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Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
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H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

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

AVIA Zijdelwaard

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 
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Uw kostbaarheden 
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Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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Geldig van donderdag 19 februari t/m 
zondag 22 februari 2015.
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Herinrichting Amsteloever 
schiet al op
Uithoorn - De werkzaamheden 
aan de Amsteloever onder de naam 
‘Waterlijn’ schieten al aardig op. 
Aan het begin van de Dorpsstraat 
is het middengedeelte van de straat 
al duidelijk zichtbaar in de vorm van 
een eenrichtingsrijbaan. 
Ook de trottoirs liggen er - op de 
detailafwerking na - al mooi in. Het 
prettige daarvan is dat ze veel bre-
der zijn geworden wat het beeld van 
de nieuwe ‘wandelboulevard’ ver-
sterkt. De gunstige weersomstan-
digheden werken voor aannemings-

bedrijf AW Vessies in het voordeel. 
Er is nauwelijks of geen vorstver-
let. Verderop richting Marktplein en 
Wilhelminakade is men ook druk 
bezig, maar de resultaten van hoe 
het gaat worden zijn daar nog niet 
zo duidelijk te zien als in de Dorps-
straat. De aannemer heeft nog ruim 
zes weken voor de boeg om het 
werk volgens plan op 1 april klaar 
te hebben, onvoorziene omstandig-
heden daargelaten. Een ding is ze-
ker: de winkeliers en de horeca zul-
len heel blij zijn als het straks al-

lemaal achter de rug is en zij een 
breed trottoir met terrasmogelijkhe-
den voor hun deur hebben. En pas-
sant ook nog de nieuwe aanlegstei-
gers in het water voor de kade en 
dan kan het toeristenseizoen voor-
lopig van start gaan. Niet alle details 
zullen dan al afgewerkt zijn, maar 
dat gebeurt van lieverlee. De eigen-
lijke jachthaven tussen de busbrug 
en de Thamerkerk zal er dit water-
sportseizoen waarschijnlijk nog niet 
zijn; die wordt te zijner tijd gerea-
liseerd.

Uithoorn - Sinds woensdag 4 fe-
bruari wordt de twee jaar oude ka-
ter Mumble vermist. Mumble is een 
aanhankelijke, ondernemende en 
vooral heel lieve kater. Hij is voor het 
laatst gezien in de wijk Thamerdal 
waar hij en zijn baasjes ook wonen. 
Mumble heeft heel mooie geel-/
goudkleurige ogen en als kenmerk 
heeft Mumble op zijn rechtervoor-
pootje en linkerachterpootje een te-
kening staan. Zijn andere twee po-
tjes zijn geheel wit. Mumble heeft 
een chip, maar helaas hebben zijn 
baasjes nog altijd niets gehoord. Zij 
missen hem enorm en hopen dat ie-
mand hem wellicht nog heeft ge-
zien. Mocht u Mumble gezien heb-

ben, of hij is bij u thuis, neem dan 
alstublieft contact op met de baas-
jes: telefoonnummer: 0297-525825.

Cyperse kater Mumble vermist

Uithoorn - Op de onlangs gehou-
den afscheidsreceptie van dok-
ter Herman van den Bosch brach-
ten zijn patiënten en vrienden maar 
liefst een bedrag van zevenduizend 
euro bij elkaar ter ondersteuning 
van de exploitatie van ThamerThuis 
in de Kwakel. Vele honderden pa-
tiënten kwamen op donderdag 15 
januari naar de Thamerkerk om tij-
dens een gezellige bijeenkomst af-
scheid te nemen van ‘hun’ huisarts 
Herman van den Bosch. Maar liefst 
dertig jaar was Herman van den 
Bosch, als opvolger van dokter Da-
niels, in Uithoorn en in De Kwakel 

hun vertrouwde huisarts. Van den 
Bosch gaf aan dat hij met heel veel 
plezier al die jaren hier heeft ge-
werkt. Ook de patiënten van hos-
pice ThamerThuis konden altijd op 
zijn hulp rekenen. 

Op zijn uitnodiging vermeldde hij 
dan ook als cadeautip, een dona-
tie voor de stichting ‘Vrienden van 
ThamerThuis’. Een initiatief, dat hij 
een zeer warm hart toedraagt. Hoe 
mooi was het dan ook dat hij vrij-
dag 13 februari, met zijn vertrouw-
de glimlach, het fantastisch bedrag 
kon overhandigen aan Lida Plasme-

ijer, een van de vrijwilligers van Tha-
merThuis. Lida, die al vanaf de op-
richting 16 jaar geleden voor Tha-
merThuis werkzaam is en tevens ja-
renlang patiënt van dokter Van den 
Bosch, was blij verrast met het ca-
deau dat hij en zijn patiënten bij el-
kaar hadden gebracht.
Lida bedankte op haar beurt, na-
mens ThamerThuis, Herman van 
den Bosch voor het geweldige be-
drag en meldde dat dit goed van 
pas komt nu de subsidiekanalen in 
de gezondheidzorg ook voor orga-
nisaties als ThamerThuis onder gro-
te druk zijn komen te staan.

Groots cadeau bij afscheid dokter 
Van den Bosch voor ThamerThuis

Uithoorn - Maandag 9 februa-
ri jl. werd Sharon Beeldsnijder op 
het gemeentehuis in een feestelij-
ke sfeer door burgemeester Dag-
mar Oudshoorn ontvangen met 
taart en bloemen. Feestelijk om-
dat zij de tweeduizendste deelne-
mer is aan het project Burgernet. 
Sharon Beeldsnijder heeft zich kort 
geleden met haar gezin gevestigd in 
Uithoorn. Zij is van mening dat Bur-
gernet een nuttig instrument is en 

daardoor een belangrijke rol ver-
vult in de lokale samenleving. Om 
die reden heeft zij zich daarvoor 
aangemeld. Omdat burgemeester 
Oudshoorn het onderwerp Veilig-
heid en handhaving in haar porte-
feuille heeft was zij bij uitstek dege-
ne die Sharon verwelkomde en haar 
bedankte voor haar deelname aan 
Burgernet. Overigens is op een in-
wonertal van ruim 28.400 inwoners 
het aantal van tweeduizend nog niet 

Ontvangst tweeduizendste 
deelnemer aan Burgernet

Uithoorn - Op dinsdag 10 februa-
ri om tien voor zeven in de avond is 
een overval gepleegd op het benzi-
nestation aan het Zijdelwaardplein. 
Twee personen met vuurwapens 
bedreigden de medewerker en eis-
ten geld. De twee waren vermomd 
met bivakmutsen en zonnebrillen. 
Gedacht werd aan twee mannen 
van 18 tot 19 jaar. De overvallers zijn 
na een greep in de kassa te voet 
weggehold richting de Anne Fran-
klaan. De politie is direct op onder-
zoek gegaan in de buurt en kreeg 
hierbij hulp van de helikopter. Ook 
is Burgernet ingeschakeld en zijn 
diverse getuigen gehoord.  De twee 
zijn niet meer aangetroffen. 
Op zaterdag 14 februari is opnieuw 
een overval gepleegd. Dit maal om 
tien over half elf in de ochtend op 
een witgoedzaak in de Admiraal 
Tromplaan. Drie personen kwamen 
de winkel in en eisten geld. De aan-
wezige eigenaar liet zich niet af-
schrikken en heeft één van de da-
ders te pakken genomen en la-
ter overgedragen aan de politie. 
Het gaat om een 16 jarige jongen 

uit Amstelhoek. De twee anderen 
zijn nagenoeg direct gevlucht. Er 
is alarm geslagen en door de poli-
tie een onderzoek gehouden in de 
buurt van de winkel. Ook is de he-
likopter weer ingezet.  Het groot-
schalige onderzoek van de recher-
che heeft er toe geleid dat zaterdag-
avond de tweede verdachte aange-
houden kon worden. Deze 16 jari-
ge Uithoornaar is in de Potgieter-
slaan staande gehouden. En zon-
dag is ook de derde verdachte ge-
arresteerd, eveneens een 16 jari-
ge Uithoornaar. De jongens hebben 
inmiddels bekend beide overvallen 
gepleegd te hebben. De recherche 
gaat verder met het onderzoek, om-
dat het vermoeden bestaat dat de 
jongens ook de overval in een wo-
ning aan de Zijdelweg op 28 janua-
ri om half acht in de avond hebben 
gepleegd. Getuigen van beide over-
vallen, die nog niet gehoord zijn, 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie viva 0900-8844. 
Mogelijk levert het nog meer infor-
matie op. De drie overvallers zijn 
dinsdag voorgeleid bij justitie.

Drie jeugdige daders aangehouden
Overvallen op benzinestation 
en witgoedzaak

veel te noemen. Dat zou beter kun-
nen. Met meer deelnemers in ‘ogen 
en oren’ zou men samen met de 
politie meer succes kunnen hebben 
bij het aangeven van verdachte en/
of vermiste personen en gebeurte-
nissen die daarop betrekking heb-
ben. Een kleine moeite en kan tele-
fonisch worden gemeld. Niet zelden 
leidt dat tot goede resultaten in de 
vorm van lokaliseren, opsporen en 
aanhouden c.q. terugvinden.
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan bur-
gemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn 
zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitge-
voerd (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. Dat kan bij de sector 
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Post-
bus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van een 
voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u grif-
fi ekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemo-
tiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor 
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet u betalen. 

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

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerp natuurbeheerplan 2016. Inzageperiode 26 januari 2015 tot en met 8 

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

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

- Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Legmeerpolder 
Zuid, McDonald’s (ontwerp). Inzageperiode 12 februari 2015 tot en met 25 maart 
2015. In te zien bij gemeente Amstelveen aan de balie Bouwen en Vergunnin-
gen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen of via de gemeente-
lijke website www.amstelveen.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

- Legger voor secundaire Waterkeringen 2015. Inzageperiode 9 februari 2015 tot 
en met 22 maart 2015. Inlichtingen bij Leefomgeving, Ronald van Buuren ,0297-
513111.

- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Waterbeheerplan 2016-2021. Inzageperio-
de 2 februari 2015 tot en met 15 maart 2015. Inlichtingen bij Leefomgeving, Ro-
nald van Buuren, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Zijdelwaard (Europarei)
- Joost van den Vondellaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 30 januari 2015.
- Nicolaas Beetslaan 106, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 30 januari 2015.
- Du Perronlaan 60 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen 

van de gevel. Ontvangen 10 februari 2015

 BESLUITOMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Het Fort 7, voor het uitbreiden van de woning en overkapping op de begane 

grond van 2,50 meter breedd x 3,00 meter hoog en voorzien van een plat dak.

