari een succes

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Woninginbraak blijft een hardnekkig
probleem in Nederland, zo ook in de
gemeente Uithoorn. Samen met uw
hulp kunnen we hier verandering in
brengen. Dit was de insteek voor de
voorlichtingsavond die op 28 januari
plaats vond in de Brede School Legmeer.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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U kunt kantoorruimte huren in
het Gebouw de Hoeksteen

CO L O F O N

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

I

De avond werd georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid,
het Beveiligingscentrum, Politie,
Probin Aalsmeer en Eigen Haard. Tezamen hebben zij ruim 180 bewoners
van Uithoorn en De Kwakel handvatten gegeven om hun woning beter
te beveiligen. Zo is er informatie gedeeld over het juiste gebruik van on-

der andere hang- en sluitwerk en moderne middelen om de kans op inbraak te verkleinen. Wellicht nog belangrijker, bewoners zijn bewust gemaakt van de risico’s die er bestaan
en hoe zij de kans op inbraak kunnen
minimaliseren. Veel van deze maatregelen brengen zelfs geen kosten
met zich mee!
Mocht u meer informatie willen over
hoe u een woning kunt beveiligen,
kijkt u dan op www.politiekeurmerk.
nl Hier kunt u informatie vinden over
organisatorische maatregelen, maar
ook over bouwkundige en zelfs elektronische maatregelen om de kans
op een inbraak, babbeltruc of woningoverval te verkleinen.

Gebouw De Hoeksteen ligt op een
zeer gunstige locatie op de hoek van
de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, aan sierwater en nabij winkelcentrum Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de
buurt. Het pand is ontworpen door de
bekende architect Gerrit Rietveld en
opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het dateert van 1965.
In gebouw De Hoeksteen is aan de
zijde van de Hugo de Grootlaan 1 op
de 2e etage per direct 139 m² (BVO)
kantoorruimte met (kofﬁe)keuken en
berging/ kopieerruimte te huur. Het
betreft een grotendeels open ruimte die daarom vrij kan worden inge-

deeld. Op de 2e etage wordt over een
gemeenschappelijk toilet beschikt.
Op de 1e etage is zowel een damesals een herentoilet aanwezig. Het gebouw beschikt over een lift. In overleg met de overige huurders kan incidenteel gebruik worden gemaakt van
de op de 1e etage gelegen gemeenschappelijke (vergader)ruimte (opp.
± 45 m² BVO). Voor dit gebruik wordt
geen extra huur berekend.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer J.H.E. Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling
van de gemeente Uithoorn, rechtstreeks onder tel. 0297-513 273.

Kappen bomen Marktplein/
Dorpsstraat
Voor het project Waterlijn wordt de riolering op van het Marktplein en de
Dorpsstraat vervangen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moeten er bomen worden gekapt. Het
gaat om de kap van 11 linden en 2
paardekastanjes. De linden maken
deel uit van de dubbele bomenrij op
het Marktplein. De bomenrij langs de
rijbaan van het Marktplein moet voor
de werkzaamheden worden gekapt.
De twee paardekastanjes staan bij

het oude Raadhuis. Er worden wel
weer nieuwe bomen teruggeplant.
Deze worden meegenomen in het
ontwerp van de Waterlijn.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan
kunt u contact opnemen met de heer
Valkenburg van de afdeling Leefomgeving op telefoonnummer (0297) 51
31 11 of per e-mail via gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. dhr. E. Valkenburg

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

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

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

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

Tijdelijk:
- Voorbereidingsbesluit Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1. Inzageperiode 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Concept “Gebiedsvisie Ruilverkaveling”. Inzageperiode vrijdag 14 februari
2014 tot en met donderdag 27 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkelingen
M. Blonk, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Kalslagerweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 11 februari 2014.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Brunel 71, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 11 februari 2014.
Dorpscentrum
- Irenepad, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een boodschappensteiger en het herinrichten van de openbare ruimte. Ontvangen 13
februari 2014.

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.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan King on Wheels voor het organiseren van
stuntshow Monstermania op 24 mei 2014 van 19.00 tot 21.00 uur. Bezwaar
t/m 24 maart 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunnig aan King on Wheels voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden
om bekendheid te geven aan de stuntshow Monstermania op 24 mei 2014. Bezwaar t/m 24 maart 2014.
- Vergunning aan Thib voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om bekendheid te geven aan een braderie op 22 maart 2014 en een braderie op 18
oktober 2014. Bezwaar t/m 24 maart 2014.
- Vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om bekendheid te geven aan de week Nederland Schoon. Bezwaar
t/m 28 maart 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 93. Verlenging van de vergunning aan Combiforte voor
het plaatsen van 2 afvalcontainers op de openbare weg t/m 31 maart 2014.
Bezwaar t/m 25 maart 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Wijziging van de vergunning aan Bevolkingsonderzoek Midden-west voor het plaatsen van een onderzoekswagen van
maart t/m juni 2014. Bezwaar t/m 25 maart 2014.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN

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

WWW.UITHOORN.NL
Wil je een rol? Meld je aan!

Filmacademie productie draait in
Aalsmeer en De Kwakel
De Kwakel - Blind Runners, een
spannende romantische thriller, is
de nieuwe productie van de Filmacademie die dit voorjaar gedraaid
wordt. Een jong team van filmmakers trekt naar Aalsmeer en De
Kwakel om daar twee weken te
draaien met de Poolse rapper Mr.
Polska en Katarzyna Siewarga in de
hoofdrollen.
Toneelacteur Marcel Hensema is te
zien in een bijrol. Blind Runners is
een film met als doel de verschillen
tussen Polen en Nederland te onderzoeken en de kloof tussen beide culturen kleiner te maken. Het
verhaal draait om het Poolse koppel
Marek en Katarzyna die hun leven

opbouwen in Nederland. Door het
opvliegende karakter van Marek raken ze in de problemen in de bloemenkas waar ze werken. Is de liefde voor elkaar sterk genoeg om verleiding te weerstaan en te overleven
om hun dochtertje in Polen weer te
zien?
Emigratie
Met thema’s als emigratie en de
kracht van moederliefde hoopt regisseur David-Jan Bronsgeest een
fascinerend kijkje in de wereld van
de Poolse arbeiders neer te zetten.
“We willen een beeld schetsen van
een cultuur die voor veel Nederlanders vreemd is. Wat gaat er om in
het hoofd van deze mensen die in-

eens moeten functioneren in een
andere wereld? We denken dat
we daarvoor het juiste talent hebben aangetrokken om daar gestalte aan te geven.” Dat talent is populaire rapper Mr. Polska, een fenomeen onder jongeren die met
zijn 60.000 Twitter volgers een grote fanbase heeft. Tegenover hem is
aanstormend talent Katarzyna Siewarga te zien. Voor Marcel Hensema – de acteur die vorig jaar te zien
was in bioscoophit De Marathon en
vanaf 12 februari in de film Kankerlijers – is tevens een belangrijke rol
weggelegd.
Wil je een rol in ons filmproject spelen of een kijkje komen nemen op de
set? Dat kan door je aan te melden

via figuratieblindrunners@live.com.
Vermeld dan even je naam, leeftijd
en stuur een foto mee; we zoeken
nog voor de meeste dagen mensen
die het leuk vinden om mee te spelen in de film of te dienen als figuratie.
Producent
Blind Runners wordt geproduceerd
door de Nederlandse Filmacademie en gaat deze maand in productie. De regie is in handen van DavidJan Bronsgeest, derdejaars student
Regie Fictie aan de Filmacademie in
Amsterdam. Eleanora de Rijke staat
aan het hoofd van de productie en
het scenario van de korte film is geschreven door Loulou Swarte.
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Nieuwe Gebiedsvisie roept
gemengde gevoelens op

De Kwakel - Woensdagavond 12
februari presenteerde de gemeente de nieuwe Gebiedsvisie rond het
Steenwijkerveld met een toelichting
daarop in Verenigingsgebouw De
Quakel aan de Kerklaan. Dat riep
bij de aanwezige bewoners die de
zaal ruim bevolkten, nogal gemengde gevoelens op. De een zag het wel
zitten, bij een ander weer niet en er
waren veel vragen over de ruilverkaveling wat het onderliggende doel is
van de Gebiedsvisie. Zoals de omzetting van bedrijfswoningen naar
‘burgerwoningen’ en ‘plattelandswoningen’, koop en verkoop van
percelen, fiscale aangelegenheden,
schaalvergroting, maar ook over de
veranderingen in het bestemmingsplan nu er in het gebied straks ook
economische bedrijvigheden worden toegestaan, anders dan die met
een louter agrarisch karakter.
Momenteel behoort het gebied rond
de Drechtdijk, Steenwijkerveld en
Bezworen Kerf in de vigerende gebiedsvisie tot agrarisch land voor
uitsluitend de kweek van sierteeltproducten in ‘niche markten’ zoals dat heet. Ondernemers mochten
en mogen er dus alleen sierteeltgewassen kweken. Daaronder bijvoorbeeld seringen, sneeuwballen,
buxusboompjes en zo meer. Alle andere al dan niet kleinschalige economische activiteiten waren en zijn
tot op heden niet toegestaan.
Bezwaar
Dat dit serieus werd genomen door
de gemeente en er ook aandacht
aan werd besteed, bewijst bijvoorbeeld een ingediend bezwaarschrift
wat bewoner Jan van Tol van het
Bezworen Kerf vorig jaar bij de gemeente had ingediend tegen het
aan de overkant van hun perceel
gelegen bedrijf MK De Kwakel BV.
Dat kweekte weliswaar buxusboompjes, maar kon daar kennelijk niet
van bestaan en ontwikkelde vervolgens daarbij niet-agrarische bedrij-

vigheden in de vorm van een installatiebedrijf in warmtekrachtinstallaties met toebehoren en groothandel
in tuinbouwmaterialen. Daarvoor
was er een grote en hoge werkloods
op het terrein gebouwd. Verder veroorzaakte het transport van deze goederen met bijvoorbeeld grote containers op vrachtwagens en
het rijden met dieselmotoren aangedreven werkvoertuigen, overlast
op voor de bewoner(s). Hier werd
met succes bezwaar tegen aangetekend. Na ruim een half jaar soebatten met elkaar kende de bezwarencommissie en uiteindelijk de gemeente namelijk het bezwaar toe
omdat de activiteiten strijdig waren met het vastgelegde in de gebiedsvisie en het bestemmingsplan.
Daarbij zij opgemerkt dat de activiteiten van het betreffende bedrijf
wel al geruime tijd werden gedoogd
met een toegewezen tijdsbestek tot
aan juli 2015. Dat gaf de ondernemer de tijd om naar een andere locatie uit te zien om zijn activiteiten
voort te zetten. Omdat hij telkens
geen geschikte plaats kon vinden
wat betaalbaar was, kwam er steeds
een verlenging van de gedoogtermijn uit de bus. Het gegronde bezwaar echter doorkruiste dit waarbij de ondernemer toen werd gelast
te stoppen en er door de gemeente indien nodig ‘handhavend’ zou
worden opgetreden. Dat staat allemaal zwart op wit en officieel ondertekend. Totdat de bezwaarmakende
bewoner eind vorig jaar een brief
van de gemeente ontving. Daarin stond tot zijn verbijstering vermeld dat het bezwaar geen enkele
grond meer had en dat de ondernemer met zijn activiteiten kon doorgaan. Reden was de op komst zijnde aangepaste nieuwe gebiedsvisie
zoals die door de gemeente vorige
week woensdag is gepresenteerd.
Wassen neus
Terzijde wordt opgemerkt dat de be-