 GEDEELTELIJK INGETROKKEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
De Kwakel
- Boterdijk 60 - 74, 96 - 114, 141 – 159 (locatie 1, 2 en 4), omgevingsvergunning 

voor het oprichten van 35 woningen.

 VERLEENDE OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 26, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van 

het MS-net. Bezwaar: t/m 23 maart 2015.
De Kwakel
- Chrysantenlaan e.o., vergunning kabels en leidingen t.b.v. de reconstructie wa-

terleiding. Bezwaar t/m 17 maart 2015.
- Boterdijk 60 t/m 70, 96 a t/m e, 98 t/m 108, 110 a t/m d en 141 t/m 159, omge-

vingsvergunning voor het oprichten van 31 woningen. Bezwaar: t/m 18 maart 
2015.

- Iepenlaan 27, omgevingsvergunning voor het oprichten van en woning. Be-
zwaar: t/m 18 maart 2015.

- Het Fort 7, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de be-
gane grond en eerste verdieping. Bezwaar: t/m 24 maart 2015.

- Noorddammerweg 19. Exploitatievergunning aan de exploitant van Dutch Fo-
reigner Care BV voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar 
t/m 12 maart 2015.

- Noorddammerweg 47. Exploitatievergunning aan de exploitant van Noorddam-
mer Vastgoed voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar t/m 
12 maart 2015.

- Poelweg 50. Melding ontvangen van de heer J.F. Mosselman voor het realise-
ren van een uitweg van het perceel Poelweg 50 naar de Poelweg in De Kwakel.

Zijdelwaard (Europarei)
- Joost van den Vondellaan 12, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 maart 2015.
- Zijdelwaardplein. Vergunning aan de heer A. Geeris voor het innemen van een 

incidentele standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van 
oliebollen van 6 t/m 31 december 2015. Bezwaar t/m 17 maart 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan V.O.F. Kermis Organisatiebureau Verdonk 

voor het organiseren van de kermis van 20 t/m 25 mei 2015. Bezwaar t/m 16 
maart 2015.

- Randhoornweg 100. Melding ontvangen van Voetbalvereniging Legmeervogels 
voor het organiseren van dansavond voor leden in de kantine van de Legmeer-
vogels.

- Weegbree 55. Ontheffi ng artikel 35 van de Drank- en horecawet voor het schen-
ken van zwak alcoholhoudende drank tijdens de toneelvoorstellingen van Mas-
kerade op 27 en 28 maart en 23 en 24 oktober 2015. Bezwaar t/m 26 maart 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8. Vergunning RKBS De Springschans voor het organiseren van een 

Carnavalsviering en optocht op 13 februari 2015. Bezwaar t/m 20 maart 2015.
- Zijdelveld. Melding ontvangen van de heer A. Scholte voor het realiseren van 

een uitweg van het perceel Zijdelveld 28 naar het Zijdelveld in Uithoorn.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan V.O.F. Kermis Organisatiebureau Verdonk voor het plaatsen 

van 20 tijdelijke reclamebroden om kenbaarheid te geven aan de kermis van 20 
t/m 25 mei 2015. Bezwaar t/m 16 maart 2015.

- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 tijdelijke re-
clameborden om kenbaarheid te geven aan de braderie op 12 juli 2015. Bezwaar 
t/m 18 maart 2015.

- Vergunning aan Thib Organisatie voor het plaaten van 20 tijdelijke reclamebor-
den om kenbaarheid te geven aan de braderie op 28 maart 2015. Bezwaar t/m 
16 maart 2015.

 BEKENDMAKING UITSCHRIJVING BUITENSCHOOLSE 
 OPVANG QUI VIVE
Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en 
wethouders bekend dat met ingang van 31december 2014, buitenschoolse opvang 
Qui Vive (LRKP nummer 330035459) op het adres Vuurlijn 30 te De Kwakel, uitge-
schreven is uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 
Wij hebben hiertoe besloten omdat de Stichting Kinderopvang Solidoe gevestigd 
aan de Zwarteweg 103 te Aalsmeer bekend heeft gemaakt de locatie opgeheven 
te hebben.

 BEKENDMAKING UITSCHRIJVING PEUTEROPVANG THAMERDAL
Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en 

wethouders bekend dat met ingang van 22 december 2014, Peuteropvang Tha-
merdal (LRKP nummer 166858316) op het adres Kuyperlaan 50 te Uithoorn, uitge-
schreven is uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 
Wij hebben hiertoe besloten omdat de Stichting Kinderopvang Solidoe gevestigd 
aan de Zwarteweg 103 te Aalsmeer bekend heeft gemaakt de locatie verhuisd te 
hebben naar een nieuwe opvanglocatie.

 BELEIDSREGEL EVENEMENTEN MET MONSTERTRUCKS
Het drama in de gemeente Haaksbergen waarbij een monstertruck in het publiek is 
gereden tijdens het evenement AutoMotorSportief, is aanleiding geweest voor di-
verse onderzoeken. 
Zo heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek ingesteld naar de “wer-
king van de vergunning”. De raad heeft bij het besluit om een onderzoek te starten 
meegewogen dat soortgelijke evenementen ook met regelmaat in andere gemeen-
ten worden georganiseerd. 
Zolang de resultaten van het onderzoek niet bekend zijn en daarmee duidelijk in 
kaart is gebracht welke risico’s er zijn en onder welke voorwaarden deze risico’s al 
dan niet kunnen worden voorkomen/beperkt, vindt de burgemeester het in het kader 
van de openbare orde en veiligheid niet gewenst c.q. verantwoord dergelijke evene-
menten in Uithoorn te laten plaatsvinden.
De burgemeester heeft daarom de beleidsregel vastgesteld dat tot die tijd verzoeken 
om evenementen met monstertrucks te houden worden geweigerd.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 4 meldingen heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- MicroFerns BV, Kalslagerweg 2 in de Kwakel oprichting van een vermeerdering-

slab van varens en andere plantensoorten. Deze melding wordt door de Omge-
vingsdienst behandeld. 

- Catsman auto’s, Wiegerbruinlaan 73 in Uithoorn, oprichting autobedrijf 
- Café Brasserie Du Nord, Stationsstraat 41 te Uithoorn, oprichting horecabedrijf 
- V.o.f. Monkey Town, Noorddammerweg 30 te De Kwakel oprichting indoor- kin-

derspeelparadijs 
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 18 februari 2015

 BEKENDMAKING MANDATEN EN NADERE REGELS 
 GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS UITHOORN
Op 4 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders beslo-
ten om: 
- De mandaten bij de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) ge-

meente Uithoorn 2011 van toepassing verklaren bij de Beheersverordening ge-
meentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2015 en daarbij de artikel-
nummers te wijzigen.

- Voor het toewijzen van een particulier graf anders dan voor directe begraving en 
buiten de volgorde van uitgifte volmacht te verlenen aan het hoofd van de afde-
ling Leefomgeving en 1e ondermandaat te verlenen aan de coördinator Beheer 
en Onderhoud.

- Voor het verlenen van een verlenging van het recht op een particulier graf vol-
macht te verlenen aan het hoofd van de afdeling Publiekzaken, 1e onderman-
daat te verlenen aan de coördinator Burgerzaken en 2e ondermandaat te verle-
nen aan de medewerker Burgerzaken.

- Voor het verlenen van een vergunning voor het voor eigen rekening doen aan-
brengen van een grafkelder in een particulier graf volmacht te verlenen aan het 
hoofd van de afdeling Publiekzaken, 1e ondermandaat te verlenen aan de coör-
dinator Burgerzaken en 2e ondermandaat te verlenen aan de medewerker Bur-
gerzaken.

- Voor het verlenen van ontheffi ng van de wijze van aanvragen van een vergun-
ning, de aard, afmetingen en het gewicht van grafbedekking en de wijze van aan-
brengen volmacht te verlenen aan het hoofd van de afdeling Publiekzaken. 

- Voor het weigeren van een vergunning indien niet wordt voldaan aan de nader 
door het college vastgestelde regels, de grafbedekking afbreuk doet aan het 
aanzien van de begraafplaats, de duurzaamheid van de materialen onvoldoen-
de is of de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is volmacht te verle-
nen aan het hoofd van de afdeling Publiekzaken, 1e ondermandaat te verlenen 
aan de coördinator Burgerzaken en 2e ondermandaat te verlenen aan de me-
dewerker Burgerzaken.

- Voor het per aanschrijving rechthebbende doen verplichten een beschadiging 
aan de grafbedekking te doen herstellen voor eigen rekening volmacht te verle-
nen aan het hoofd van de afdeling Leefomgeving en 1e ondermandaat te verle-
nen aan de beheerder begraafplaats.

- De navolgende nadere regels vast te stellen ter uitvoering van de Beheersver-
ordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2015: 
- Het Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen.
- Het Uitvoeringsbesluit openingstijden begraafplaats.
- Het Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

De provincie Noord-Holland voert 
van 2 maart tot en met 30 maart 2015 
groot onderhoud uit aan de Prinses 
Ireneburg (N196) op de grens van de 
gemeente Uithoorn en De Ronde Ve-
nen. 
De werkzaamheden aan de brug 
bestaan onder meer uit schilder-
werk, staalreparaties en het herstel-
len van het asfalt op de brug. Tijdens 
de werkzaamheden geldt een omlei-

dingsroute voor gemotoriseerd ver-
keer. Met het groot onderhoud aan 
de brug zorgt de provincie er voor 
dat het weg- en vaarwegverkeer vei-
lig gebruik kan blijven maken van de 
Prinses Irenebrug.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onder-
houd aan de Prinses Irenebrug zie: 
www.noord-holland.nl/amstelland

Groot onderhoud 
Prinses Irenebrug

Een Maand lang geen alcohol 
drinken, ga de uitdaging aan!
De lente is in aantocht en de goede 
voornemens zijn alweer drie maan-
den oud. Tijd voor de grote lente-
schoonmaak in uw lichaam. Op 2 
maart aanstaande start IkPas, de uit-
daging met uzelf om een maand lang 
géén alcohol te drinken. Dat lijkt een-
voudig, maar is het dat ook voor u? Er 
is maar één manier om daar achter te 
komen: door u in te schrijven op www.
IkPas.nl Tijdelijk stoppen met drinken 
in je eentje is niet echt heel makkelijk, 
daag je collega’s en vrienden uit om 
mee te doen, of deel je ervaringen via 
de www.facebook.com/ikpasnl Want 
de gedachte achter IkPas is dat je het 
makkelijker volhoudt als we collectief 

een maand niet drinken. De regio Am-
stelland ondersteunt dit initiatief. Op 
de website van IkPas is een specia-
le groep aangemaakt voor onze re-
gio. Schrijf u in via de website en vink 
aan dat u meedoet met de actie in de 
regio Amstelland. IkPas is een initi-
atief van diverse gemeenten, GGD-
en, instellingen voor verslavingszorg, 
het Trimbos-instituut en het lectoraat 
verslavingspreventie van de hoge-
school Windesheim. In de regio Am-
stelland is Ester Teunen van Brijder 
verslavingszorg de contactpersoon 
van IkPas. Mocht u vragen hebben 
dan kunt u Ester een mail sturen via: 
ester.teunen@brijder.nl

Onderwerp: aanvragen 
subsidie 2015 bij 

Burgemeester Kootfonds
U kunt als vereniging, instelling, or-
ganisatie of als persoon op grond 
van uw activiteiten in Uithoorn en De 
Kwakel èn uw fi nanciële positie aan-
spraak, subsidie aanvragen bij het 
Burgemeester Kootfonds. U moet 
vóór 27 maart 2015 een onderbouw-
de subsidieaanvraag indienen. Daar-
toe behoort ook een zo recent mo-
gelijk inzicht in de fi nanciële positie 
van de aanvrager. De aanvraag moet 
worden gericht aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn

De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van fi nanciële steun aan instellingen 
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten.

Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen in 
normale uitgaven. Die moeten bekos-
tigd kunnen worden uit de normale in-
komsten, zoals contributies en der-
gelijke. De subsidieaanvragen wor-
den in april 2015 door het bestuur van 
Stichting Burgemeester Kootfonds 
beoordeeld. Alle aanvragers worden 
schriftelijk in kennis gesteld van de 
beslissing. 
Met ingang van dit jaar is het de be-
doeling dat u de aanvraag indient 
door middel van een aanvraagfor-
mulier dat u kunt downloaden op de 
website van de gemeente Uithoorn 
http://www.uithoorn.nl/Bestuur_
organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/
Nieuws/December_2014/Stichting_
Burgemeester_Kootfonds_2015
Voor nadere informatie kan men zich 
wenden tot de heer T.J.J. Schrandt, 
tel. 0297-513185.

Vervolg op volgende blz.



Uithoorn - Op zaterdag 14 febru-
ari tussen half vijf en vijf uur in de 
vroege ochtend is een 19 jarige jon-
gen uit Amstelveen het slachtof-
fer geworden van een straatroof in 
de Prinses Christinalaan, ter hoog-
te van het cafetaria. De Amstelve-
ner reed op zijn bromfiets en werd 
aangesproken door vier personen. 
Hij stopte en er ontstond een woor-
denwisseling. De 19 jarige is diverse 
malen gestompt en geslagen in zijn 
gezicht. De straatrovers zijn er van-
door gegaan met zijn bromfiets en 
mobiele telefoon. Het gaat om vier 
mannen, drie blanke en een van 
Zuid-Amerikaanse afkomst. De-
ze droeg zijn krullende haar in een 
paardenstaart. Aan de zijkanten 

was het haar opgeschoren. Van de 
drie blanke mannen weet de 19 jari-
ge alleen dat één van hen een kaal 
hoofd had. De Amstelvener heeft 
diverse verwondingen opgelopen in 
zijn gezicht en de straatrovers heb-
ben zijn neus gebroken. Ambulan-
cemedewerkers hebben ter plaat-
se eerste hulp verleend. Vervolgens 
is de 19 jarige met zijn ouders naar 
het ziekenhuis gegaan. De brom-
fiets is overigens inmiddels weer te-
rug bij het slachtoffer. Een vriend 
zag bij toeval de bromfiets staan en 
belde de eigenaar. Hij kreeg geen 
gehoor, de mobiel van de 19 jarige 
was tot slot ook gestolen. Er is naar 
huis gebeld en een familielid heeft 
de bromfiets opgehaald.

Verkiezingen Provinciale Staten
STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE 
MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij 
de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale 
staten een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen 
in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gel-
den de volgende bepalingen.

A.  Schriftelijk verzoek
1.  Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn koste-

loos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften 
om in een andere gemeente met een kiezerspas aan 
de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 13 maart 2015, 
door de kiezer worden ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij op de dag van de kan-
didaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregi-
streerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de ver-
zoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing ge-
steld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in 
een kiezerspas.

B.  Mondeling verzoek
1.  Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in 

plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder 
overlegging van zijn stempas vervoegen bij het ge-
meentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van 
de kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is ge-
registreerd, om deze te doen omzetten in een kiezers-
pas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór 
de stemming (17 maart 2015).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich 
ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stem-
bureau binnen de provincie. Nadere informatie wordt ver-
strekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de ge-
meente.

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij 
de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale 
staten een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.  Machtiging op schriftelijke aanvraag
1.  Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kos-

teloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoek-
schriften om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 13 maart 2015 door 
de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van 
de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaat-
stelling (2 februari 2015) als kiezer is geregistreerd.

3.  Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op 
te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (2 
februari 2015) als kiezer zijn geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtig-
de een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem te-
gelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

5.  De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te 
trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B.  Machtiging door overdracht van de stempas
1.  De kiezer kan ook, in plaats van een(verzoekschrift 

in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en 
met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer 
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas 
aan die kiezer over te dragen.

2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 
de dag van de kandidaatstelling (2 februari 2015) in 
dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer 
die de volmacht geeft.

3.  De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitslui-
tend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar 
hij staat ingeschreven, uitbrengen.

4.  Een volmacht die verleend is door overdracht van de 
stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de 
gemachtigde door de volmachtgever worden inge-
trokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als ge-
machtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt 
door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE 
MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het 
bij de aanstaande verkiezing van de leden van het alge-
meen bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in 
een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gel-
den de volgende bepalingen.

A.  Schriftelijk verzoek
1.  Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn koste-

loos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften 
om in een andere gemeente met een kiezerspas aan 
de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 13 maart 2015, 
door de kiezer worden ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij op de dag van de kan-
didaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregi-
streerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de ver-
zoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing ge-
steld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in 
een kiezerspas.

B.  Mondeling verzoek
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in 

plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder 
overlegging van zijn stempas vervoegen bij het ge-
meentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van 
de kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is ge-
registreerd, om deze te doen omzetten in een kiezers-
pas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór 
de stemming (17 maart 2015).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan 
zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk 
stembureau binnen de grenzen van het waterschap. Na-
dere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector 
Burgerzaken van de gemeente.

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het 
bij de aanstaande verkiezing van de leden van het alge-
meen bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.  Machtiging op schriftelijke aanvraag
1.  Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kos-

teloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoek-
schriften om bij volmacht te mogen stemmen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 13 maart 2015 
door de kiezer worden ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij op de dag van de kan-
didaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregi-
streerd.

3.  Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op 
te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (2 
februari 2015) als kiezer voor hetzelfde waterschap 
zijn geregistreerd.

4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtig-
de een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem te-
gelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

5.  De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te 
trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B.  Machtiging door overdracht van de stempas
1.  De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift 

in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en 
met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer 
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas 
aan die kiezer over te dragen.

2.  Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 
de dag van de kandidaat  stelling (2 februari 2015) in 
dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer 
die de volmacht geeft, én geregistreerd zijn als kiezer 
voor hetzelfde waterschap.

3.  De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitslui-
tend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar 
hij staat ingeschreven, uitbrengen.

4.  Een volmacht die verleend is door overdracht van de 
stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de 
gemachtigde door de volmachtgever worden inge-
trokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als ge-
machtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt 
door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.

Waterschap
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Uithoorn - In de nacht van vrijdag 
13 op zaterdag 14 februari is inge-
broken in een winkel in de Dorps-
straat. Aan de zijkant hebben dieven 
een ruit ingegooid. Er zijn door de 

politie (voet)sporen veilig gesteld. 
Via camerabeelden gaat de inbraak 
verder onderzocht worden. De die-
ven zijn er vandoor gegaan met 
contant geld en een laptop.

Traumaheli op trainingsveld
De Kwakel - Op woensdag 11 fe-
bruari om half zeven in de avond 
kregen de politie en de ambulance-
dienst een melding over een onwel 
geworden persoon. In de Gerbera-
laan bleek een 5 jarig meisjes van 
de trap te zijn gevallen in huis. 

De traumaheli is ter plaatse geko-
men en is geland op het nabij gele-
gen trainingsveld van KDO. De arts 

heeft het meisje ter plaatse kunnen 
behandelen. Ze hoefde niet mee 
naar het ziekenhuis. Nagenoeg ge-
lijk er na kwam de melding dat 112 
was gebeld door iemand verder-
op uit de straat, die verklaarde een 
pijnlijke druk op haar borst te heb-
ben. Agenten en de arts zijn te voet 
naar de woning gelopen. De 61 jari-
ge vrouw is onderzocht en overge-
bracht naar ziekenhuis Amstelland. Brand in de viskar

De Kwakel - Op donderdag 12 fe-
bruari om half zes in de avond is 
brand ontstaan in de viskar op de 
Drechtdijk. Toen de politie en de 
brandweer ter plaatse kwamen, had 
de eigenaar het vuur al geblust. De 

brand bleek ontstaan door een ka-
potte ventilatiemotor. De brandweer 
heeft uit voorzorg met warmteca-
mera’s gekeken of de brand voor 
honderd procent gedoofd was. Dit 
bleek het geval. 

Neus gebroken na straatroof

Uithoorn - Op vrijdag 13 februari is 
rond kwart over negen in de avond 
geprobeerd in te breken in een wo-
ning aan Bertram. Buren hoorden om 
genoemde tijd een harde bonk en zijn 
polshoogte gaan nemen. Ze zagen 
twee jongens uit de tuin weg rennen 
richting Brunel. Hier sloten nog twee 
jongens zich bij hen aan. Ondanks 
dat de politie direct een onderzoek is 

gestart en alarm is geslagen via Bur-
gernet zijn de jongens niet meer aan-
getroffen. Op het kozijn van de wo-
ning zijn braaksporen aangetroffen. 
In de nacht van donderdag 12 op vrij-
dag 13 februari zijn twee, wel gelukte, 
inbraken gepleegd in de kelderboxen 
van de Gasperiflat. De politie raadt 
bewoners aan vooral geen waarde-
volle spullen in de boxen te stallen.

Inbraak woning niet gelukt

Fietsen gestolen
Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 10 op woensdag 11 februari is 
vanaf het Zijdelveld een fiets gesto-
len. Het gaat om een herenfiets van 
het merk Sparta, type Bulk Bullet. 
Het serienummer eindigt op 622. Op 

vrijdag 13 februari is tussen vijf uur 
en half elf in de avond een fiets ont-
vreemd vanuit Bieslook. Een dief is 
er vandoor gegaan met de Gazelle 
damesfiets, type Eclips, zilverkleurig 
en het serienummer eindigt op 996.