treffende ondernemer desgevraagd
te kennen heeft gegeven geen overlast meer te zullen veroorzaken en
zich aan de (nieuwe) regels te zullen houden. In de ogen van de bewoner wordt de overtreder naar zijn
zeggen ‘beloond’ voor de tijd dat die
zich gedurende een lange periode
weinig of niets aantrok van de regelgeving in de huidige (nog geldende)
gebiedsvisie. Iets wat bij hem onbegrijpelijk en op z’n zachtst gezegd
teleurstellend overkomt. Heeft bezwaar maken in de toekomst dan
nog wel zin als de gemeente en passant de regeltjes later gewoon aanpast waarmee het bezwaar vervalt?
En kon de gemeente dit van te voren niet weten? Aanpassing van een
gebiedsvisie doe je toch niet even
vandaag of gisteren. Het was toch al
langere tijd bekend dat dit zou gebeuren? Dan had men toen ook eerder kunnen aangeven dat bezwaar
maken al geen zin meer had en zou
de hele procedure nu niet een wassen neus zijn geweest.
Groei is eruit
In de toelichting op de presentatie van de aangepaste gebiedsvisie komt het erop neer dat andere
ondernemersactiviteiten die niets te
maken hebben met de agrarische
doelstelling in het gebied worden
toegestaan. Kleinschalig, zo wordt
wel geformuleerd en geen ‘industriële’ toepassingen. Zowel huidige als nieuwe ondernemers mogen zich met hun andere activiteiten vestigen op aangewezen kavels. Ook glastuinbouw blijft mogelijk; het wordt toegestaan om kassen van maximaal 160 meter lengte
plaatsen. Ondergraaft de gemeente dan niet haar eigen gebiedsvisie
met het toestaan van andere economische activiteiten, kwam de vraag
vanuit de zaal. Want het blijft goeddeels agrarische bestemming en
het landelijke karakter moet toch
ook behouden blijven? ‘Het landelij-

ke karakter is inderdaad een beeldbepalend element voor dit gezicht
van Uithoorn. De relatie tussen de
ruimtelijke ambitie uit de Structuurvisie 2009 (kleinschalige tuinbouw)
en de functionele mogelijkheden in
het gebied is daarom de belangrijkste opgave geweest voor de (aangepaste) visie. Daarmee wordt op
een verantwoorde manier ruimte
geboden voor uitbreiding van functies waarbij karakteristiek en kleinschaligheid van het gebied in tact
blijft. De gebiedsvisie vormt de basis voor het bestemmingsplan dat
voor dit gebied binnenkort wordt
opgesteld,’ aldus luidde het antwoord van de gemeente. ‘Daar
komt bij dat zowel het karakter van
het plangebied als het voortbestaan
van het nichesegment onder druk
staan door de economische omstandigheden en de schaalvergroting van de glastuinbouw.’ Dit laatste werd door verschillende ondernemers onder de aanwezigen duidelijk beaamd. Ook Sjaak Verhaar
van Gemeentebelangen die met
een paar fractiegenoten de presentatie bijwoonde, gaf onomwonden aan dat de meeste tuinbouwactiviteiten in het gebied niet meer
lonend zijn. “De groei is eruit. Het
loopt hier al jaren op zijn eind. Daarom zijn nieuw bloed en nieuwe inbreng van ondernemers met andere
economische activiteiten van groot
belang dat die zich er gaan vestigen,” laat Verhaar weten. “Ik werk
zelf in de tuinbouw en weet hoe het
ervoor staat. De concurrentie uit het
buitenland is moordend, ook al vanwege Europese subsidies. Diverse
bloemsoorten worden goedkoper
ingevoerd dan wij ze hier kunnen
telen. Dat hou je op den duur niet
vol. Maar er zijn altijd nog ondernemers in dit gebied die kans zien hun
producten af te zetten.”
Verrommeling tegengaan
Ideeën waren er ook om het gebied
een recreatieve invulling te geven
omdat het grenst aan het Tuinpark,
het Fort De Kwakel en het Natuurgebied De Kwakel (Egeltjesbos).
Het verzoek van de presentator die
avond was dit op papier te zetten en
in te brengen als een reactie op het
concept Gebiedsvisie Ruilverkaveling, dat ter inspraak ligt in het gemeentehuis, maar ook digitaal kan
worden ingezien via de website van
de gemeente: www.uithoorn.nl/Actueel/Officiële_bekendmakingen/
Overige_bekendmakingen
Na verwerking van de reacties
zal de Gebiedsvisie Ruilverkaveling op 24 april door het (nieuwe)
college van B&W aan de (eveneens nieuwe) gemeenteraad worden aangeboden die er al dan niet
nog een debat aan zal gaan wijden. In september 2009 heeft de
gemeenteraad de gemeentelijke ‘Structuurvisie’ vastgesteld. Met
het vaststellen van deze Structuurvisie heeft de raad ook een opdracht
voor het gebied geformuleerd Deze
opdracht luidde dat ‘verrommeling’
van het Steenwijkerveld, Bezworen
Kerf en omstreken moet worden tegengegaan, onder meer via ruilverkaveling en kleinschalige ontwikkelingen die passen in het landschap.
Dit met behoud van het landelijke
karakter. Maar als je ondernemers
de vrije hand geeft zich er met allerlei niet-agrarische activiteiten te
vestigen, mag de regelgeving wel
duidelijk geformuleerd worden. Anders wordt het toch nog een rommeltje en daar bezwaar tegen aantekenen zal weinig soelaas bieden
zo is de ervaring inmiddels.

Gemeentebelangen
Uithoorn - De Kwakel
richt de spotlight op:
De lokale ouderenbonden
Kort na de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben de ouderenbonden hun opvattingen en wensen m.b.t. het ouderenbeleid kenbaar
gemaakt aan de diverse fracties. De uitkomst van deze gesprekken was
dermate interessant, dat regelmatig contact wenselijk was. Helaas is daar
weinig van terecht gekomen. Dat is een gemiste kans, want belangrijke
onderwerpen zijn in de Raad aan de orde geweest. Denk aan de “kanteling” van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, huisvesting, mobiliteitsbevordering en armoedebeleid.
Eind vorig jaar hebben wij opnieuw een poging gedaan om aandacht
van de politiek te vestigen op onze belangen. Dat is een plicht als belangenbehartigers van een grote groep, hecht georganiseerde burgers. Het lag
daarbij voor de hand aandacht te vragen voor (de zorg voor) de zorg. Er
staat nl. veel op het spel gezien de komende veranderingen en bezuinigingen. Belangrijk gegeven was en is dat de gemeente inmiddels bezig
is met het voorbereiden van ingrijpende (beleids)wijzigingen, vastgelegd
in het zogenaamde Koersbesluit. Een uitwisseling van aandachtspunten
zou nuttig zijn voor de kwaliteit van de gemeenteraadsbesluiten.
LIJST
Het lijkt erop dat deze uitwisseling de grote
uitdaging is voor de gemeenteraadsfracties en
ouderenbonden in de komende tijd.

www.gemeentebelangen.nl

Gemeentebelangen krijgt
veel vragen over Irenebrug
Vervolg van de voorpagina.
Om grote stromen doorgaand verkeer te voorkomen zullen automobilisten wel via de parkeergelegenheid van en naar de Amstelhoek
kunnen rijden. De toekomst zal leren hoeveel gebruik hiervan wordt
gemaakt of dat men kiest vanuit De
Ronde Venen de nieuw aangelegde
N201 te volgen door het Aquaduct
onder de Amstel. Vooral voor bestemmingen Aalsmeer, Hoofddorp
en Amstelveen zal dit een veel soepeler en snellere verbinding zijn.
We hebben jaren gewerkt aan een
situatie waarbij de doorsnijding van
het dorpscentrum van Uithoorn

door een provinciale weg ten einde is. Het aaneenschakelen van beide delen komt de economie en de
sfeer ten goede en maakt een einde aan de verpaupering. De manier
waarop zal door Gemeentebelangen
op de voet gevolgd worden, waarbij
het Masterplan leidend is.
Het probleem van landbouwvoertuigen wordt door Gemeentebelangen heel goed onderkent en is onderwerp van overleg tussen een
aantal organisaties en overheden.
Gemeentebelangen vindt dat deze
voertuigen gewoon door het aquaduct moeten kunnen rijden, zie:
www.gemeentebelangen.nl.

Contouren ‘IKC Thamerdal’
duidelijk neergezet!
Vervolg van de voorpagina.
Continurooster vanaf
augustus 2014
Ook figuurlijk worden de contouren vastgelegd. Binnen het IKC zullen kinderopvang Solidoe en Basisschool De Regenboog zeer nauw
gaan samenwerken. Dat betekent
dat er druk gewerkt wordt aan één
visie, één doorgaande pedagogische lijn en één team voor onderwijs
en opvang voor 0-12 jarigen. Deze
samenwerking is op diverse fronten
al gestart. Teamleden onderwijs en
opvang vinden elkaar èn ouders in
een pilot met gezamenlijke gesprekken over kinderen. Bijvoorbeeld bij
de overstap van kinderdagverblijf
of peuterspeelzaal naar de basisschool. Of tijdens een ontwikkelingsgesprek of rapportgesprek.
In april zal er een ouderavond georganiseerd worden voor ouders van
Regenboog en Solidoe, met verschillende workshops.
Een andere stap die past bij onze
visie op het Integraal Kindcentrum:

met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de schooltijden van De
Regenboog worden aangepast naar
een continurooster met vijf gelijke
dagen. Dat betekent: elke dag vanaf 8.15 uur welkom in de klas (waar
om 8.30 uur de lessen starten) en
elke dag om 14.15 uur uit. Alle kinderen lunchen op school. De teamleden van opvang en onderwijs zorgen samen voor een duidelijk rooster, waarbij er voldoende aandacht
is voor een middagpauze waarin
kinderen zich lekker kunnen ontspannen. En na schooltijd zullen dezelfde teamleden opvang in de BSO
terug te vinden zijn. Daarnaast biedt
een rooster van 5 gelijke dagen ook
ruimte om een aanbod van buitenschoolse activiteiten op te zetten.
Meer informatie over dit model, en
over de argumenten om voor dit
model te kiezen, vindt u op de website www.ikc-thamerdal.nl, waar nog
veel meer actuele informatie te vinden zal zijn, zowel over de nieuwbouw als over de samenwerking.

“Er is nog veel werk te doen
bij de Zijdelweg”
Vervolg van de voorpagina.
Wat zijn de (voorlopige) vooruitzichten in de afronding van dit
deel van het project? Naar verwachting kunnen vanaf medio
maart de fietstunnels in de Zijdelweg in gebruik worden genomen.
Het tijdelijke fietspad langs de Zijdelweg (ter hoogte van de nieuwe
N201) komt daarmee te vervallen.
Echter, de tijdelijke ‘slinger’ in de
Zijdelweg is dan nog wel in gebruik voor het autoverkeer en om
die reden moeten fietsers deze
slinger oversteken om hun weg
te kunnen vervolgen op het nieu-

we fietspad. Om veilig te kunnen oversteken is een periode van
twee weken een verkeersregelinstallatie (VRI) opgesteld. De VRI
werkt op verzoek en kan hinder
veroorzaken in de vorm van een
langere reistijd.
In het weekend van 28 tot 31
maart wordt de Zijdelweg afgesloten voor al het autoverkeer. De afsluiting geldt op vrijdag 28 maart
vanaf 18:00 uur tot maandagochtend 31 maart 6:00 uur. De afsluiting is nodig om de slinger te verwijderen en de nieuwe rotonde op
de Zijdelweg aan de noordzijde
van de N201 (Amstelveense kant)

aan te sluiten op de bestaande Zijdelweg. Ook worden de op- en afritten aangesloten op de nieuwe
situatie. Het Shell-tankstation is
gedurende dit weekeinde gesloten. Noteer het in uw agenda als
u er brandstof tankt. Met behulp
van verkeersregelaars worden de
hulpdiensten en bussen van Connexxion doorgelaten. Fietsers houden wel doorgang. Als alles naar
wens verloopt worden aansluitend
de op- en afritten geopend voor
het verkeer van en naar de nieuwe
N201. Eindelijk! Hoewel niemand
gelooft dat de winter zijn intree
nog zal doen, dan kan dit nog van

invloed zijn op de planning van
bovengenoemde werkzaamheden.
Door de opening van de op- en
afritten en de nieuwe situatie op
Zijdelweg wordt verwacht we dat
er tijdelijk wat extra oponthoud
zal ontstaan op de Zijdelweg. Dit
komt omdat automobilisten moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. De ervaring leert dat
dit na een aantal dagen zal afnemen. Ook geven de navigatiesystemen nog informatie over de
oude situatie. Geef elkaar als bestuurder de ruimte en de tijd om
te wennen. Dit voorkomt onnodige irritatie.

Marloes Hoogendoorn
wint Rosie-fiets
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was het dan zover bij Ten Hoope boek en
kantoor. Marloes Hoogendoorn heeft de Rosie-fiets uitgereikt aan de winnares Marjan Boelrijk.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons
betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Bestuur en politiek halen
een slecht rapport...
en gaan toch door?
Er zijn nu eenmaal leuke en vervelende vakken en wie herkende niet de uitslag van zijn rapport, in het geval dat de minder
goede of slechte cijfers verband
hielden met de eigen onvoldoende inzet? Vanzelfsprekend,
dat je dat ook bij het openbaar
bestuur en de politiek denkt tegen te komen. Bij de gemeente
Uithoorn blijkt dat net iets anders te liggen: het gaat zelfs verder! In Uithoorn worden volgens
de concept-welstandsnota enkele woonwijken welstandsvrij.
Ook De Legmeer. En dat heeft
de gemeente dan ook helemaal
zelf besloten: het is alsof je thuis
mag komen met een door jezelf
onterecht opgemaakt goed rapport, terwijl het je aan inzet naar
die vermeend goede resultaten heeft ontbroken! Want is het
normaal gesproken niet zo, dat
het overgaan naar een volgende fase pas verantwoord is na
het goed afsluiten van de vorige?
Uithoorn doet dat anders: Geen
brede voorlichting vooraf in de
media, waarbij ook de nadelen
vermeld. Geen realistische inventarisatie van kwetsbare plekken i.v.m. de gevolgen juist daar.
Geen proefperiode in De Legmeer al dan niet selectief op
deellocatie of soort van bouwwerk. Geen overleg binnen platforms als Buurtbeheer. Geen enquête onder de bewoners. Geen
lokale oriënterende bezoekjes
door of vanwege raadsleden en/
of ambtenaren. Niets van dat alles heb ik kunnen vaststellen;

iets daarvan had toch wel gekund? Nu dreigt wel de verdere toename van schuttingen en
veelvormige bouwsels direct
langs de straat in plaats van dat
dit negatieve aspect van bouwvrijheid naar een fatsoenlijke
vorm wordt omgebogen. “Naar
welstandsvrij om wille van minder regels” of “weg uit het keurslijf aan bouwregels”, zijn meer
dan eens terechte wensen in een
gemeente waar “teveel geregel”
wordt ervaren. En het klopt: de
regelgeving blijkt inderdaad
eenvoudiger te kunnen. Goed
voor de burgers en de gemeenten. In Uithoorn echter is naar
mijn mening de besluitvorming
rond het maken van de omslag
naar welstandsvrij voor enkele woongebieden – waarbij De
Legmeer – na een aanzienlijke
vertraging en met onvoldoende
voorbereiding alsnog in een ongecontroleerde stroomversnelling geraakt. En er is bovendien
geen deugdelijk opvangnet! Zo
is de zogenaamde excessenregeling hierin niet effectief. Na jaren van onvoldoende aandacht,
zorg, begeleiding en/of toezicht,
ziet het er naar uit, dat bestuur
en politiek wat De Legmeer betreft datzelfde beleid nog nadrukkelijker gaan voortzetten!
Of dat ook echt gebeurt merken we pas na de verkiezingen!
Dan is de nieuwe Welstandsnota 2014 klaar. Hopelijk met de
noodzakelijke aanpassing!

Direct aansluitend op het bekendmaken van de uitslagen van de komende gemeenteraadsverkiezingen zal de nieuw samengestelde
participerende straatnamencommissie van de gemeente Uithoorn
vrijwel zeker een eerste daad
gaan stellen. Na een op dat moment ingaande bezwarentermijn
van twaalf dagen zal de commissie zoals de zaak er nu voorstaat
namelijk overgaan tot het intrekken van de straatnaam Bertram.
Deze straat betreft een klein subbuurtje van tuinkamerwoningen
en maissonnettes in de woonwijk
De Legmeer in Uithoorn, waar de
meeste woonstraten vernoemd zijn
naar wilde planten voorkomend in
de Nederlandse flora. Een wijk met
een groenbeleving dus.
De toelichting vanuit de commissie is als volgt:
Het aankomende welstandsvrije
beleid voor deze wijk biedt vergaande ruimte voor nieuwe initiatieven, ook op het gebied van de
straatnaamgeving. Van de wilde
plant Bertram, waarnaar het buurtje werd vernoemd, werd al een
aantal jaren eerder aangetoond,
dat het geen reële bestaansmogelijkheden meer heeft op de locatie
die zijn naam draagt. Als achterliggende oorzaken worden zowel de
toenemende omschutting of verschutting als de verstening -het
bestraten- van de aanliggende tuinen genoemd. De wilde Bertram
(Achillea ptarmica L.) heeft namelijk een vochtig en tevens open
leefgebied nodig; juist deze voorwaarden werden in de loop der jaren door genoemde ingrepen geelimineerd. Het indertijd door de
groenafdeling van de gemeente
Uithoorn ronddelen van Bertramplantjes bij de bewoners heeft dan
ook geen soelaas kunnen bieden.
Het bij de commissie nu voorliggende voorstel voor de alternatieve
naamgeving blijkt aan de gestelde
criteria voor de inpassing binnen

het geheel van straatnamen van
De Legmeer te voldoen:
Zoals bekend worden als beginletters van de straatnamen de letters B, R, K, Z en M gebruikt, aan
de hand waarvan tevens de wijkindeling tot stand indertijd tot stand
kwam. Terwijl de woonstraten werden vernoemd conform genoemde letters aan de hand van de inheemse wilde plantenflora kregen
de tussenliggende ontsluitings- of
verbindingswegen namen als ‘op
de Klucht’ – ‘in het Rond’ – ‘in het
Midden’ enz, binnen dezelfde letterreeks. Nu voor de Bertram vanwege de genoemde beperkte leefomstandigheden geen andere individuele plantennaam in aanmerking komt, is gekozen voor
een naam die past bij het karakter van ontsluitingsweg, een functie die de Bertram voor de aanliggende woonstraatjes ook min of
meer heeft. Binnen het voorstel is
als nieuwe naam gekozen: ‘planken wamBuis’ verwijzend naar een
wild natuurgebiedje binnen de Hoge Veluwe, waarmee de groengedachte in de wijk nog enigszins
ondersteund blijft. Voor een uitgebreide toelichting op deze naam
vindt u een treffende uitleg in o.a.
Wikipedia. De vervanging van de
straatnaamborden en de beide infobordjes bij de in- en uitgang van
het wijkje brengt de nodige kosten met zich mee, waarvoor een
beroep zal worden gedaan op het
buurtbeheerbudget. Eventuele belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijziging en/of hun
zienswijze wensen in te dienen,
kunnen dat doen binnen de standaard procedure. Daarbij bestaat
tevens de mogelijkheid een alternatieve naamgeving voor te stellen, rekening houdend met de eerder genoemde criteria voor inpassing. De commissie beraadt zich
over de vraag of dezelfde ingreep
ook nog elders in De Legmeer zal
toegepast dienen te worden.
W. Houtepen, Uithoorn

Wil Houtepen uit Uithoorn

Jazz aan de Amstel rocks!
Uithoorn - Op zondag 23 februari is er Jazz aan de Amstel, onder leiding van singer/songwriter
Shyla Zoet van Sweet & Co. Naast
het echte Jazz standards repertoire kunt u luisteren naar evergreens,
popsongs, eigen nummers en bewerkingen van bestaande nummers.
Er zijn tevens verrassende gastoptredens van Deborah de Groot, Lana Wolf (KX Radio) en Johnny Kendall (The Heralds) in country-rock
sferen. Zangeres Shyla Zoet werkte reeds met vele nationale en internationale artiesten samen. Onder de naam Sweet & Co bracht zij

Straatnaam Bertram
verdwijnt?

de EP ‘Listen 2 me’ uit met daarop 5
eigen songs in een easy jazz/pop
stijl. Emoties en ervaringen uit het
dagelijks leven vormen de inspiratie voor de liedjes. De EP ‘Listen 2
me’ kwam tot stand door samenwerking met producer Joos van
Leeuwen (Edison nominatie album
Sara Kroos) en andere zeer gerenommeerde binnen- en buitenlands muzikanten, waaronder Jochem Fluitsma (15 miljoen mensen).
Met Jazz aan de Amstel biedt Zoet
een gevarieerd programma aan en
treedt 23 februari op met Sweet &
Co, daarnaast zijn er gastoptre-

dens van nieuw talent Deborah de
Groot, de veelzijdige Lana Wolf en
back to the 60s met Johnny Kendall. Zij worden begeleid door Joos
van Leeuwen (piano), Ian Boelens
(gitaar), Olaf Keus (drums) en Ruud
Baron (bas). Jazz aan de Amstel is
een initiatief van Shyla Zoet en Sjiek
aan de Amstel.
U kunt elke 2e en 4e zondag genieten van een heerlijke muzikale mix.
In verband met een televisieprogramma over Johnny Kendall vinden er tijdens deze editie van Jazz
aan de Amstel opnames plaats. Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11, Uithoorn tussen 15.3017.30 uur. De entree is gratis!

Startwarehouse multifunctioneel
in kunst en ruimte
Uithoorn - Geruime tijd alweer is
Startwarehouse gevestigd in een
fraai en ruim pand in een van de
nieuwe bedrijfsunits aan de Amsterdamse weg 13G. Kernactiviteit
is de in- en verkoop van kunst van
regionaal, nationaal en internationaal bekende kunstschilders. Maar
ook het laten restaureren, inlijsten,
taxeren, opslaan, administreren en
exposeren van kunstwerken behoort hiertoe. Veel daarvan gebeurt
in eigen huis omdat daarvoor speciale ruimten zijn ingericht. Wie dus
veel kunst in huis heeft of dat door
omstandigheden wil of moet laten
opslaan of verkopen, kan daarvoor
met Startwarehouse contact opnemen. Maar er is meer wat Startwarehouse te bieden heeft. Niet alle ruimte wordt namelijk benut voor
de kunsthandel. “Wij verhuren daarom ruimte of delen ervan aan specifieke andere gebruikers om bijvoorbeeld zelf creatief te zijn of andere handvaardigheden uit te oefenen,” legt Jack Bontekoe uit die samen met zijn zuster Geraldine enkele jaren geleden Startwarehouse
heeft opgericht en het met succes
in de markt hebben gezet. “Op de
begane grond in de bedrijfsruimte
zijn mobiele werktafels beschikbaar

Prijswinnaar scooter AH
Jos van den Berg bekend
Uithoorn - Andy van den Dungen: dat is de trotste winnaar van
de mooie scooter van AH Jos van
den Berg. Deze heeft hij gewonnen dankzij het exacte aantal pakjes (411 stuks) tomato frito te raden welke waren gevuld in de Fiat
500 tijdens de Italiaanse weken. Wat
ons betreft een zeer knappe prestatie gezien het aantal kassabonnen
wat is ingeleverd (3500!) maar zeker
ook omdat het schatten van het juis-

te aantal nogal lastig bleek te zijn.
Van 88 pakjes tot zelfs 21.000 pakjes
waren hierin de uiterste. Afgelopen
maandag nam een zeer verraste en
blije Andy de sleutels in ontvangst.
Namens Scooter King Uithoorn, welke de actie mede mogelijk heeft gemaakt, was John Tesfamaryam aanwezig om samen met Ina Verkerk
(assistent supermarktmanager) hem
heel veel plezier en vooral veilige
kilometers te wensen.

Woninginbraak niet gelukt
Uithoorn - Op maandag 10 februari rond half twaalf in de avond is
getracht in te breken in een woning
in de Meerrodelaan. De bewoner
ontdekte dat het bovenlicht aan de

achterzijde open stond. Ook was de
hor opzij geschoven.
De bewoner heeft de dieven waarschijnlijk gestoord. Ze zijn niet binnen geweest.