Veel schade na inbraak
Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 11 op donderdag 12 februari is 
geprobeerd gereedschap te stelen 
uit een ‘Aan het Spoor’ geparkeer-
de bestelbus. Om binnen te komen 
hebben de dieven een raam aan de 
linkerzijde stuk geslagen. Om ver-

volgens de achterklep te kunnen 
openen, is het dashboard open ge-
haald en stuk getrokken. De schade 
door deze vernieling is groot. Het is 
de dieven overigens niet gelukt om 
het gereedschap in de laadruimte 
mee te kunnen nemen. 

Geld en laptop uit winkel weg VVD deelt taarten uit aan 
Uitdeelpunt Love2share
Uithoorn - Vrijdag 13 februari vond 
al weer voor het negende keer de 
Taartenactie van de VVD plaats. Met  
de VVD Taartenactie, die jaarlijks 
rondom Valentijnsdag wordt ge-
houden, worden mensen of organi-
saties in het zonnetje gezet vanwe-
ge hun bijzondere inzet voor de ge-
meenschap in hun buurt, wijk, dorp 
of regio. Dit jaar heeft de VVD frac-
tie Uitdeelpunt Love2share genomi-
neerd omdat zij met een groep en-
thousiaste vrijwilligers op diverse 
manieren hulp geven aan de inwo-
ners die het, om wat voor reden dan 
ook, hard nodig hebben. Bij het Uit-
deelpunt kunnen ze gratis kleding 
halen voor hun gezin, speelgoed en 
wat huishoudelijke artikelen. Verder 

is iedereen er altijd van harte wel-
kom om een kopje koffie te drin-
ken en in een gezellige sfeer ande-
re mensen te ontmoeten. Omdat de 
belangstelling zo groot was bij het 
Uitdeelpunt had Provinciale Staten-
lid Petra Kirch dit jaar drie taarten 
meegenomen om uit te reiken. Zij 
deed dit samen met wethouder Po-
lak en de fractie VVD Uithoorn-De 
Kwakel, nadat ze haar waardering 
had uitgesproken voor alle vrijwilli-
gers. Ondanks dat dit initiatief pas 
sinds mei 2014 bestaat kunnen de 
oprichtsters nu al zeggen dat Het 
Uitdeelpunt vele mensen heeft ge-
holpen. De VVD wenst ze voor de 
toekomst nog veel succes met dit 
mooie initiatief.

Uithoorn - De totale rust en volko-
men concentratie van een kleuter die 
een tekening inkleurt. Wie zou daar 
niet jaloers op zijn? Het is een serieu-
ze hype: Kleuren voor volwassenen. 
Want het werkt echt - mooie figuren 
inkleuren, en dan zonder de minste 
haast. Daarom organiseert boekhan-

del Ten Hoope nu een kleurwedstrijd 
voor volwassenen. De wedstrijd loopt 
tot en met maandag 16 maart. De be-
kendmaking en de prijsuitreiking zijn 
op zaterdag 28 maart. De deelname 
is gratis. De kleurplaten zijn op te ha-
len bij Ten Hoope bij Winkelcentrum 
Zijdelwaard.

Kleurwedstrijd voor volwassenen

Bomvol bedrijventoernooi in De Kwakel
De Kwakel - Tijdens de 3e editie 
van ons bedrijventoernooi streden 
maar liefst 18 teams voor de inmid-
dels bekende kampioenentaart. Een 
recordaantal, waar we heel trots op 
zijn. Het toernooi werd dit jaar ge-
sponsord door Rolf Koot Brillen uit 
Mijdrecht. Uiteindelijk kwam Lood-
gietersbedrijf Payralbe als winnaar 
uit de bus, op de voet gevolgd door 

GfK en IBM. Het toernooi bestaat uit 
een mix van teams: als eerste kun-
nen de sponsoren een team samen-
stellen en daar werd dit jaar goed 
gehoor aan gegeven. Zo waren 
Alice¿Good, JK Bouw, Meeùs, De 
Vries Groep (2 teams) en dus ook 
Rolf Koot Brillen aanwezig. Hiermee 
willen we hen op een sportieve ma-
nier bedanken voor hun financiële 

bijdrage aan onze vereniging. En te-
gelijkertijd kunnen ze zo ook op een 
ongedwongen manier nog meer 
kennis te maken met onze vereni-
ging en de badmintonsport. De ove-
rige 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. 

Willekeurig
Tijdens het eerste gedeelte van de 
avond waren de teams willekeu-
rig ingedeeld in 6 poules met elk 3 
teams. Elke ronde bestond uit twee 
wedstrijden van 8 minuten. Dit was 
voor sommigen meer dan lang ge-
noeg en voor anderen was het te 
kort om te wennen aan de spelre-
gels, de puntentelling en dat het 
toch echt anders is dan op de cam-
ping. In het tweede gedeelte wer-
den nieuwe poules gemaakt op ba-
sis van onderlinge sterkte. Dat re-
sulteerde in spannende rally’s, veel 
enthousiasme en uiteraard ook de 
nodige gezelligheid. 

Na afloop was er voor elk team een 
klein prijsje en een oorkonde. Tra-
ditiegetrouw was er ook een poe-
delprijs en voor de 2e keer ging de 
talenten-to-be-taart naar de mei-
den van de Black Bird Dance Cen-
tre. En daarna was het nog lang ge-
zellig in de KDO-kantine en we kij-
ken dan ook meer dan tevreden te-
rug op een mooi evenement
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Nieuws van SeniorWeb
Regio - Rekening houdend met de 
belangstelling voor onze cursus-
sen en workshops hebben we tot de 
maand juni 2015 het volgende sche-
ma vastgesteld.

In Mijdrecht in de 
openbare bibliotheek
De cursus ‘Met Albelli een fotoboek 
maken’ omvat twee lessen te begin-
nen op ma. ochtend 2 maart en vrij. 
ochtend 8 mei. De cursus  ‘Facebook’ 
omvat twee lessen te beginnen op 
do. ochtend 19 maart. De workshop 
‘Skype voor beginners is op do. och-
tend 12 mrt. en ma. ochtend 20 april.  
De cursus ‘Windows 8.1’ omvat 8 les-
sen, te beginnen op di. ochtend 3 mrt. 
en wo. ochtend 1 april.  De cursus 
‘Bestandsbeheer Windows 7/8’ om-
vat 4 lessen, te beginnen op do. och-
tend 2 april. De workshop ‘Ipad Plus’, 
is op ma. ochtend 16 mrt.   De work-
shop ‘Rabo internetbankieren’ is op 
vrij. ochtend 27 febr., 27 mrt., 24 apr. 
en 29 mei. De workshop ‘Tablets’ is 
op wo. ochtend 18 febr., ma. ochtend 
13 april en vrij. ochtend 1 mei. Het Ta-

bletcafe georganiseerd door de bibli-
otheek is op ma. mid. 30 mrt., 20 apr, 
18 mei en 29 juni. Fysieke assisten-
tie bij oplossen van problemen. El-
ke ma- en woe mid.  tussen 14.00 en 
16.00 uur.
 
In Uithoorn in het Buurtnest aan 
de Arthur van Schendellaan
De cursus ‘Bestandsbeheer Windows 
7/8’ omvat 4 lessen, te beginnen op 
di. mid. 17 febr. De cursus ‘Windows 
8.1’ omvat 8 lessen, te beginnen op 
di. mid.  24 mrt. en do. mid. 26 febr.
Een cursus bij SenWeb bestaat al-
tijd uit meerdere lessen van twee 
uur steeds op dezelfde dag in de 
week. Een workshop is een les van 
twee uur. De lessen en workshops 
in Mijdrecht zijn ’s morgens tus-
sen 10 en 12. De lessen in Uithoorn 
zijn ’s middags tussen 2 en 4. Let 
op: Lessen en workshops geken-
merkt door een sterretje vereisen ba-
siskennis van Windows. Meer info 
over cursussen, workshops en ande-
re interessante gegevens vindt u op  
www.seniorwebderondevenen.nl.

kna
Geslaagde uitvoering 
twirlteam starlight!
Uithoorn - Zondag 15 februari 
heeft Starlight een middag georga-
niseerd om vrienden, familie en ver-
der alle geïnteresseerde de mooie 
sport te laten bewonderen. 

Na een flinke groei van ledenaan-
tal moeten er nieuwe pakjes aange-
schaft worden, daarvoor is er geld 

nodig en organiseert Starlight een 
aantal keer in het jaar een mooi 
evenement om geld in te zamelen 
voor nieuwe pakjes. De meiden van 
twirl vereniging Starlight dat onder-
deel is van muziekvereniging KnA 
heeft laten zien wat ze onder lei-
ding van Sandra Verseput hebben 
geleerd. Er werden diverse routines 

Voorjaarsvakantie:
Sport- en spelactiviteiten 
in sporthal en zwembad 
Regio - Lekker sportief bezig zijn 
in de voorjaarsvakantie? Dat kan! In 
sporthal De Proosdijhal en Zwem-
bad De Waterlelie worden diverse 
activiteiten georganiseerd voor kin-
deren.

Sport&spelinstuif
Maandag 23 februari kun je in Sport-
hal de Proosdijhal in Kudelstaart 
lekker zwieren en zwaaien, een bal-
letje trappen of klimmen en klaute-
ren. Tijdens de Sport & Spelinstuif 
wordt voor de eerste keer het nieu-
we springkussen opgezet! Dit mooie 
nieuwe kussen brengt vast veel 
springplezier. Daarnaast organise-

ren de volleyballers van Oradi /Om-
nia clinics voor alle kinderen. Dus 
lijkt het je leuk om eens te volley-
ballen? Dan is dit je kans! Je kunt 
de hele ochtend gratis meedoen. De 
instuif duurt van 09.30 tot 12.00 uur. 
Kaartjes kosten 3 euro, of met patat 
en limonade 5 euro en zijn verkrijg-
baar aan de kassa. (Groot)ouders 
zijn natuurlijk van harte welkom om 
mee te komen met hun kinderen.