Welzijnsbewustzijn
Regio - Prisma Coaching start in
week 10 met een nieuw blok Mindfulness & Integrale Yoga met als
thema: ‘Wel-ZIJNsbewustzijn’.
Tijdens dit blok besteden we o.a.
extra aandacht aan de rug als basis voor onze (levens)houding. De
conditie van onze ruggegraat bepaalt onze gezondheid en welzijn.
Alle zenuwimpulsen vanuit de hersenen lopen immers via ons ruggemerg naar alle verschillende
organen. Tijdens dit blok komen ook
verschillende nieuwe technieken en
oefeningen aan bod die het zelfhelend vermogen stimuleren, zoals bijvoorbeeld de MIR-methode
(Mentale Intuïtieve Reset).
Zelfhelend vermogen
Als je in je vingers snijdt, zal de
wond vanzelf helen. Als je kou vat,
zul je vanzelf herstellen in een paar
dagen. Zelfs als je een bot breekt,
zal de breuk vanzelf helen.
Je lichaam heeft de kennis en wijsheid om zichzelf te helen. Je geest
kan daar een bepalende factor in
zijn. Gebruik je geest om het helend vermogen van je lichaam te stimuleren. Iedereen is een natuurlijke
healer. Alle systemen van je lichaam,
je immuunsysteem, je bloedsomloop, je zenuwstelsel enz., beschikken over een zelfhelend mechanisme. Alle organen en alle cellen hebben dezelfde kwaliteiten. Voorwaarde om te kunnen helen is echter
totale ontspanning! Dan pas kunnen de cellen zich herstellen! Alle
resultaat valt of staat met het ver-

en er is zelfs gereedschap. Kunstenaars kunnen gebruik maken
van alle mogelijkheden die Startwarehouse op hun terrein kan bieden. Maar ook kleine ondernemers,
eigenaren van klusbedrijven en aannemers kunnen gebruik maken van
de voorzieningen voor kleinschalige
activiteiten. Er is zelfs een hijsinstallatie en een vorkheftruck. Er is elektra en verwarming. Ook voor particulieren zijn hier volop mogelijkheden. Bijvoorbeeld als zij iets willen bouwen of in elkaar willen zetten voor hun huis of willen klussen
ten behoeve van woninginrichting.
Er kan per dagdeel ruimte gehuurd
worden! Wij hebben aan de straatkant een roldeur waardoor bestelauto’s of auto’s met een aanhanger
binnen materialen kunnen aan- en
afvoeren. Ideaal voor beginners die
nog geen eigen werkplek of werkplaats hebben. In dat licht gezien
zou je deze activiteit eigenlijk onder
de bijnaam ‘startwerkplaats’ kunnen aanbieden”, aldus Jack Bontekoe.
Workshops en seminars
Geraldine merkt hierbij op aan dat
Startwarehouse een goed contact met Multimate heeft waarvan
klussers, ondernemers en hobbyisten kunnen profiteren. Als je met
een groep gelijkgestemden aan het
werk bent, kan je ook collectief je
materialen en gereedschappen in-

mogen om bewust te zijn van spanning en ontspanning. Denk aan een
boom. De wortels, stam en takken
zijn heel vol en toch beweeglijk.
Een gezonde boom is flexibel en
waait mee met de wind, zonder te
breken. Als je je lichaam ontspant
is dat ook zo. Hoe meer ontspannen, hoe voller, zachter, buigzamer
en flexibeler je bent. Dit heeft ook
invloed op je geest.
Mindfulness & Integrale Yoga
Onze lessen bestaan uit een effectieve combinatie van Mindfulness
& Integrale Yoga. Gedurende meer
dan 20 jaar ervaring hebben wij het
beste van alle verschillende yogarichtingen samengevoegd tot een
krachtig en helend concept! Prisma
Coaching werkt uitsluitend met gecertificeerde ervaren docenten die
daarnaast ook therapeut/coach zijn.
Dit heeft een belangrijke meerwaarde. Lichaam en geest vormen tenslotte een eenheid!
De lessen bestaan uit
mindfulnesstraining, ontspanningsoefeningen, verschillende ademhalingstechnieken, lichaamshoudingen, meridiaanstimulatie, chakrabalancing, zelfreflectie, visualisatie, concentratie en meditatie.
Ieder werkt op zijn eigen niveau. Het
gaat niet om de prestatie, maar om
het proces. Kijk voor meer info op
www.prismacoaching.com of bel
06-41814252.
Zie advertentie elders in deze krant.

kopen en indien gewenst exposities
organiseren. Verder is er een kantoorruimte op de begane grond met
PC’s waar in overleg gebruik van
kan worden gemaakt als men wat
wil opzoeken op internet of als er
administratieve ondersteuning nodig is. Die kantoorruimte is eveneens geschikt voor het geven van
workshops, presentaties en seminars door consultancybureaus en
instellingen. Zoals onlangs een LinkedIN training voor belangstellenden die op zoek zijn naar een andere baan en door gebruik te maken van dit medium dat willen
realiseren. Dit seminar is hier deze
week door Rooskleurig Coaching
met succes georganiseerd. Zelfs
kan Startwarehouse van betekenis
zijn voor bijvoorbeeld re-integratie
van mensen die onder toezicht van
de gemeente hier activiteiten kunnen uitoefenen. De ruimte kan ook
als een sociale werkplaats worden
ingericht mocht hiervoor belangstelling bestaan. Het kan allemaal.
Kortom, Startwarehouse heeft een
breed aanbod aan mogelijkheden
voor iedereen die van kunst houdt,
er iets mee wil gaan doen, met
diverse handvaardigheden aan de
slag wil of (personal) trainingen
wil geven. Kwestie van even bellen (0297-513060) of een e-mailtje
sturen (info@startwarehouse.com)
mocht u al langer op zoek zijn naar
een dergelijke locatie.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Mijmeringen

DRUK

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./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, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Mol: Zwarte kater. Gechipt.
Gevonden:
- De Kwakel, Stelling: Bruin-wit konijn.
- Mijdrecht, N201: Grote ongecastreerde bruin cyperse kater.
- Waverveen, Poeldijk: Bruin-zwart cyperse kat..

De afgelopen week was ik druk met van
alles en nog wat. Druk op het werk, wat
extra uren werken en thuis ook alles aan
kant willen hebben. “Hoe is het met je?”
is een vraag die we allen dagelijks kunnen stellen aan de mensen om ons heen
en het antwoord is steevast “Ja, goed hoor
maar wel heel druk”. Een antwoord wat alles maar ook helemaal niets
zegt.

Galerie Fort aan de
Drecht sluit af met
“Kunst van Zolder”
Uithoorn - Na het enorme suc- Uithoorn. Kunstwerken die kunnen
ces van Kunst van Zolder 2009 en worden ingebracht: ingelijste schil2011 was de expositie werkgroep derijen/etsen/gouaches losse eten het bestuur van Galerie Fort aan sen/zeefdrukken, beelden steen/
de Drecht unaniem wat de laatste brons/keramiek, glas- en keramiexpositie zou moeten worden. De sche objecten, gemengde techniek
commissieleden kwamen ooit op en dergelijke. Dus geen kunstposhet idee van Kunst van Zolder om- ters, kleding, sieraden, meubels, andat ze zelf af en toe iets nieuws ko- tiek, boeken, servies, potjes, vaaspen - werken bij een Galerie is wat jes, schaaltjes en dergelijke. Het is
dat betreft extra ‘gevaarlijk’ - en ook niet de bedoeling dat de mener dan soms iets anders opzij ge- sen eigen werk inbrengen. De verzet moet worden in huis. De oude- koper kan zelf bepalen welk bedrag
re kunst, waar men op uitgekeken is ze voor hun kunstwerk(en) willen
of die moet wijken voor iets nieuws, hebben. Een tijdens de inbrengmidblijft dan ergens op zolder of in dag aanwezige deskundige bekijkt
een kast ongezien en soms verge- of het gevraagde bedrag redelijk is.
ten staan. Zo werd het plan geboren De uiteindelijke verkoopprijs is hoom een beurs te organiseren waar ger dan de vraagprijs van de inbrenmensen hun niet meer ‘gebruikte’ ger omdat de Galerie er nog wat opkunst of werken waar ze op uitge- legt vanwege de onkostenbestrijkeken
zijn, kunnen
verkopen.
Hetcolumn
ding.van
Perhet
persoon
maximaal
Elke veertien
dagen vindt
u hier een
Instituutkunnen
voor natuuris ook een tentoonstelling waar alle zes stukken ingebracht worden. Het
educatiewerkgoepleden
en duurzaamheidaan
(IVN),
afdeling
De Ronde Venen
& Uithoorn.
expositie
meeinschrijfgeld
bedraagt
10 euro per
IVN-meldpunt
natuurwaarnemingen: telefoon
0297-563183.
werken.
De verkooptentoonstelling
inbrenger,
dus niet per ingebracht
Kunst van Zolder heeft plaats op za- stuk. Dus hebt u ooit iets gekreterdag en zondag 8,9,15 en 16 maart gen of aangekocht en bent u er een
in Galerie Fort a/d Drecht. Er kun- beetje op uitgekeken, dan kunt u het
nen ook ‘overcomplete’ kunstwer- kunstwerk een 2e leven geven door
ken van anderen gekocht worden.
het in te brengen bij Kunst van ZolWie kunstwerken heeft die in aan- der. Meer informatie staat op www.
merking komen voor verkoop, kan galeriefortaandedrecht.nl of bel met
deze komen brengen tijdens de in- Joop Crum 0297-521460.
brengmiddag, zaterdag 1 maart a.s.
van 12.00 tot 16.00 uur in Galerie Zie advertentie op de voorpagina van
Fort aan de Drecht, Grevelingen 50, dit blad
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Afronding restauratie
Tolhuissluis
Regio - De provincie NoordHolland voert van 24 februari tot
30 maart 2014 afrondende werkzaamheden uit voor de restauratie van de Tolhuissluis bij Nieuwveen (gemeente Nieuwkoop).
In deze periode is een aantal
dagdelen, één rijstrook van het
Nieuwveens Jaagpad, ter hoogte van de Tolhuissluis, afgesloten. Verkeer wordt ter plaatse
over de andere rijbaan geleid en
moet rekening houden met enige vertraging. Tijdens de restauratie is de Amstel ter hoogte van
het Drechtkanaal gedurende de
hele maand maart geheel gesloten voor het vaarverkeer. Om de
restauratiewerkzaamheden aan
de Tolhuissluis te kunnen uitvoeren is werkruimte aan de kade noodzakelijk voor onder ander opslag en werkverkeer. Om
dit mogelijk te maken wordt een
rijstrook van het Nieuwveens
Jaagpad langs de Tolhuissluis
afgesloten voor verkeer. Dit gebeurt op een aantal dagdelen in
de periode van 24 februari tot 14
maart, tussen 7.00 uur en 16.00
uur. Zowel fiets- als gemotoriseerd verkeer worden tijdens de
werkzaamheden over de andere
rijbaan geleid.
Vaarverkeer gestremd
De Tolhuissluis wordt veelvuldig gebruikt door voetgangers
en fietsers om de Amstel over te
steken. Om deze verbinding ook
tijdens de restauratieperiode in
stand te houden, wordt een tijdelijke voetgangersbrug bij de Tol-

huissluis aangelegd. De tijdelijke
brug zorgt er wel voor het vaarverkeer op de Amstel ter hoogte
van het Drechtkanaal de gehele
maand maart gestremd is.
Restauratie Tolhuissluis
De provincie Noord-Holland
heeft bij de restauratiewerkzaamheden het gehele metselwerk aan de Tolhuissluis vernieuwd, de houten schutdeuren en de wanden van de kolken
vervangen en het bedieningshuisje aangepast aan de geldende eisen. De provincie heeft bij
de restauratie van de Tolhuissluis geprobeerd de sluis zo veel
mogelijk terug te brengen in de
oude staat en daarmee de oorspronkelijke uitstraling terug te
geven. Inmiddels is het grootste deel van het werk van de restauratie aan de Tolhuissluis afgerond. Alleen het definitieve hekwerk moet nog op de sluis geplaatst worden. Daarnaast is de
Tolhuissluis in de afgelopen periode enkele malen aangevaren met schade aan de sluis als
gevolg. De reparatie van deze
schade zal met de resterende
werkzaamheden in maart meegenomen worden.
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers,
het vaarverkeer en omwonenden bellen naar het provinciale
Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 - 0200 600 (gratis).
Raadpleeg www.noord-holland.
nl voor meer informatie over het
onderhoud.

Nieuw workshopaanbod
van Kleur is Kracht
Uithoorn - Misschien is het niet zo
gelukt met het goede voornemen
om iets te gaan doen met creativiteit... en dan is dit uw kans!
Binnenkort starten er workshops op
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur of avondworkshops op dinsdag- of woensdagavond van 19.00
tot 21.00 uur. De keuze kan vallen
op bijvoorbeeld het maken van een
artjournal, mindful tekenen of een
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kennismaking met nat-in-nat schilderen. De workshops worden gegeven bij atelier De Rode Draad in Uithoorn. De workshops en schildercursussen van Kleur is Kracht zijn
bedoeld voor het plezier van creatief
bezig zijn, om iets nieuws te leren of
juist voor ontspanning.
Voor meer informatie kunt u bellen met Astrid van Zelst, tel. 0297540352/06-14904491 of gaat u naar
de website www.kleuriskracht.nl

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

Tuinieren met dieren
De natuur het dichtst bij huis,
dat is de natuur in je tuin of op je
balkon. Zelfs vanuit je luie stoel,
binnen of buiten, kun je genieten
van planten én dieren. Veel mensen hebben een tuin om lekker
buiten te kunnen zitten en om
te genieten van bewust gekozen bloemen en planten. Dieren
zijn dan bijzaak. Winterakonieten
plant ik niet speciaal voor insecten, maar ze blijken wel een belangrijke voedselbron voor bijen
in het vroege voorjaar zoals op
de foto is te zien.
Ook zijn er mensen die heel bewust rekening houden met dieren. Ze zetten planten in hun tuin
die vlinders en bijen trekken. Ze
maken een rommelhoekje voor
egels. En ze zorgen voor een vogelbosje en een vogelhuisje. Ook
een vijvertje in de tuin trekt allerlei dieren aan.
Wat voor tuin je ook hebt, er zitten altijd dieren in. Ook minder
gewenste soorten komen ‘vanzelf’ naar je tuin. Als je bedenkt
dat die dieren een belangrijke rol
in je tuin spelen, ga je misschien
toch wat anders naar ze kijken.
‘Enge’ kleine dieren zoals wormen en pissenbedden zorgen

voor de afbraak van dood plantenmateriaal en zetten het om in
humus. Dat is weer goed voor je
planten. Een mol jaagt weer op
die wormen. Daarbij zorgt de mol
voor een lossere bodem. Maar
de mol eet ook insecten op die
schadelijk zijn voor je grasmat of
planten. Als je mollen verjaagt of
vangt, komt er geheid weer een
nieuw exemplaar kijken of jouw
tuin geschikt is. Beter kun je de
mol met rust laten. Als het gangenstelsel onder je gazon ingericht is, maakt de mol geen nieuwe gangen en dus ook geen
nieuwe hopen meer. Dus even
geduld.
Voor sommigen zijn mieren ook
een probleem. De zwarte wegmier ondergraaft je bestrating
en rode mieren kunnen venijnig bijten. Maar bedenk dat ze
veel schadelijke insecten eten.
Wil je mieren op een bepaalde plek weg hebben, plant dan
wat goudsbloemen en afrikaantjes om het nest. Met insecten en wormen in je tuin trek je
ook weer ‘leuke’ dieren aan zoals egels en verschillende soorten vogels.
Wil je meer weten over tuinieren
met dieren, gewenste en minder gewenste? Kom dan naar de
IVN-lezing op 4 maart in NMEcentrum De Woudreus in Wilnis.
Een aantal IVN-ers zal vertellen
over dieren in hun tuin en hoe ze
daarmee omgaan. De lezing begint om 20.00 uur.
Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Stress
Iedereen kan het druk hebben, maar de een ervaart het als stress en
de ander loopt vrolijk door in alle drukte. Sinds de introductie van het
begrip stress in de jaren veertig is stress gemeengoed geworden. Iedereen weet wel wat het inhoudt, wat we er mee aan moeten is een
ander verhaal. Vanuit biologisch oogpunt kun je stress zien als een
reactie op een bedreigende situatie, maar wat is bedreigend? Dat is
voor iedereen weer heel verschillend. Zodra er echter sprake is van
een stressvolle situatie zet ons brein twee systemen in werking, de
vecht of de vluchtreactie. Beide reacties kunnen nuttig zijn want ze
stellen ons in staat om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen. Maar uit onderzoek van twee Amerikaanse psychologen (Segestrom en Miller) laat zien dat onze stressreacties steeds chronischer
worden en daar kun je weer goed ziek van worden.
Evenwicht
Iedereen gaat anders om met drukte en stress. Mijn brein kiest voor
een soort van vluchtreactie. Ik baken de tijd en taken die ik moet
doen af tot een dag tegelijk of tot zelfs een ding tegelijk. Toen ik onlangs met mijn manager sprak over werkdruk, verwonderde zij zich
erover dat ik ondanks de werkdruk niet ziek was geweest het afgelopen jaar. Ik moest glimlachen en vond dat ook een hele prestatie. Het
is natuurlijk niet zo dat niet ziek zijn het teken is van goed omgaan
met werkdruk. Voor mij is het echter een teken dat ik op de een of andere manier de weegschaal in evenwicht kan houden. Ik heb drukte
nodig (met een deadline voor de deur functioneer ik prima) maar er
moet wel een ontspanning tegenover staan.
Leuke dingen doen
De middelen die je tot je beschikking hebt staan om te ontspannen
zijn talrijk. Ik ben gek op lichamelijke ontspanning in de zin van hardlopen of een avondje naar de sauna gaan of geestelijke ontspanning
in de zin van leuke dingen ondernemen. Belangrijk is om daar wel de
tijd voor te nemen, maar om me heen zie ik een hoop goede voorbeelden van mensen die de tijd nemen om te sporten of te socializen. Onlangs had ik met twee vriendinnen een heuse filmmarathon.
De datum stond, de films die we wilde kijken plus de locatie was geregeld. Dus begonnen wij op een zaterdagmiddag om 17.00 en zondagmiddag 15.00 waren we 10 uur filmmateriaal, een hoop gesprekken, een ongestoorde nachtrust, vele bakken thee, koffie en popcorn verder. Je bijna 24 uur terugtrekken uit het dagelijkse bestaan
van zorgen voor je gezin werkt ook heel ontspannend. Op alle mogelijke manieren had ik ontspanning gevonden, we waren heerlijk lui
geweest, bijgeslapen, bij gekletst en ook nog eens heerlijk film gekeken. Toen ik eenmaal thuis was rolde ik zo weer de drukte in, die
je dan ook meteen weer meer kunt waarderen. Een nadeel had deze filmmarathon wel, daarna moest ik hard nodig weer gaan bewegen! En voor diegenen die niet van films houden, menigeen zal nu de
Olympische winterspelen volgen. Ook dat is ontspanning en genieten in optima forma.

Het VerkeersCollege zet
dit jaar extra in op de
verkeersveiligheid
Regio - Het VerkeersCollege gaat
zich het komende jaar extra inzetten voor de verkeersveiligheid in de
regio. Naast de theorie en rijlessen
die de verkeerschool verzorgt voor
alle soorten rijbewijzen zullen er ook
extra activiteiten vanuit de verkeerschool zijn die met de verkeersveiligheid te maken hebben.
Voor het bassischool onderwijs
heeft Het VerkeersCollege een team
van instructeurs klaar staan die de
scholen kunnen ondersteunen met
de Praktische Verkeersproeven
(fietsexamens).
Zowel de bij de theorielessen als
bij het afnemen van deze proeven,
kunnen scholen uit de Ronde Venen gebruik maken van dit instructieteam. Ook voor instructie over de
Dode hoek bij Vrachtauto’s heeft
Het VerkeersCollege de beschikking
over een vrachtauto en speciale lesstof hierover. Beide projecten worden in samenwerking met VVN aangeboden.
Voor het middelbaar onderwijs heeft
Het VerkeersCollege de aanbieding
dat alle leerlingen van Het Veenlanden College gratis theorie kunnen
komen oefenen op de verkeerschool
aan de Diamant.
Voor zowel de Bromfiets als Autotheorie. Ook kunnen de eerste “auto” rijlessen tegen een heel scherp
tarief op de rijsimulator gevolgd
worden. Bijvoorbeeld in een tussenuur van school.
Samenwerking
In samenwerking met de gemeente en de stichting De Baat biedt Het
VerkeersCollege voor de Rijbewijsbezitters, 6 keer per jaar een Opfriscursus Theorieregels aan. Deze cursus duurt 2 uur (1 avond) en hierin worden alle “nieuwe” verkeersregels en verkeersborden doorgenomen. We merkten dat hier veel
vraag naar is onder de rijbewijsbezitters zegt Erwin Veenboer van het
VerkeersCollege.
Tijdens mijn werkzaamheden voor
VVN (Veilig Verkeer Nederland)

merkte ik steeds dat mensen aangaven “had ik dit maar eerder of vaker kunnen doen”. Vooral voor mensen boven de 50 jaar is deze training zeer geschikt. Er is behoorlijk
veel verandert de afgelopen jaren.
Dus iedereen die alles weer eens
op een rijtje wil hebben voor wat
betreft de verkeersregels: donderdag 27 maart om 19.00 start de eerste training. (entree 10,- aan de Diamant 6 te Mijdrecht, graag vooraf
aanmelden) Maandelijks worden er
ook Rijbewijskeuringen gedaan aan
de Diamant 6 te Mijdrecht. Een speciale Arbo arts verzorgt deze keuringen voor 60,Rijangst
Voor mensen met rijangst hebben
we 2 specialisten in dienst. Deze instructeurs zijn getraind om mensen
weer opnieuw de weg op te helpen.
Er zijn helaas nog steeds heel veel
mensen die wel een rijbewijs hebben maar niet meer durven.
Daarvoor zijn deze 2 instructeurs
speciaal getraind en kunnen daarbij gebruik maken van de rijsimulator om de eerste drempel weg te
nemen en daarnaast hebben ze ook
een automaat (lesauto) tot hun beschikking om rustig te kunnen beginnen met aan het verkeer deel te
nemen. Natuurlijk met de intentie, u
weer volledig vrij te kunnen laten in
uw eigen auto na een aantal rijlessen.
Naast al deze extra activiteiten blijft
Het VerkeersCollege natuurlijk ook
de gewone rijlessen verzorgen voor
alle rijbewijs categorieën. Hierbij
maken ze sinds vorig jaar gebruik
van een eigen ontwikkelde lesmethode met daarbij behorend lesmateriaal (praktijk werkboek).
Sinds de invoering hiervan zien we
dat de kandidaten zich bewuster
in het verkeer gaan gedragen, zegt
Erwin Veenboer. En dit is naast de
voertuigbeheersing natuurlijk ook
heel belangrijk. Heeft u interesse
in een van de trainingen of wilt u
meer informatie ontvangen, bel dan:
0297-205 638.
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Uithoorn - Op woensdag 12 en donderdag 13 februari vond het jaarlijkse dansproject plaats op scholengemeenschap Thamen. Dit unieke dansspektakel werd alweer voor het tiende jaar voor alle 230
brugklasleerlingen georganiseerd. Onder leiding
van tien dansdocenten van het Nova College uit
Haarlem werden er overdag met alle brugklassers
negen verschillende acts ingestudeerd. Daarna aten
alle leerlingen gezellig in de aula. Tijdens de Generale Repetitie konden de leerlingen bij elkaar kijken.
En toen kwamen de bezoekers kijken naar alle
acts! Zij werden in groepen verdeeld en rondgeleid
door gidsen: achttien leerlingen uit de bovenbouw
die de bezoekers met zaklantaarn door de totaal
verduisterde school langs negen verrassende locaties leidden. Sommige acts waren in een gymzaal, maar ook de mediatheek, een trappenhuis en
de elektro-, bouw- en metaallokalen waren decor
voor een dans. Een heel spannend avontuur! Alle
voorstellingen werden ondersteund met spectaculaire geluids- en lichteffecten, waarvoor de leerlingen van de technische afdelingen van Thamen
verantwoordelijk waren. Dit deden de jongens zoals elk jaar weer geweldig! Om 21.00 uur was de
finale in de aula waarbij de hulptroepen werden
bedankt en alle leerlingen een welverdiend applaus van de ruim vijfhonderd bezoekers in ontvangst mochten nemen. Iedereen kan terugkijken
op twee zeer geslaagde middagen en avonden,
waarbij maar eens te meer weer duidelijk is geworden dat als je iets wilt, dat je dat dan ook kunt.
De nieuwe slogan van de school, ‘Thamen geeft
je Tijd om te ontdekken’, werd ook met dit project
weer helemaal waar gemaakt!
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Fancy Fiddlers: verrassend
jong talent

Sport- en spelactiviteiten
in voorjaarsvakantie

Uithoorn - Op het podium waarop rond 1975 toenmalig Uithoornaar
Jaap van Zweden als jong viooltalent met een muziekschoolensemble de sterren van de hemel speelde, stonden zondagmiddag de talentvolle meisjes en jongens van het
strijkersensemble “Fancy Fiddlers”.
De vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek geeft al vele jaren als bevlogen
docente en coach les aan jongens
en meisjes die het in zich hebben
om uitstekende violisten te worden.
Dat gebeurt onder andere vanuit de
Jong Talent Afdelingen van de conservatoria in Den Haag en Amsterdam. Met vier jonge cellisten uit de
school van een collega cellodocente
erbij zijn haar leerlingen, van kleuter tot puber, verenigd in het rond
twintigkoppige
strijkersensemble
“Fancy Fiddlers”. Zo kunnen ze allemaal podiumervaring opdoen en leren ze, even belangrijk, al vroeg wat
samenspel, luisteren naar en reageren op elkaar, betekent.
In verschillende bezettingen treden
deze jonge muzikanten op, al naar
gelang de aard van de stukken. Nu
eens als kwartet. Dan weer al octet
of als strijkers-kamerorkest.
Zo maakten het publiek van de
Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) zondagmiddag in de
Thamerkerk kennis met deze opkomende generatie eerste klas violisten en cellisten. Staande, de violisten en altviolisten alles uit het hoofd
spelend, vertolkten de meisjes en
jongens van de “Fancy Fiddlers” in
verschillende combinaties, ook qua
leeftijd, korte stukken waarin met
ieder speelniveau rekening was gehouden.