Extra vrijzwemmen 
Van zaterdag 21 februari tot en met 
zondag 1 maart zijn er extra veel 
mogelijkheden om vrij te zwemmen 
in zwembad De Waterlelie. Op zater-

Trio TreSonanz brengt 
SCAU-publiek in beweging
Uithoorn - Serieus maar ook luch-
tig, sprankelend en afwisselend was 
het vocaal theatrale programma dat 
het trio TreSonanz zondagmiddag in 
de Thamerkerk presenteerde aan 
het publiek van Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn (SCAU).
Sopraan Christina Völtl, mezzoso-
praan Natascha Morsink en pia-
nist Andrew Clark houden niet van 
een statische concertvorm met stil-
staande zangers en een onbe-
weeglijk op zijn kruk zittende pia-
nist. In hun liedprogramma “Deca-
merone” nemen de zangeressen en 
hun pianistisch begeleider de luis-
teraars in de zaal enthousiast mee 
op een muzikale tocht onder de ti-
tel “Decamerone”. Dat werd een 
boeiende reis door de tijd met kor-
te aria’s uit opera’s, duetten voor so-
praan en mezzosopraan en gedich-
ten met een knipoog. Dat alles op 
muziek van componisten van Mon-
teverdi tot Benjamin Britten en van 
Franz Schubert tot John Cage. Tus-
sendoor klonken op de vleugel so-
listisch enkele goed in het oor lig-
gende en mooi gespeelde preludes 
van de Nederlandse componist Her-
man Groenewegen, uit zijn nieuwe 
vierentwintigdelige serie op CD “Pi-
ano Appassionato”.

Zingen
De, volledig op elkaar ingespeelde, 
zangeressen met voortreffelijk bij 
elkaar passende stemmen en hun 
vaardige begeleider aan de vleugel 
verrasten het publiek al aan het be-
gin van het concert door ongemerkt 
tussen de mensen in de zaal te zit-
ten en vanaf die plaats zingend op 
te komen. Pianist Andrew Clark was 

toen, ook vanuit het publiek opge-
komen, net aan de vleugel gaan zit-
ten.
Deze speelse aanpak beheerste het 
programma. Het hele podium werd 
gebruikt, tot en met de preekstoel 
toe. In verschillende gezongen en 
raak getroffen spelscenes werd le-
vendig en met humor uitgebeeld 
waar de gezongen verhaaltjes en 
liedteksten over gingen.
Toen Andrew Clark een rustig wals-
intermezzo van Debussy inzet-
te, kostte het de zangeressen geen 
moeite om enkele heren uit de zaal 
letterlijk in beweging te krijgen en 
in de extra vrij gelaten ruimte voor 
en tussen de stoelen in de zaal een 
dansje te wagen. Door vrijwilligers 
uit de zaal een grote schuimrub-
ber dobbelsteen te laten werpen, 
kon het publiek meebeslissen over 
de stukjes die vlak vóór het begin 
van de pauze werden gezongen of 
voorgedragen. Op grote opgerolde 
vellen aan een standaard voorin de 
zaal stonden zes titels. Het cijfer dat 
na de worp met de dobbelsteen bo-
ven lag, bepaalde de keus. Een aar-
dige vondst, die kenmerkend was 
voor de ontspannen interactie met 
de mensen in de zaal. Die beleefden 
zo een plezierige middag met zang 
en pianospel van eerste klas profes-
sioneel niveau, aansprekend, met 
fantasie en vaart gepresenteerd.
De SCAU is in de Thamerkerk op 
zondag 15 maart om 14.30 uur weer 
present met een recital door de jon-
ge, internationaal al heel actieve, pi-
anist Camiel Boomsma, in een pro-
gramma met werken van onder an-
dere Beethoven, Debussy, Wagner 
en Liszt.

dag 21 en 28 februari kan dit van 
13.00-14.30 uur, op zondag 22 fe-
bruari en 1 maart van 10.00-13.00 
uur, maandag 23 februari en dins-
dag 24 februari van 10.30-14.30 uur, 
woensdag 25 februari van 10.30-
15.45 uur, donderdag 26 februa-
ri van 12.00-14.30 uur en vrijdag 27 
februari van 10.00-13.00 uur. Rond 
11.00 en 13.30 uur organiseert het 
zwembadpersoneel spelletjes en 
wedstrijdjes in en om het water (al-
leen op dagen door de week). Het 
speciale tarief voor vrijzwemmen 
is: voor 1 t/m 3 jaar: 1,80 euro, voor 
4 t/m 15: 4 euro (niet op zondag) 
en voor 16 jaar en ouder: 4,85 eu-
ro. Het programma van het banen-
bad blijft ongewijzigd, met uitzon-
dering van woensdag. Dan is het 
bad ’s ochtends open van 09.00 tot 
13.00 uur. Alle sportgroepen gaan in 
de vakantie gewoon door; alleen het 
Aquajoggen op donderdagmiddag 
wordt verschoven van 14.00 naar 

14.30 uur. Ook met de allerjongsten 
kan worden gezwommen in de va-
kantie. De baby&peuterlessen gaan 
gewoon door op woensdag (18.00 
uur) en donderdagochtend (09.30, 
10.00 en 10.30 uur). Op vrijdag gaan 
de lessen niet door in de vakan-
tie. Een kaartje kost 6,50 euro voor 
(groot)ouder en kind. 

Discozwemmen 7 maart
Zaterdag 7 maart is er weer Disco-
zwemmen in De Waterlelie! Koop nu 
vast je kaarten om zeker te zijn van 
een plaatsje. Het discozwemmen is 
van 19.00 tot 21.00 uur voor kinde-
ren van 6 t/m 12 jaar, met zwemdi-
ploma A en B. De kaartjes kosten 6 
euro en zijn te koop bij de receptie 
van het zwembad. Voor meer infor-
matie over de activiteiten en actue-
le openingstijden kunt u kijken op 
www.esa-aalsmeer.nl of bellen naar 
de receptie van zwembad De Water-
lelie 0297-322022.

neergezet zowel solistisch, duo’s 
of in teams. De meiden van Kids 
Dance met de leeftijd van 4 tot en 
met 7 jaar hebben verschillende op-
tredens gedaan. Zij gaan niet mee 
op wedstrijden en profiteren vooral 
van de demonstraties. Van ballerina 
tot cowboy en superman niks is te 
gek. De kleine meiden genoten met 
volle teugen van het grote applaus 
vanuit het publiek. 

Geheim
Vooral de woorden ‘nieuw’ en ‘ge-
heim’ kwamen naar voren deze dag. 
Sommige hadden een nieuw pak-
je of een nieuwe routine of zelfs is 
een heel nieuw team. Andere routi-
nes die nog niet te zien waren maar 
wel al voor getraind wordt blijven 

nog even geheim. Deze kunt u wel 
in de ochtend bewonderen op ko-
ningsdag op het terrein van de Leg-
meervogels. Voor de meer ervaren 
meiden was het een middag om al-
le onderdelen te presenteren die zij 
op de wedstrijden uitvoeren. Team 
2 heeft zich weer van haar beste 
kant laten zien, zoals ook op het NK 
(Nederlands kampioenschap) vorig 
jaar. Ze trainen hard om ook dit jaar 
weer een poging te wagen om op 
het NK te staan. Allemaal hebben ze 
laten zien dat ze met heel veel ple-
zier deze sport beoefenen.  Het pu-
bliek reageerde erg enthousiast en 
alle verschillende optredens wer-
den erg goed ontvangen. Het was 
een zeer geslaagde middag en ze-
ker voor herhaling vatbaar.

Sfeervolle Valentijn
bij winkeliers van
W.C. Zijdelwaard

Uithoorn – Ondanks dat het win-
kelcentrum geheel in ‘de steigers’ 
staat, door de grote totale verbou-
wing/vernieuwing van dit winkel-
centrum, weten de winkeliers van 
winkelcentrum Zijdelwaard het toch 
steeds weer voor elkaar te krijgen 

om met speciale gelegenheden de 
sfeer en de gezelligheid te creëren 
in het centrum. Ook zaterdag met 
Valentijn wisten de twee ingehuur-
de Valentijn dames het winkelend 
publiek te verblijden met een heer-
lijk Valentijn presentje.
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NATUUR 
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
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IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.
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Mijn heggenmus komt elke dag. 
Hij of zij - scharrelt wat onder een 
struik, hapt hier en daar naar bo-
demdiertjes en zingt af en toe 
een wijsje. Soms beweegt ie wat 
muisachtig en dan weer hipt ie 
als een echte vogel naar de plek 
waar ik van tijd tot tijd winter-
voer strooi. Hij vertoont zich niet 
als de eksters oude kaaskorstjes 
ophalen en ook niet als de me-
rel zonnepitten en ander graan 
komt eten. De heggenmus komt 
als er niemand anders is, als het 
voer bijna op is en alleen de aller-
kleinste graantjes zijn achterge-
bleven. Met zijn spitse snaveltje 
kan hij dan het laatste graan tus-
sen de stenen oppikken. Aan zijn 
spitse snaveltje en zijn blauwgrij-
ze nek, keel en borst kun je zien 
dat het geen gewone huismus is. 
Mijn heggenmus is altijd alleen 
net als het roodborstje. Dat valt 
op, want mezen en vinken komen 
met een paar tegelijk en vliegen 
van tak naar tak en van boom 
naar struik. Ze komen en gaan. 
Dat doen ook de huismussen die 
tjilpend en kwetterend meestal 
snel weer zijn vertrokken. Maar 
als de heggenmus komt, blijft hij 
een tijdje om te foerageren of te 
zingen. Misschien heeft hij net 
als de roodborst een groot terri-
torium nodig. Om meer te weten 
over mijn heggenmus ben ik in-
formatie gaan zoeken. Heggen-
mussen – zo is gebleken - kun-

nen zich handhaven in stadstui-
nen en kantoorparken. Ze nemen 
licht toe in aantallen. In Neder-
land broeden ongeveer 250.000 
paren. Dat doen ze in rommeli-
ge tuinen, in dichte struiken en in 
coniferen. Over hun liefdesleven 
wordt gezegd, dat ze een beetje 
overspelig zijn. Dominante man-
netjes bevruchten vaak meerde-
re vrouwtjes. Een minder domi-
nant mannetje mag dan wel de  
jongen verzorgen. Dat verzorgen 
van de jongen hebben die heg-
genmusjes toch weer mooi gere-
geld. Wat zou het trouwens leuk 
zijn als mijn heggenmus bij mij 
in de tuin gaat broeden. Daarom 
laat ik vanaf heden mijn tuin een 
beetje verrommelen en de conife-
ren wat dichter groeien. En voor-
lopig blijf ik gewoon wintervoer 
voor hem (of haar) strooien zodat 
ie blijft komen. 

Ria Waal

Elke dag tuinvogeldag 

Geringe belangstelling voor 
inloopavond Irenebrug
Uithoorn - Hoewel de Prinses 
Irenebrug geregeld onderwerp van 
discussie is zowel in Uithoorn als 
in de gemeente De Ronde Venen, 
zou je verwachten dat een door de 
Provincie Noord-Holland en Dura 
Vermeer georganiseerde informa-
tieavond over de sluiting wegens 
groot-onderhoud wel veel belang-
stelling zou trekken. Dat viel dus 
goed tegen. Er was met het ver-
sturen van naar wordt gezegd on-
geveer 10.000(!) brieven aan inwo-
ners door de Provincie gecommu-
niceerd dat donderdagavond 12 fe-
bruari een informatie/inloopavond 
zou worden gehouden in restau-
rant Sjiek aan de Amstel. Daar kon-
den belangstellenden van 18.00 tot 
20.30 uur kennis nemen van wat 

het onderhoud van de brug inhoudt 
gedurende de maand maart en wat 
de alternatieve routes zijn voor het 
verkeer. Als er enkele tientallen 
werkelijk geïnteresseerden zullen 
zijn geweest is dat veel te noemen.