Regio - Ben je graag sportief bezig? Kom dan in de voorjaarsvakantie naar het zwembad of een van
de sporthallen in Aalsmeer en Kudelstaart. Er worden verschillende
activiteiten georganiseerd voor jong
en oud . Dinsdag 25 februari kun je
meedoen aan de Kidsbootcamp op
het buitenterrein bij zwembad De
Waterlelie. Dit is een actieve buitentraining waar je zowel aan conditie
als kracht werkt. Alle kinderen vanaf 6 jaar kunnen hieraan meedoen,
van 11.00 tot 12.00 uur. Neem sportkleding en sportschoenen mee, plus
een plastic tas voor vieze/natte kleding. De kosten voor de bootcamp
zijn e3,95, de combinatie bootcamp/
zwemmen kost €e6,-. Geef je op bij
de receptie van zwembad De Waterlelie. In de voorjaarsvakantie kun
je in de sporthallen lekker zwieren
en zwaaien, een balletje trappen
of klimmen en klauteren. Er worden twee instuiven georganiseerd:
maandag 24 februari in sporthal De
Proosdijhal in Kudelstaart en donderdag 27 februari in sporthal De
Bloemhof in Aalsmeer. Beide instuiven zijn van 09.30 tot 12.00 uur.
Losse kaarten kun je kopen aan de
kassa bij de sporthallen (3,-). Er zijn
ook combinatiekaarten voor instuiven en zwemmen verkrijgbaar bij

Feestelijk
Meteen al was in het feestelijke eerste stuk, de “Aankomst van de koningin van Sheba”, van Händel, gespeeld door een combinatie met de
allerjongsten, te horen dat ook die
al een zuiver, mooi en ritmisch pri-

ma stuk muziek konden laten horen,
voortreffelijk samenspelend, alles
zonder dirigent. Het volwassen muzikale strijkersgeluid bleef de luisteraars verrassen in alles wat deze jonge rasmuzikanten lieten horen. De jonge Mozart zou heel tevreden zijn geweest zijn Divertimento KV 136 zo te horen uitvoeren als de Fancy Fiddlers dat deden. Technisch en muzikaal speelden de jonge solisten het concert
voor 4 violen en orkest van Vivaldi
zo knap dat de componist zeker zou
hebben geglimlacht over deze bewonderenswaardige prestatie. Ook
Schubert, in het aangepaste bezetting gespeelde deel 1 van zijn strijkkwartet nummer 1, kwam weinig te
kort, evenmin als Mendelssohn in
zijn strijkersymfonie nummer 1. Die
was in prima handen van de “Fancy
Fiddlers”, van wie sommigen net zo
oud zijn als de componist toen hij dit
leuke stuk schreef.
Talent
De meisjes en jongens uit de school
van Coosje Wijzenbeek lieten horen
en zien dat echt talent zijn iets anders is dan duizendmaal een CD of
DVD nazingen en dan het geleerde
kunstje vertonen in hysterische talentenshows op TV. Talent heeft te
maken heeft met aanleg, heel veel
studeren, toewijding, kennis over
wat je doet, enorme liefde voor de
muziek, muzikale intelligentie, fantasie, eigen creativiteit, bescheidenheid, concentratie, betrokken ouders die je zelfs uit België naar les in
Nederland komen brengen, en docenten die weten wat technisch en
menselijk echt nodig is om een uitstekende musicus te worden. Het
straalde er allemaal vanaf en dat liet
het publiek in de goed gevulde zaal
merken door het uitbundig applaus
aan het slot. Met “Reisverhalen in
muziek”, door het Trio C tot de Derde, is de SCAU op zondag 16 maart
terug in de Thamerkerk.

Koken aan de Amstel
bij Spoorhuis
Uithoorn - Samen aan de Amstel
heeft tot doel de sociale verbondenheid tussen inwoners te versterken
en in beeld te brengen. Eén van de
projecten is: Koken aan de Amstel.
Buurtbewoners koken voor buurtbewoners onder leiding van koks uit
onze lokale restaurants. De recepten van de diners worden gebundeld in een Uithoorns kookboek. In
het kookboek worden de koks en de
restaurants voor het voetlicht gebracht. Ook wordt informatie gege-

ven over de verschillende wijken in
Uithoorn en De Kwakel en natuurlijk komen onze gast koks aan het
woord.
Op dinsdag 4 maart gaan we koken
en eten bij Sjiek aan de Amstel.
We zoeken nog koks! Woont u in de
Legmeer en wilt u graag koken dan
graag aanmelden via www.samenaandeamstel.nl Wilt u komen eten,
dan kost een menu r16.- en ook
graag aanmelden via de website.

Februari Feestmaand
bij Neo Vita
Uithoorn - In februari 2004
opende de Uithoornse sportstudio haar deuren!
Nu, 10 jaar later is Neo Vita goed
voor vele honderden kilo’s gewichtsverlies. Bij Neo Vita geen
harde muziek, geen spiegels aan
de muur, geen rollende spierbundels en ook geen snelle dames
en heren in strakke pakjes. “Lekker bewegen in een gemoedelijke sfeer, daar gaat het om”, zegt
eigenares Cirina Voost. Neo Vita is een door Cirina zelf bedachte naam. Het Griekse: Neo, staat
voor Nieuw. Het Latijnse Vita
staat voor Leven. Inmiddels zijn er
bij Neo Vita vele “nieuwe levens”
begonnen. Mensen die nooit aan
sport deden zijn bij Neo Vita aan
het sporten geslagen. Mensen
die het sporten in de sportschool
niet meer leuk vonden houden
het bij Neo Vita al jaren vol! Jong,
oud, dik, dun, man, vrouw, iedereen voelt zich hier op zijn gemak.
Iedereen praat met iedereen en
niets moet. Mensen stonden in de
rij bij de opening hetgeen resulteerde in 60 inschrijvingen. En dat
terwijl niemand ooit van de Fame-toestellen had gehoord. Meer
dan de helft van het aantal inschrijvingen is nog altijd klant bij
Neo Vita. Nog steeds denken veel
mensen te maken te hebben met
Slender toestellen. Dat is jammer
want daarom wordt de moeite tot
het ontdekken van de fantastische FAME toestellen niet genomen. Laat u verrassen en kom
vrijblijvend een proefles doen! Bel
0297-581342 voor een afspraak.
FAME bestaat uit een circuit van
10 sport-apparaten, dat je in ongeveer 35 minuten afwerkt. Al-

le spiergroepen komen aan bod.
Op de eerste vier apparaten doet
men cardio-oefeningen waardoor
je opwarmt, dan spierversterkende oefeningen en de laatste is
voor de cooling-down, om spierpijn te voorkomen. Deze zendt
laagfrequente geluidsgolven uit
die de afvoer van afvalstoffen bevordert. Better Belly is een infraroodband voor de buik die tijdens
het trainen wordt gedragen op
een crosstrainer, een hometrainer
of een loopband. De band stimuleert de bloedcirculatie, waardoor
vet makkelijker afbreekt. Het is
ook heel prettig voor mensen met
rugklachten, de band geeft steun
en warmte. Power Slim producten zijn koolhydraatarm, eiwitrijk en bovendien héél lekker en
voedzaam. En het belangrijkste...
Het is gemakkelijk vol te houden.
Neo Vita is door Power Slim Nederland verkozen tot het Center van de maand MAART 2014,
vanwege de succesvolle resultaten van haar klanten. Neo Vita is een sportstudio met extra’s.
Er kan gesport worden wanneer men wil, ook ’s avonds, er
is een dames- en herenkleedkamer met douche, er zijn massagestoelen, een zonnekanon, kado-artikelen te koop en een gezellige leestafel. Alle disciplines
staan los van elkaar. Tijdens het
sporten staan mensen niet in de
etalage en daarom vragen mensen zich wel eens af wat er bij
Neo Vita gebeurt. Aan iedereen
die dat wil weten, kom gauw eens
langs voor een gratis proefles! Bel
0297-581342 voor een afspraak.
Voor meer info zie advertentie
elders in dit blad

VVD niet tevreden OZBantwoorden wethouder
Uithoorn - Afgelopen donderdag
heeft de wethouder antwoord gegeven op vragen van de VVD over
de OZB aanslag 2014. Volgens het
college is de werkelijke gemiddelde waardedaling juist hoger en is
de OZB aanslag dus kloppend. Van
enige correctie kan dan ook geen
sprake zijn.
Deze algemene antwoorden staan
vreemd genoeg haaks op de vele reacties die de VVD heeft ontvangen.
De VVD legt zich dan ook niet neer
bij de antwoorden van de wethouder en gaat om aanvullend onderzoek vragen.
Volgens de antwoorden van het col-

lege is de gemiddelde waardedaling eerder 6% dan 5,3% voor huizen en ligt de gemiddelde waardedaling van “niet-woningen” ruim
boven de 10%. Daarmee lijkt de
tariefsaanpassing OZB in lijn met
het raadsbesluit.
Op basis van meer dan 50 binnengekomen reacties komt de VVD
echter niet verder dan een gemiddelde waardeling van 4%. In aanvullend onderzoek wil de VVD dan ook
gedetailleerde uitleg over de totstandkoming van deze 6% met een
uitsplitsing naar de verschillende type woningen in Uithoorn en naar de
verschillende wijken.

Extra vrijzwemmen
Van zaterdag 22 februari tot en met
zondag 2 maart zijn er extra veel
mogelijkheden om vrij te zwemmen
in zwembad De Waterlelie. Op zaterdag 22 februari en 1 maart kan
dit van 13.00 tot 14.30 uur, op zondag 23 februari, vrijdag 28 februari en zondag 2 maart van 10.00 tot
13.00 uur, op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari van 10.30
tot 14.30 uur, op woensdag 26 februari van 10.30 tot 15.45 uur en op
donderdag 27 februari van 12.00 tot
14.30 uur. Rond 11.00 en 13.30 uur
organiseert het zwembadpersoneel
spelletjes en wedstrijdjes in en om
het water (alleen op dagen door de
week). Het speciale tarief voor vrijzwemmen is: voor 1 t/m3 jaar: e1,70,
voor 4 t/m 15: e3,95 en voor 16 jaar
en ouder: e4,70.
Het programma van het banenbad
blijft ongewijzigd, met uitzondering van woensdag. Dan is het bad
’s ochtends open van 09.00 tot 13.00
uur. Voor meer informatie zie advertentie elders in dit blad.

Agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209
www.vitawelzijnenadvies.nl

Bingo Bilderdijkhof
Vrijdag 21 februari 13.30-16.30 uur.

Bingo Buurtnest
Woensdag 26 februari, 13.30-16.30 uur.