Mondjesmaat
De bezoekers bleken maar mond-
jesmaat binnen te lopen en dat wa-
ren voornamelijk bewoners van het 
Oude Dorp (Prins Bernhardlaan/
Thamerlaan), een paar onderne-
mers en enkele mensen uit Am-
stelhoek. Vertegenwoordigers van 
het bestuur of betrokken ambte-
naren van beide gemeenten schit-
terden helemaal door afwezigheid 
terwijl die wel op de hoogte waren 
gesteld van de avond. Zelfs hun 

De Prinses Irenebrug krijgt in maart een ‘beperkt’ groot onderhoud

woordvoerders lieten verstek gaan. 
Dit tot onvrede van een aantal be-
woners die in de loop van de avond 
graag even met de bestuurders of 
hun vertegenwoordigers hadden 
willen bijpraten over de ‘bijver-
schijnselen’ die de sluiting van de 
brug met zich meebrengt. Die kun-
nen als een testcase worden ge-
zien voor de (nabije?) toekomst als 
de gemeente Uithoorn doorgaand 
verkeer door het centrum wil we-
ren. Het zou die avond een uitgele-
zen moment zijn geweest daarover 
met elkaar van gedachten te wisse-
len. Nu onderhielden de gemiddeld 
15 tot 20 wisselende aanwezigen 
zich met vertegenwoordigers van 
de Provincie en Dura Vermeer.  Die 
vertelden eigenlijk niets meer dan 
wat er al in de brief en de media 
had gestaan en over de stremming 
voor de scheepvaart, maar nau-
welijks iets over het vervolg als de 
brug weer voor het verkeer wordt 
opengesteld. “Dat is een zaak van 
de gemeente,” zo werd (terecht) 
gezegd. Overigens vaart het pont-
veer voor voetgangers en fietsers 
tijdens het onderhoud de eerste 
week van maart aan de kant van de 
Mennonietenbuurt tussen het ou-
de brughoofd en de boodschap-
pensteiger.

‘Beperkt’ groot onderhoud
Jammer dus dat de gemeente ge-
heel afwezig was! De discussie met 
de aanwezige mensen van de Pro-
vincie en Dura Vermeer was heel 
open, maar eigenlijk schoot nie-
mand daar wat mee op. “De pro-
vincie Noord-Holland en de ge-
meente Uithoorn hebben nog geen 
gezamenlijke oplossing gevonden 
voor de problemen die ontstaan als 
de N196 voor doorgaand verkeer 
wordt afgesloten. Dat heeft invloed 
op de definitieve herinrichting van 
de N196 zoals de gemeente daar 
plannen voor heeft en dus blijft de 
weg met de brug voorlopig nog in 
beheer van de provincie,” aldus de 
aanwezige technische man van de 
provincie. Met het probleem doelde 
hij stellig op het landbouwverkeer. 
“De investering in de brug is vol-
doende voor de komende 12 jaar.  
Een van de bewoners aan het Tha-
merlint wees erop dat de gepre-
senteerde omleidingsroutes, die op 
deze avond in de vorm van wand-
kaarten bekeken konden worden, 
identiek zijn aan de eindsituatie die 
optreedt bij daadwerkelijke afslui-
ting van de N196 voor doorgaand 
verkeer. Daar is de opheffing van 

de bussluis in de Meerwijk nog 
niet in meegenomen. Nu de brug 
voor een maand dicht gaat zal het 
verkeer uit de richting Meerwijk 
(Oost) over het Thamerlint zijn weg 
zoeken naar de N201 en terug. Dat 
betekent veel meer autoverkeer 
over de Prins Bernhardlaan en de 
Thamerlaan. Verkeer uit de Meer-
wijk-West zoekt zijn weg via de Zij-
delweg richting N201. Het zou niet 
alleen richting bewoners ‘sjiek’ zijn, 
maar ook zeer nuttig als er gedu-
rende die periode verkeerstelingen 
gedaan zouden worden. Enerzijds 
ziet het er naar uit dat de Provin-
cie en gemeente dit geen van bei-
den zullen doen, terwijl anderzijds 
de gemeente een schat aan kennis 
zou binnenkrijgen over de impact 
op het verkeer bij het geplande 
nieuwe dorpscentrum! Dit had ook 
voor de gemeente De Ronde Venen 
en met name de inwoners van Am-
stelhoek interessant kunnen zijn 
wat betreft hun besluitvorming.

Landbouwverkeer de klos
De nu ingestelde omleidingsroutes 
lieten zien dat er niet alleen veel 
meer verkeer over het Thamerlint 
en de Zijdelweg v.v. zal gaan naar 
de N201, maar ook dat de Zijdel-
weg richting Amstelveen en de A9 
tijdens de spits volloopt. De omlei-
dingsroute voor het landbouwver-
keer was helemaal te dol om aan 
te zien op de kaart. Dat wordt om-
geleid vanuit Amstelhoek via de 
Ringdijk 2e Bedijking naar De Hoef, 
over de Oude Spoorbaan rich-
ting Nieuwveen, Blokland, Vrou-
wenakkersebrug, de N231 Noord/
Zuid route, Legmeerdijk en de Ko-
ningin Máximalaan naar de Zijdel-
weg (N521). Dat is heen en terug 
30 km om! Geen wonder dat land-
bouwers dat niet pikken! Zij zijn 
weer de klos. Er zijn kortere rou-
tes te bedenken! Voor de komen-
de maand heeft men echter voor 
deze oplossing gekozen. Dus van 
hoger hand uiteindelijk toch maar 
kiezen om passage door het Am-
stel aquaduct mogelijk te maken? 
Het is vooralsnog niet toegestaan, 
maar is daar nu niet een mouw aan 
te passen, bijvoorbeeld door tijdzo-
nes in te stellen waarin het land-
bouwverkeer wordt toegestaan 
onder de Amstel door te rijden? 
Niets regelen betekent ook dat Uit-
hoorn de plannen om het centrum 
te gaan verbouwen voorlopig niet 
kan uitvoeren. En ook dat laatste is 
geen optie, want de ontwikkelin-
gen gaan gewoon door. Vorig jaar 
liet wethouder Polak zich ontval-
len dat het college en de gemeen-
teraad al lang geleden hadden be-
sloten het centrum van het dorp 
te gaan verbouwen. Het algemeen 
belang prefereert daarbij in plaats 
van doorgaand (landbouw)verkeer 
te blijven toestaan. De omgelegde 
N201 maakt onderdeel uit van die 
plannen. Kortom, op dit moment 
is er dus nog steeds een patstel-
ling. Een verhaal is ook dat de MER 
(Milieu Effect Rapportage), geënt 
op de huidige verkeersbewegingen 
op de nieuwe N201 in de buurt van 
het aquaduct, niet meer aansluit 
bij de realiteit. Die was gebaseerd 
op 16.900 voertuigen per etmaal, 
want ruim 10.000 auto’s gaan/gin-
gen nog over de Prinses Irenebrug 
door het centrum van Uithoorn. Nu 
dat aantal ook over de omgeleg-
de N201 gaat rijden door het aqua-
duct is er sprake van meer overlast 
voor de omwonenden. Het raakt 
bovendien de capaciteitsgrens 
van het aquaduct. Als dit later een 
permanent karakter gaat krijgen, 
wordt daar dan nog nader onder-
zoek naar gedaan? Allemaal vra-
gen die toch aardig gesteld hadden 
kunnen worden aan de gemeente-
lijke functionarissen.
Maar ja, die waren er niet en dan 
houdt het voor dit keer op. Maar 
het krijgt zeer zeker een vervolg. 
Wij houden u op de hoogte.

De N196 blijft voorlopig nog in beheer bij de Provincie. Overdracht aan de ge-
meente is nu nog niet aan de orde.

Kassen aan de Iepenlaan verdwijnen als sneeuw voor de zon
De Kwakel - In rap tempo hebben 
het laatste jaar de kwekerijen aan 
de zuidkant van de Iepenlaan het 
veld geruimd voor groen. Afgelo-
pen week was te zien hoeveel beton 
er in de kas van de Gebroeders Van 
der Knaap op nummer 31 verwerkt 
zat. Een reusachtige molshoop ver-
rees in de loop van de week. Deze 
week zal de hoop weer net zo snel 
verdwijnen als dat hij verschenen is: 
een mobiele steenbreker verpulverd 
het grove beton tot fijn materiaal dat 
weer kan worden hergebruikt in de 
fabriek. Het perceel waarop de kas-
sen gestaan hebben wordt zoals wel 
bekend zal zijn, een groen vrij be-
treedbaar gebied, met in het mid-
den een biologische kookstudio, an-
nex bed-and-breakfast. De kwe-
kers krijgen in ruil voor het inleve-
ren van hun tuinbouwgrond een ex-
tra bouwkop aan de Iepenlaan, waar 
de kavels van de Zuidzijde (40 x 25 
meter), als warme broodjes van de 
hand zijn gegaan en inmiddels alle-
maal verkocht zijn. Aansluitend op 
Zuidzijde komt ook de ontwikkeling 
aan de Noordzijde nu volop op gang. 

Prijsuitreiking van de bouw-
zegelactie Zijdelwaard
Uithoorn - C1000 reikt Zijdelwaard-
pakket uit aan prijswinnares bouw-
zegelactie. Zaterdag 14 februari was 
voor Cindy Tieken uit Uithoorn een 
speciale Valentijnsdag! Bedrijfslei-
der Erik en medewerkster Romy van 
C1000 overhandigden haar en haar 

dochtertje het Zijdelwaardpakket 
dat ze gewonnen had als weekprijs
in de bouwzegelactie  van winkel-
centrum Zijdelwaard. Er zijn nog 
twee prijsuitreikingen, dus lever nu 
nog je volle spaarkaart in! Dat kan 
nog tot en met 28 februari. 