Aangeklede modeshow
Vrijdag 28 februari, aanvang 14.30 uur
Toegangskaart: 5 euro,

Vrijdag
28 februari
kinderdisco!
Uithoorn - Op vrijdag 28 februai a.s., in de voorjaarsvakantie, is
er weer een Col’inKidz Kinderdisco bij Dans en Partycentrum Colijn.
Dit leuke evenement start om 19.00
uur en duurt tot 21.30 uur. Natuurlijk is DJ Edwin Konijn weer van de
partij en worden de kinderen op een
leuke manier bezig gehouden, kunnen ze weer swingen op de nieuwste muziek en natuurlijk ook schuifelen! De disco is toegankelijk voor
kids tussen de 8 en 12 jaar. Kaartjes
kosten 4 euro en zijn verkrijgbaar bij
Kantoorboekhandel Ten Hoope op
het Zijdelwaard in Uithoorn en natuurlijk bij Colijn.
Let op: vanwege de voorjaarsvakantie is het Dans- en Partycentrum
dicht tussen 23 en 27 februari.
Meer informatie kun je krijgen via:
www.dansenpartycentrumcolijn.nl

Veel jeugd bij solistenconcours Tavenu
De Kwakel - Afgelopen zondag
heeft jong en oud weer kunnen genieten tijdens het solistenconcours
van Tavenu in De Kwakel. De deelnemers beleefden veel plezier aan
het muziek maken en het publiek
keek en luisterde met trots naar hun
optredende familieleden. De leerlingen van groep 5a en 5b van basisschool De Zon lieten elk 2 stukjes horen op trompet onder leiding
van hun muziekjuf Lieke van den
Boogaard. Lieke geeft namens Tavenu trompetles in groep 5. Tijdens
het solistenconcours van Tavenu lieten de kinderen van groep 5 horen
wat zij geleerd hadden en de jury beloonde hun optredens met de
wisselbeker. De eerste prijs werd
gewonnen door Xandor de Jong
op trombone, de tweede prijs ging
naar Florian, een leerling van slagwerkgroep Bovenkerk, en de derde prijs ging naar Sten en Timo, ook
slagwerkleerlingen van Bovenkerk.
Mooie optredens waren er ook van
Marjo Wauben & Sander Meijer op
kleine trom, Diane Buskermolen op

De Proosdijhal op 24 februari. Ouders zijn natuurlijk ook van harte
welkom om met hun kinderen mee
te komen.

altsaxofoon, en Cain van Kessel, die
pas 4 lessen op de kleine trom had
gehad, maar toch al durfde te laten
horen wat hij geleerd had.
Tenorsax
Bij de “gevorderden” speelde Steven op de tenorsax. Els en Marguerite deden de cupsong en wonnen
daarmee de originaliteitprijs. Tineke en Pieter wonnen de wisselbeker met hun bugelduet. Jan, Koos,
Sandra en Marguerite wonnen de
2e prijs met een komisch slagwerkstukje met containers. Piet en Ans
brachten het muziekstuk “Serenade” op hun euphonium. De loopsteelband van Tavenu won de eerste
prijs met een medley van swingende
muziek. Om aan de solisten te laten
horen, hoe muziek gaat klinken als
je het met een grotere groep speelt,
traden alle fanfareleden samen nog
op met een medley die door dirigent
Leo Huis was samengesteld uit diverse muziekstukken “Switching
Music”. Het was weer een heel gezellige en geslaagde middag.
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Succesvol bedrijventoernooi
De Kwakel - Ook tijdens de 2e editie van dit toernooi hebben weer 12
teams meegedaan en is er op een
gezellige manier gestreden om deze keer als beste uit de bus te komen. Uiteindelijk werd de winnaar
het team van Hans/Rimantas (team
GfK) en namen ze de kampioenentaart trots in ontvangst. Het laatste
team kreeg de poedelprijs: eveneens een taart voor deze talentento-be en deze werd overhandigd
aan Naomi/Anoeska van team Black
Birds Dance Centre!
Het toernooi bestaat uit een mix van
teams: als eerste waren er 2 teams
vanuit onze sponsoren, namelijk
JK Bouw en Meeùs Verzekeringen. Hiermee wilden we hen op een
sportieve manier bedanken voor

Winst van Legmeervogels
niet genoeg voor periodetitel
Uithoorn - De duidelijke 3-0 overwinning van Legmeervogels op United/DAVO heeft wel drie punten opgeleverd maar geen periodetitel.
De reden dat Legmeervogels naast
de 2e periodetitel grijpt is gelegen
in het feit dat Hoofddorp in IJsselstein weet te winnen van VVIJ met
0-1 en daar door meer punten heeft
gehaald in deze 2e periode dan Legmeervogels. Legmeervogels zouden
alleen de periodetitel binnen halen
als Hoofddorp zou verliezen of gelijk
spelen tegen VVIJ.
De eerste 45 minuten waren van
een zeer matig niveau. De scherpte onbrak en mede daardoor ook de
zuiverheid. Het werden 45 rommelige minuten. Ondanks het matige
spel van de Vogels komen zij toch
na 30 minuten spelen op de broodnodige voorsprong. Laurens van der
Greft is zijn directe tegenstander te
slim af en stelt vervolgens Jordy de
groot in staat om de openingstreffer
te score 1-0. Vlak voor het rustsig-

naal is het Laurens v;d;Greft zelf die
na een weergaloze actie de doelman van de gasten voor de tweede keer weet te passeren en dat betekent dat Legmeervogels met een
lekker gevoel de rust kan ingaan.
Gasten
Na de rust proberen de gasten om
de aansluitingstreffer te forceren
maar de verdediging van Legmeervogels kan de meeste aanvallen eigenlijk makkelijk pareren. Daar waar
de aanvallers even aan de aandacht
weten te ontsnappen is er nog altijd Joey v.d.Wal om te voorkomen
dat de gasten inderdaad weten te
score. Na deze opleving van de gasten komt Legmeervogels weer beter
in het spel en weet een groot aantal
kansen te creëren waarvan er wel
een paar in treffers hadden moeten
worden omgezet. Dit gebeurt dan
helaas niet. In de 75ste minuut komt
toch de derde treffer op het score
bord. Jordy de Groot glipt langs zijn

tegenstander en bedient Alex Muller op maat en deze passeert de
doelman van de gasten voor de derde keer 3-0. Met deze stand wordt
dan ook het eind van dit duel gehaald. Ondanks dus het matige spel
van Legmeervogels is de overwinning wel verdiend.
Wachten
Dan is het wachten op het resultaat
van de wedstrijd VVIJ tegen Hoofddorp. Door en telefoonstoring, zoals
men later bij VVIJ aan gaf, moest er
lang gewacht worden op de definitieve uitslag van de wedstrijd. Het
werd voor de Legmeervogels een
teleurstellend telefoontje. Hoofddorp wint met 0-1 van VVIJ. Conclusie is dan ook dat Legmeervogels
2e wordt in deze 2e periode en dat
Hoofddorp deze 2e periode weet
binnen te halen. Legmeervogels 2
wint thuis met 2-0 van SDO na een
ruststand van 0-0. Voor Legmeervogels 1 en 2 wordt het zondag weer
een duel dat niet zo maar gewonen
gaat worden. Op bezoek komen dan
Roda’23 1 en 2. Legmeervogels 2 –
Roda’23 2 begint om 12.00 uur en
het duel Legmeervogels 1 Roda’23 1
begint om 14.00 uur

Selectie van KDO haalt 775,- op
De Kwakel - Afgelopen zondag
heeft de selectie van KDO zich van
haar goede kant laten zien door geld
op te halen ten behoeve van het Ronald McDonald Kinderfonds. Nadat
er afgelopen week veel speelgoed
was ingeleverd bij KDO, was het afgelopen zondag de buurt aan de selectie van KDO. Rondom de wedstrijd KDO-Ouderkerk werd er een

blinde poule georganiseerd waarbij
er tachtig procent van de opbrengst
van een lootje van 1,- naar het Ronald McDonald Kinderfonds ging.
Maar liefst achthonderd loten werden er verkocht, waardoor de beide prijswinnaars 80,- wisten te winnen. Het tweede elftal van KDO was
één van de gelukkige winnaars en
doneerde haar winst aan het goede

doel. Daarnaast was Jurgen uit Kudelstaart met lootje nummer 257 de
gelukkige. Al met al, heeft deze actie uiteindelijk 775,- opgeleverd, dit
is inclusief een anonieme gift. Alle
dank gaat uit naar de gulle geldgevers en wij gaan er vanuit dat het
Ronald McDonald Kinderfonds met
dit bedrag een prachtige bestemming heeft.

Bridge oefenen in Uithoorn
Uithoorn - Samen met een groep
beginnende bridgers spelen we in
een ontspannen sfeer een aantal spellen. De uitslag is bij ons
niet zo belangrijk maar we zoeken
wel serieus naar de FIT en MANCHE. Alle spellen zijn voorzien

van kommentaar over een verstandige bieding, een mooie uitkomst en slim uitspelen. Tevens
heeft u de kans om advies te vragen als er iets lastigs zich voordoet.op de vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.30 uur vanaf 21

KDO 2 kan achterstand
tegen De Bilt niet
De Kwakel - Nadat de wedstrijd
De Bilt 2 - KDO 2 voor de winterstop werd gestaakt vanwege extreme hagelval, moest het tweede afgelopen zondag het restant van zestig minuten uitspelen met een 3-0
achterstand. Belangrijk was dus om
snel te scoren, zodat het nog een
wedstrijd kon worden. De ploeg van

trainer Richard van Dijk speelde tegen De Bilt in een 3-4-3 opstelling
om zodoende vroeg druk te zetten
en aanvallend voor de dag te komen. Timo Kas was voor de rust tot
tweemaal toe dichtbij de 3-1, maar
zijn schoten gingen net over. In de
tweede helft verzuimde de scheidsrechter KDO een penalty te geven

Bridgeclub De Legmeer

In het zicht van de haven
ten onder!
Uithoorn - Drama in de A- lijn bij
het viertallen bridge. Team Egbers
stond zes van de zeven wedstrijden aan de leiding en ook de laatste en beslissende avond startten ze
met 9 punten voorsprong op nummer twee. Echter, alles spande samen, zoals de tegenstanders Francis Terra & Wim Slijkoord van team
Timmer bijvoorbeeld, die zeven Sans
boden en maakten terwijl team Egbers daar tegen met zeven harten
min één ten onder ging.
En dat waren heel veel punten! Het
kwam niet meer goed omdat de
nummer twee, team Ten Brink, een
keurige overwinning van 16 tegen
4 punten behaalde. De top van deze avond waren Cobie Bruine de
Bruin en haar maten, die de maxi-

male score van twintig punten lieten noteren.
De eindstand: 1 Ben ten Brink met
Ger Quelle, Jaap kenter en Gerda Schavemaker met 108 punten. 2
team Egbers met 103 punten en 3
team de Vroom met 100 punten precies, dat met de laatste score van
15 nog heel dichtbij nummer twee
kwam.
Ook in de B- lijn een dissonantje
voor het top team van deze lijn.
Team Visser/Janssen scoorde gedurende de zes voorgaande avonden
nooit minder dan 17 punten, werden
daar alle avonden eerste mee en
stonden dan ook op een niet meer
in te halen voorsprong.
De tegenpartij van deze avond,
team Breggeman/ van Schaick, liet

februari in het Buurtnest (schuin
tegenover de Scheg).
Meedoen kan voor 2,50 per keer
voor 12 oefenspellen door u op te
geven bij hans.selman@planet.nl,
06-53211411

na een harde overtreding op Fabian
van der Hulst in het zestienmetergebied. Het geloof van de Kwakelaars werd in de 65e minuut tenietgedaan toen De Bilt de 4-0 wist te
maken. Vijf minuten later redde Paul
Hogerwerf de eer door van dichtbij,
uit een vrije trap, binnen te koppen,
4-1. Vlak voor tijd scoorde De Bilt de
5-1, waardoor KDO opnieuw geen
punten kon pakken. Aankomende
dinsdag speelt het tweede een oefenwedstrijd tegen Argon 4, waarna het zondag de competitie hervat
met een thuiswedstrijd tegen koploper Roda’46 2.

zich hierdoor niet intimideren en
wierp een smetje op het tot dan onbevlekte Visser blazoen door met 12
tegen 8 de overwinning af te dwingen. De hoogste score behaalden
de teams Voogel met 20 en Selman
met 19 punten.
De eindstand: 1 Renske & Kees Visser en Floor & Theo Janssen met
een absolute top van 120 punten, 2
team de Jonge met 95 punten en 3.
Team Voogel met 89 punten.
In de C- lijn was de viertallen strijd
al beslist en geëindigd in een overwinning met 67 punten voor team
Belderink. Deze avond werd er paren gebridged en was de eerste
plek voor Mieneke Jongsma & Annele Wijmans met 60%. Ans de Koning & Wim Röling werden tweede met 58% en Ko & Adrie Bijlsma
kwamen op drie met 49%.
Ook gepakt door het viertallen, kom
dan kaarten bij Bridgeclub de Legmeer en doe het volgende seizoen
ook mee. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl , telefoon 0297 567458.

hun financiële bijdrage aan onze
vereniging. En hen zo ook de gelegenheid te geven om op een ongedwongen manier nog meer kennis
te maken met onze vereniging en
de badmintonsport. De andere 10
teams waren samengesteld doordat
leden hun collega’s van het werk,
hobby of een andere sport hadden
uitgenodigd om eens een avondje
tegen de shuttle te slaan.
Tijdens het eerste gedeelte van de
avond waren de teams willekeurig ingedeeld in 4 poules met elk 3
teams. Elke ronde bestond uit twee
wedstrijden van 10 minuten. Dit was
voor sommigen meer dan lang genoeg en voor anderen was het te
kort om te wennen aan de spelregels, de puntentelling en dat het

toch echt anders is dan op de camping. In het tweede gedeelte werden nieuwe poules gemaakt op basis van onderlinge sterkte. Dat resulteerde in spannende rally’s, veel
enthousiasme en uiteraard ook de
nodige gezelligheid.
En dit is de einduitslag:

1. Hans/Rimantas - GfK
2. Adriaan/Hans – Amstelhof spinners
3. Sponsor Meeùs

De reacties na afloop van de avond
waren weer erg positief en een echte traditie lijkt te zijn geboren! We
kijken dan ook met veel plezier terug op een gezellige avond in de
KDO sporthal én zeker ook nog na
afloop in de kantine.