Kinderkoor Xing heeft plek
voor nieuwe kinderen!
Uithoorn - Zoals u allemaal in de-
ze krant hebt kunnen lezen, heeft 
kinderkoor Xing net een heel druk-
ke periode achter de rug met wel 4 
optredens. De liedjes van het pro-
gramma ‘Xing is verliefd’ zijn gezon-
gen voor de bewoners van het Ho-
ge Heem in Uithoorn, voor de be-
woners van zorgcentrum Floriande 
in Hoofddorp en voor het publiek in 
de sfeervolle zaal in danscentrum 
Colijn. Als klap op de vuurpijl heeft 
Xing ook een gastoptreden verzorgd 
bij het concert van harmonie-orkest 
KnA in de Schutse. 
Dit project was een groot succes 
voor Xing, dat al ruim 10 jaar be-
staat! Dirigente Ireen van Bijnen 
heeft kinderkoor Xing in 2004 opge-
richt samen met Karlien van Werde. 
Ireen heeft het koor al die tijd met 
heel veel plezier geleid. 21 Verschil-
lende liedjesprojecten heeft zij met 
het koor gedaan, waarin heel di-
verse thema’s aan bod zijn geko-
men zoals Kerstmis, de seizoenen, 
heksen, opa’s en oma’s enz. Te veel 

om op te noemen. Na zo’n lange tijd 
vond Ireen dat de tijd gekomen was 
om het dirigeerstokje aan iemand 
anders over te dragen. De Uithoorn-
se Marjolein Porton heeft heel veel 
zin om met de kinderen van Xing 
aan de slag te gaan. Zij studeert 
Docent Muziek aan het conservato-
rium van Amsterdam en is ook di-
rigente van kinderkoor Opmaat. Zij 
heeft er veel zing in! Meteen na de 
voorjaarsvakantie gaat Marjolein 
met de kinderen aan de slag. De re-
petities van het koor zullen voortaan 
op vrijdagmiddag zijn, zoals altijd in 
de kleutergymzaal van obs de Kajuit 
aan de Eendracht te Uithoorn.
Het koor gaat nu met nieuwe lied-
jes beginnen. Dit is je kans om in 
te stromen bij Xing. Ben je tussen 
de 6 en 12 jaar oud en hou je van 
zingen? Kom dan lekker meedoen! 
Mail even met Marjolein (kinder-
koorxing@gmail.com) als je meer 
wilt weten. Je kunt ook kijken op 
kinderkoorxing.nl voor meer infor-
matie. 

De eerste van de kavels, die aan die 
kant, 50 x 25 meter groot, zijn is in-

middels verkocht. Het gebied waar 
de kassen staan (of stonden) wordt 

ook groen, maar in tegenstelling tot 
de zuidzijde niet vrij betreedbaar.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Toetsen
De rapporten zijn weer uitgedeeld afgelo-
pen week op het basisonderwijs. Het eer-
ste rapport van dit leerjaar en voor de zo-
mer volgt er dan nog een rapport. Een af-
spiegeling van de ontwikkeling van je kind en harde CITO scores met 
mooie grafiekjes erbij. 

Cito
Rondom de Cito toetsen is er geregeld een hoop publiciteit. Er zijn voor 
en tegenstanders van de CITO toets. De Cito eindtoets basisonderwijs, 
vaak afgekort tot Cito toets, is een toets van Cito die leerlingen van het 
Nederlandse basisonderwijs in groep 8 afleggen zodat men een beeld 
kan krijgen wat het beste passende vervolgonderwijs zou kunnen zijn. 
De toets is dus van oorsprong een hulpmiddel bij de keuze van het 
voortgezet onderwijs. Tegenwoordig lijken we dat soms te vergeten, 
omdat er in elk jaar van de basisschool Cito toetsen worden afgeno-
men. Als het de periode is van de Cito toetsen merk je dat wel aan de 
sfeer en aan het gedrag van de leerlingen. Je kunt er niet omheen, er 
wordt toch wat gevraagd van de kinderen en als ouder kun je alleen 
maar hopen dat ze uitgerust en zonder al te veel stress hun toetsen 
maken, het is en blijft een momentopname.

Tegen
De kritiek van mensen is dus inderdaad dat de toets een momentopna-
me is (nu wordt dat argument al minder als er meerdere keren in een 
jaar getest wordt). Feit is dat er veel waarde word gehecht aan de toets 
waardoor kinderen onder druk komen te staan. Hier kan ik zeker ach-
ter staan. Als ouder was ik vrij relaxed en niet zo bezig met de Cito pe-
riode, maar sinds ik bij klasgenoten van mijn zoon zag dat ze niet kon-
den slapen van de stress of dat er thuis flink werd voorbereidt op de 
toets kon ik toch niet meer zo vrijblijvend in het gehaal staan. Gewerkt 
en geleerd moet er worden, ook al ben je nog een kind. Wat ik als moe-
der van een kind met dyslexie het lastigst vind, is dat de toets zo talig 
is, waardoor er een onbetrouwbare score kan ontstaan bij dyslectische 
kinderen en kinderen met een andere moedertaal.

Voor
Het is natuurlijk niet voor niets dat de Cito een landelijke afspraak van 
toetsen is. Het is logisch dat als je op school zit er op een objectieve 
manier toetsen worden afgenomen om te kijken of de kennis is opge-
nomen door de leerlingen. Als school heb je immers de verantwoor-
delijkheid om alle leerlingen te voorzien van goed onderwijs. De Cito 
toets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken. Een 
leerling wordt gedurende de hele basisschool gevolgd, waardoor al be-
kend is wat de mogelijkheden zijn van de leerling. Naast de toetsresul-
taten speelt ook de sociale-emotionele ontwikkeling een rol bij het be-
palen van het meest geschikte vervolgonderwijs. En uiteindelijk heb-
ben de leerkrachten een belangrijk deel in het geheel van rapporten, 
omdat zij de leerlingen gedurende het hele jaar zien en begeleiden.

Brief
Onlangs circuleerde een hele mooie brief rond op het internet van een 
directeur van een basisschool. Dit was een open brief aan alle kinderen 
waarin hij zijn complimenten gaf omdat iedereen zo zijn best had ge-
daan op de toetsen. Daarnaast gaf hij aan dat er mensen zijn die zich 
zorgen maken, omdat de toetsen en de resultaten lang niet alles zeg-
gen over wie je bent als kind. De Cito toets zegt immers niets over hoe 
je bent als kind. Of je al meer talen kent, of een muziekinstrument be-
speelt of dat je creatief bent. Het zegt niets over hoe je bent in vriend-
schappen en samen spelen met andere kinderen. De toets zegt ook 
niets over betrouwbaarheid, zorgzaamheid, lief, aardig en attent zijn. 
De boodschap van deze directeur was dus wees trots op je resulta-
ten, maar onthoud vooral dat er heel veel manieren zijn om slim en een 
goed mens te zijn.

Tot slot
Ik was blij dat op het rapport van mijn oudste zoon een paar stukjes 
stonden geschreven, waarin hij complimenten kreeg voor zijn inzet. De 
cijfers van zijn rapport zeggen namelijk niet alleen iets over zijn ont-
wikkeling, het zegt ook iets specifieks over zijn ontwikkeling op het ge-
bied van taal. Met dank aan zijn dyslexie is de ontwikkeling op dat ge-
bied niet conform het gemiddelde, maar wij weten (en zijn juffen) ook 
dat hij zoveel meer moet doen om bij te blijven. En dan is het fijn als 
die inzet is gezien. Het blijft een uitdaging om in het systeem van de-
ze tijd te blijven kijken naar de kinderen als geheel en los van de ge-
middeldes waar ze in thuis zouden horen. Ieder kind is uniek en dat al-
leen al is zo bijzonder.

EDITIE
januari

Week agenda Vita Welzijn

Bingo in Bilderdijkhof 
én in het Buurtnest
Vrijdag 20 februari, aanvang 
13.30 uur is er bingo in wijksteun-
punt Bilderdijkhof en woensdag 
25 februari, aanvang 13.45 uur 
in ’t Buurtnest. De kaartjes kos-
ten 0,50 per stuk en de toegang is 
gratis. Iedereen is van harte wel-
kom! 

Modeshow door H en A 
aangekleed met appelgebak 
en pannenkoeken
Op vrijdag 27 februari organiseert 
modehuis H en A een spetteren-
de modeshow met zowel dames 

– als herenkleding. Inloop van-
af 13.30 uur met koffie en appel-
gebak. Na afloop worden er pan-
nenkoeken geserveerd. Kosten 
zijn 7,50 excl. extra consumpties. 

Gymnastiek in Buurtnest 
met Anneke Lambregts
Iedere woensdagochtend vindt er 
gymnastiek plaats in het buurt-
nest, aansluitend wordt er geza-
menlijk een kopje koffie gedron-
ken.

Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u bellen met Anneke 
Lambregts: 0652464877

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

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Am-
stel en De Kwakel,

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Be-
drijf. 

Het mooie van het ondernemen is dat de gevolgen van de 
geformuleerde doelstelling en goed gekozen strategie in 
de resultaten van de onderneming tot uitdrukking komen. 
Maak je op tijd de juiste keuzes en tref je de gepaste maat-
regelen, dan kun je daar vaak de vruchten van plukken. 
Waakzaamheid is echter geboden, want de wereld veran-
dert continu, de klanten stellen andere eisen en verande-
ren hun gedrag en externe invloeden zijn onvoorspelbaar. 
Heroverweging van de doelstelling en aanpassingen van 
de strategie kunnen noodzakelijk zijn om de vele veran-
deringen in de markt het hoofd te kunnen bieden. Som-
mige bedrijven gaan daarvoor enkele dagen met het ma-
nagementteam “op de hei” een heel programma uitden-
ken en andere zoeken impulsievere oplossingen. Het is 
wel erg belangrijk om alert te blijven op veranderingen 
en te doorzien wat er om je heen gebeurt en daarop in 
te spelen. Want door de jaren heen zijn we altijd met ver-
anderingen geconfronteerd, alleen de snelheid waarmee 
dat gebeurt is toegenomen en dat geldt ook voor de ex-
terne factoren die aanzienlijke invloed uitoefenen. 
 
Want die invloeden kunnen niet worden gestuurd en heb-
ben wel degelijk grote impact op het resultaat. Positief en 
negatief. Daar kunnen we niets aan doen. Zo zal de sterk 
gedaalde olieprijs voor velen een welkome verlaging van 
de kosten met zich meebrengen, maar voor anderen be-
tekent het een vermindering van omzet en marge. Het is 
maar net welke bedrijfsactiviteit de winstgevendheid be-
paalt. De maatregelen van de Europese Centrale Bank 
om in de komende jaren een hoeveelheid staatspapier te 
gaan kopen met een dimensie waar ik me eigenlijk geen 
enkele voorstelling bij kan maken, behalve dat het om 
heel, heel veel geld gaat, heeft invloed op de waarde van 
onze euro. Voor exportgerichte bedrijven een welkome 
ontwikkeling, maar voor de importgerichte bedrijven een 
grote zorg en dan ook nog afhankelijk van de valuta waar-
in wordt verhandeld. 