Vrij bridgen bij bridgeclub ABC
Regio - Na de spannende slotdag
van de 2e periode vorige week werd
er door de wedstrijdleiders een periode van beperkte rust ingelast. Twee
weken vrij bridgen om goed getraind en uitgerust aan de derde periode te kunnen beginnen. Maar ja
het blijven topsporters en zeg daar
maar eens tegen: “doe het maar
rustig aan” Dat zit niet in hun genen, dus toen het beginsignaal had
geklonken ging het er direct weer
fel aan toe. Er werd in twee lijnen
gebridged, maar alle paren uit de
twee lijnen waren door elkaar ingedeeld. Op deze manier kom je ook
weer eens tegen andere paren uit
en dat is binnen een club best wel

eens goed. In de oranje lijn kwam
als eerste aan de finish het paar Addie de Zwart & Jeannet Vermey met
een score van 62,08%. Tweede en
derde werden respectievelijk de paren Ciny v.d. Elsen & Hetty Houtman
met 58% rond en Greet van Diemen
& Nel Groven met 57,92% In de witte lijn was in de opzet een stilstaande ronde gepland. Er kwam echter op de valreep nog een paar mee
bridgen, zodoende geen stilzit ronde
wat natuurlijk altijd prettig is. In deze lijn was het paar Corry Olijhoek
en Ria Wezenberg oppermachtig met een score van 62,50%. Boze tongen beweren dat dit paar buiten de club om nog ongeveer acht

E1 KDO verslaat WehaVe
in bloedstollend duel
De Kwakel - In een goed gevulde
hal aan de Vuurlijn, speelde KDO E1
afgelopen zaterdag tegen de koploper WeHaVe. Het team uit Weesp,
dat geheel uit jongens bestaat,
werd in een bloedstollend duel met
een knappe 9 – 8 overwinning aan
de kant gezet. Koploper WeHaVe
had tot afgelopen zaterdag nog alle wedstrijden gewonnen; KDO, met

alleen meiden, volgde de koploper
op een uitstekende tweede plaats.
Hoewel de ploeg uit De Kwakel het
eerste doelpunt scoorde, draaiden
de mannen uit Weesp al snel de rollen om. Met net even meer snelheid en kracht werd de rust met 3 –
4 voor WeHaVe bereikt. Dankzij een
paar prachtige doelpunten die niet
op kracht, maar op slimheid werden

Ups en downs bij BVK
De Kwakel - De 3e cyclus van de
parencompetitie van de BVK zit er
op.
De allesbeslissende laatste
avond die promoties en degradaties
opleverde behoort als u dit leest al
weer tot het verleden. De feestelijkheden bij de promovendi gaan mogelijk nog wel even door en het verwerken van de schok bij de degradanten zal ook nog wel even duren, maar als a.s. donderdag de 4e
cyclus begint staan beginnen alle paren weer gewoon op nul. In
de A lijn was de eerste plaats weer
eens voor Nelly Vork en Andre Verhoef, die een behoorlijk gat sloegen
naar de rest van het veld. Door hun
score van 67,71%, de hoogste van
de avond, rukten zij bovendien op
naar de 2e plaats in de eindstand
van deze cyclus met 58,18% gemiddeld. Dat was 0,24% te weinig om
1e te worden, want die plek was zoals verwacht wederom voor Rita en
Wim Ritzen. Die werden deze avond
2e met 58,13% en dat was precies
5% meer dan Tiny en Adriaan Kooyman die 3e werden. De 4 paren die
op deze slotavond de onderste 4
plaatsen ‘veroverden’ bleken ook in
de eindstand de laatste 4 plaatsen
te bezetten en die mogen dus de
komende 6 weken nieuwe tegen-

Trainer Raymond de Jong kon vandaag niet beschikken over zijn
rechtsback Danny ten Hoope die
zijn kin had opengehaald na een
brommer ongeluk, Doron Borger
was zijn logische vervanger.
In de eerste helft zocht KDO in de
beginfase veelvuldig de aanval en
was in de 11e minuut dichtbij de
1-0, maar Mathijs van Rijn schoot
in kansrijke positie net naast. Zeven
minuten later was het aan de andere kant wel raak toen Ouderkerk uit
een corner kon binnenkoppen, 0-1.
Enigszins van slag probeerden de
Kwakelaars het heft weer in handen te nemen en was Joeri Stange
in de 26e minuut dichtbij de gelijk-

gemaakt wist KDO de tweede helft
echter toe te slaan. Met nog 5 minuten te gaan werd een voorsprong
van twee punten gerealiseerd. Signaal voor de mannen er nog agressiever tegen aan te gaan. Dankzij
geweldig blokkeren in de verdediging en verschillende goede reddingen van de keepster, kwamen de
Weespenaren niet verder dan 9 – 8.
De meiden van KDO, gesteund door
een fanatiek meelevend publiek,
toonde zich van hun allerbeste kant.
Reden voor sponsor De Beij Elektra
de meiden te trakteren op een lekkere versnapering in de kantine.

standers begroeten in de B lijn. Dat
betreft de paren Riet en Wim Beijer, Bep Verleun-Ria van Zuylen, Ria
Broers-Loes Schijf en Susanne Ambagtsheer-Riet Wesselingh.

Kamp (2e met 56,41%) staken hier
met kop en schouders boven de rest
uit. Henny en Jan v.d. Knaap werden 3e met 52,47% en de 4e promotieplaats was voor de mannen
Backers-Kamp die zonder zelf te C
lijn spelen naar die 4e plaats opschoven.

B lijn
In de B lijn weer eens een eerste
plaats voor Atie en Wan Overwater
met 59,72%. Op een gedeelde 2e/3e
plaats met 57,99% vinden we Piet
v.d. Poel en Gerard de Kuijer terug,
samen met Ineke Hilliard-Huib van
Geffen. Deze goede score was voor
Gerard en Piet net te weinig om degradatie naar de C lijn te ontlopen.
Zij worden op hun terugtocht naar
de C lijn gezelschap gehouden door
Matty en Kees Overwater, Trudy
Fernhout-Thecla Borggreven en Tilly
en Frans Wouda. Er was deze avond
een combitafel waar 6 paren uit de
B lijn 6 paren uit de A lijn troffen en
daarbij was 1 resultaat het vermelden meer dan waard, want Tiny en
Han Mann slaagden er als enigen
aan deze tafel in om 7 Sans Atout
te bieden en te maken! 4 paren uit
deze lijn nemen uiteraard de opengevallen plaatsen in de A lijn in. De
damesparen Gerda Bosboom- Rina van Vliet (1e met 56,91% gemiddeld) en Eefke Backers-Marianne

C lijn
In de C lijn een daverende verrassing, want voor het eerst dit seizoen
mochten Irene Egberts en An Bartels de hoogste trede van het erepodium betreden met hun score
van 59,72%. Waar gaat dit heen met
dit paar dat dit jaar voor het eerst
een bridgepaar vormt en nu echt
op stoom lijkt te komen. Wim Maarschalk en Henk Poll herstelden zich
sterk van de zeperd van vorige week
door deze keer met een zeer degelijke 57,5% 2e te worden. Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma completeerden de top 3 met 55,42%.
Geen van deze 3 paren wist echter promotie af te dwingen. Dat lukte Janny Snabel en Vrony van Veen
wel met hun 1e plaats in de eindstand met 55,2% gemiddeld. Addie de Zwart en Hettie Kesting volgden op de 2e plaats met 53,55%. Ria
Bulters en Ans Nieuwendijk mogen
het ook gaan bewijzen in de B lijn
en de 4e promotieplaats was voor
Paula en Klaas Kniep.

KDO laat zich in slotfase
tegen tien man verrassen
De Kwakel - Nadat erin de afgelopen twee wedstrijden vijf punten
werden verloren, was het vandaag
zaak voor koploper KDO om een
goed resultaat neer te zetten tegen
Ouderkerk.

trainingsessies per week heeft en
dat dit dan natuurlijk leidt tot mooie
scores. Ik denk dat dit allemaal wat
overdreven wordt. Misschien een
beetje afgunst? Tweede werden
keurig Nel van Bemmel & Jos Walkers met 57,08 % en op de derde
plaats zagen we het paar Ada Groenewegen & Roeli v.d. Voorden met
55,42%. Volgende week nog een
keer vrij bridgen en daarna er weer
vol tegen aan in de derde periode.
Ook moeten we a.s. week natuurlijk
nog de periodekampioenen van de
tweede periode huldigen.
Leuk overigens, deze week zag je de
periodekampioenen in de uitslagen
niet terug.

maker, maar hij wist niet te scoren.
Tot groot genoegen van het thuispubliek wist KDO in de 28e minuut wel te scoren. Nadat een corner van Bobby Uitermarkt werd terug gekopt en opnieuw voor de voeten van Bobby terechtkwam, behield
Uitermarkt het overzicht en kon Mathijs van Rijn de 1-1 binnenschieten.
Vlak voor rust werd Chiel Kok hard
op zijn enkel getrapt, maar gelukkig
kon Chiel de wedstrijd hervatten.
In de rommelige tweede helft kon
KDO voorin geen kansen creëren.
Nadat de nummer zestien van Ouderkerk in de 76e minuut zijn tweede gele kaart van de wedstrijd
kreeg, leek er hoop te gloren in de
ogen van de Kwakelse spelers. In
de 82e minuut werd deze hoop beloond door een prima doelpunt van
invaller Rick Kruit. Kruit, slechts enkele minuten in het veld, wist op
het randje van buitenspel alleen op
de Ouderkerkse doelman af te lo-

pen. Rick behield zijn rust en schoot
koelbloedig de 2-1 langs de verslagen Ouderkerkse sluitpost.
Hierna raakte KDO echter de grip
op de wedstrijd kwijt en bleef het fysiek sterke Ouderkerk vechten voor
haar laatste kans. Een bal werd van
de Kwakelse lijn afgehaald door Michael Meijer en Peter Onderwater
moest één op één handelend optreden om de gelijkmaker te voorkomen. In de 93e minuut was het tot
overmaat van ramp wel raak voor
Ouderkerk. Uit een vrije trap vanaf
de rechterkant van het veld, werd
de bal bij de eerste paal binnen gekopt, waardoor er een 2-2 stand op
het scorebord verscheen. Even later
floot de scheidsrechter af, waardoor
KDO slechts twee punten heeft behaald uit haar laatste drie wedstrijden. Doordat de topper Zuidoost
United – De Meer in 2-2 eindigde
bedraagt de voorsprong van KDO
op Zuidoost United nu vier punten. Aankomende zondag hervat
KDO de competitie met een uitwedstrijd tegen nummer vijf Swift. Om
14:30 uur speelt het eerste dan op
het sportpark Olympiaplein in Amsterdam.