De politieke situatie in Oekraïne of de sancties tegen Rus-
land zullen ongetwijfeld negatieve of positieve effecten 
tot gevolg hebben, de fragiele wapenstilstand (als die in-
tussen nog wordt gerespecteerd) die vorige week is afge-
sproken kan weer een andere ontwikkeling teweeg bren-
gen. Zo zijn tal van invloeden van buitenaf van invloed 
op de bedrijfsvoering. Gelukkig zit het in de genen van 
heel veel ondernemers om goed en snel op de verande-
rende omstandigheden in te spelen en zijn ze in staat om 
van een aanvankelijk nadeel een voordeel te maken. Dat 
maakt ondernemen ongewis, maar ook extra uitdagend!

In Uithoorn en De Kwakel is het met de ondernemersgeest 
goed gesteld. Er is veel activiteit op uiteenlopend gebied. 
De afgelopen jaren zijn extra uitdagend geweest. Helaas 
heeft een aantal bedrijven door de crisis het hoofd niet 
boven water kunnen houden. Het merendeel van de on-
dernemers heeft dat gelukkig wel gedaan en zij kunnen 
de toekomst hopelijk met wat meer vertrouwen tegemoet 
zien. Ook zien we weer ondernemers die de stap naar zelf-
standigheid zetten en een bedrijf starten. Dat wordt van 
harte toegejuicht. 

Lokaal worden ondernemers ook geconfronteerd met in-
vloeden van buitenaf, zij het dat de gevolgen daarvan wat 
overzichtelijker zijn. De werkzaamheden in het oude dorp, 
de verbouwing van het winkelcentrum Zijdelwaard en de 
aanpassingen vorig jaar in het bedrijventerrein in verband 
met de omlegging van de N 201 veroorzaken veel overlast 
die de bereikbaarheid niet ten goede komen. 
En dat heeft uiteindelijk invloed op de resultaten. 
Laten we hopen dat de overlast overzichtelijk blijft en het 
resultaat van alle vernieuwingen daar tegenop weegt. 

Ook hier kunnen we samen sterk staan. Er bestaan een 
aantal bedrijvenverenigingen die 
zich inzetten voor de collectieve 
belangen van de aangesloten on-
dernemers. Afgezien van de be-
langenbehartiging is dat ook een 
platform om het lokale netwerk 
uit te breiden. En hoe meer aan-
gesloten ondernemers, hoe gro-
ter het draagvlak! Ik draag dat 
een warm hart toe.

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn in
Bedrijf 

Uitdeel punt 
Uithoorn
Uithoorn - U bent van harte wel-
kom in “Het Uitdeelpunt “Love to 
Share”. Bent u woonachtig in de ge-
meente Uithoorn en heeft u het fi-
nancieel niet breed, dan kunt u bij 
ons GRATIS kleding, schoenen, 
speelgoed en klein huishoude-
lijk spul (servies, koffiezetapparaat, 
beddengoed etc) krijgen. U heeft bij 
ons ook geen pas van bijv. de voed-
selbank of gemeente nodig. Door 
middel van “Het Uitdeelpunt “Love 
to Share” willen we naar elkaar om-
zien en een ander blij maken met 
spullen die we zelf niet meer nodig 
hebben. In een gezellige en warme 
sfeer proberen we de drempel voor 
u zo laag mogelijk te maken. Er is 
alle ruimte om te komen snuffelen 
maar ook staat er altijd een lekker 
kopje koffie klaar. Heeft u overbo-
dige spullen? Dan bent u eveneens 
van harte welkom. Zonder dit kun-
nen wij immers geen gratis spul-
len uitdelen! Openingstijden: el-
ke dinsdag en vrijdag van 09.30-
14.00 u ECG-gebouw (zij-ingang), 
Herman Gorterhof 3, Uithoorn. Kijk 
voor info en actuele openingstijden 
op www.ecguithoorn of www.face-
book.com/Uitdeelpunt. Mailen kan 
naar hetuitdeelpunt@gmail.com.

Punten scoren bij Camillus
Uithoorn - Bij EHBO vereniging 
Camillus was het alweer de laatste 
lesavond van het seizoen. De leden 
speelden een spel onder leiding van 
kaderinstructeurs Ria van Geem en 
Alice van Zanten. EHBO verlenen 
ging vanavond letterlijk spelender-
wijs. Met vragen en doe-opdrach-
ten werd de EHBO-kennis getest 
en op de proef gesteld. Wat doe je 
bij een diepe wond? Hoe leg je ie-
mand in stabiele zijligging? Welke 
belangrijke informatie moet je ge-
ven als je 112 belt? Bij het stabili-
seren van een onderbeenbreuk ging 
het even mis, het werd een gecom-
pliceerde breuk… Welke signalen 
zie je bij een naderende flauwte? 
En die shock die altijd in de krant 
genoemd wordt, is die hetzelfde als 
de shock die wij als EHBO’er leren? 
Nee, de kranten-shock is gewoon 
de schrik. Bij de echte fysieke shock 
is er een tekort aan rondcirculerend 
vocht in het lichaam, kortgezegd is 
dat levensgevaarlijk! Slachtoffer An-

nie werd meermalen aangesproken 
maar helaas zonder reactie van haar 
kant…Er werden punten verdiend 
en puntjes op de i gezet. Ria van 
Geem werd vanavond in het zonne-
tje gezet, als dank voor haar inzet. 
I.v.m. drukke werkzaamheden moet 
ze Camillus helaas gedagzeggen.
De borrel, als afsluiting van de 
avond en van het seizoen, was ver-
diend en als vanouds gezellig. Wil 
je ook EHBO’er worden? Half maart 
gaat er een beginnerscursus van 
start. In 12 lessen op de maandag-
avond leer je de basis van EHBO. 
Je zult leren wat je wel en en wat 
je beter niet kunt doen als iemand 
hulp nodig heeft. Dat kan overal zijn, 
thuis, op je werk, in de supermarkt. 
Dan is het een geruststellend idee 
dat je weet dat jij eerste hulp kunt 
verlenen! Kijk op:www.ehbo-cam-
illus.nl Let op: het contactformu-
lier werkt niet goed, dus niet aan-
melden via de website maar via dit 
mail-adres: info@ehbo-camillus.nl

Leven zonder geluidsoverlast
Regio - Schouten Spanplafond ver-
betert de akoestiek in elke ruim-
te. Last van een hinderlijke galm in 
kantoor of woning? Schouten Span-
plafonds uit Nibbixwoud heeft de 
oplossing en toont dat 20, 21 en 
22 februari in een show. Moder-
ne interieurs zijn vaak uitgevoerd 
met harde materialen. Harde vloe-
ren en wanden, geen gordijnen, etc. 
etc. Deze interieurs hebben dan ook 
vaak last van zeer hinderlijke galm. 
De kern van de oplossing ligt in de 
unieke combinatie van een geluid-

dempend, naadloos, akoestisch 
spanplafond. Het akoestische span-
plafond van Schouten is een micro 
geperforeerd spanplafond. Door het 
toepassen van een akoestisch span-
plafond van Schouten is het moge-
lijk om op een eenvoudige wijze de 
akoestiek in elke ruimte enorm te 
verbeteren. Hierbij houdt de klant 
de voordelen van een super strak 
spanplafond.
Plafondvakbedrijf Schouten is te 
vinden aan Dorpsstraat 82 in Nib-
bixwoud, tel. 0229-571391.

IVN Winter-
wandeling
Regio - Op zaterdag 21 februari or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een winterwandeling. Zo-
als altijd verzamelen we bij de par-
keerplaats van de begraafplaats in 
Wilnis aan de Ir. Enschedeweg om 
9.30 uur. Deze keer voert de wan-
deling door de polder Groot WIl-
nis/Vinkeveen,  tussen de Gagelweg 
en de Geerkade. In deze polder zijn 
vele niveauverschillen in het land-
schap waar te nemen. Dat houdt in 
dat er veel moet gebeuren voor een 
goede waterhuishouding. Dit vormt 
een rode draad tijdens deze wande-
ling. Deze keer worden we verge-
zeld door een verhalenverteller die 
ons een aantal mooie verhalen zal 
laten horen. De wandelafstand is 
ongeveer 9 km en voert over verhar-
de wegen en paden. Tips voor on-
derweg: Kleedt u warm genoeg aan, 
neem iets warms te drinken mee en 
draag stevig, waterdicht wandel-
schoeisel. Verzamelpunt: 9.30 uur 
Parkeerkplaats Begraafplaats Wilnis 
langs de Ir. Enschedeweg. Aanmel-
den is niet nodig. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met: Hans 
Tuinenburg - 06 13 999 814





Keeper Nino van KDO 
JG1 houdt “de nul”
De Kwakel - Een spannende wed-
strijd was er afgelopen zaterdag te 
bewonderen op het sportpark van 
KDO. De 2e wedstrijd van het voor-
jaarsseizoen voor KDO tegen kHFC. 
Twee ploegen die wilden aanvallen 
en daarbij de nodige risico’s namen. 
De beste kansen waren voor KDO 
maar er werd ondanks de goed uit-
gespeelde kansen niet gescoord. 
De afstandschoten die Nino kreeg 
te verwerken maakte hij keurig on-
schadelijk. Vanuit de verdediging 
kwamen Manisha en Mark steeds 
uit hun back positie mee op om via 
een goede combinatie de spits van 
KDO in stelling te brengen. Echter 
zonder resultaat in de 1e helft.

Na rust, waarin onze spits Stijn 3 
bekers limonade had gedronken, 
zou er gescoord gaan worden. We 
waren nog maar net bezig of Stijn 
ging er op de linkerkant vandoor en 
scoorde direct 1-0. De altijd op de 
rechtsbuiten positie vrij lopende Ti-
mo scoorde uit een moeilijk hoek de 
2-0. Daarna ging het opeens hard 
met de doelpunten. KDO liep uit-
eindelijk uit naar 6-0 door doelpun-
ten van Youssef, Stijn 2x en Jeffrey. 
kHFC probeerde nog wel een te-
gendoelpunt te maken door er een 
slotoffensief uit te persen maar Ni-
no hield voor de 2e keer op rij “de 
nul” . Einduitslag KDO JG1- kHFC 
JG1 6-0.
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Viertal toernooi en 
marathonkaarten
Amstelhoek - Na één jaar te zijn 
weggeweest, organiseert de Buurt-
vereniging Amstelhoek op vrijdag 
13 maart toch weer het traditionele 
viertaltoernooi. De aanvang van de 
avond is om 20.00 uur en vanaf ca. 
19.15uur is de zaal open.
U dient zich hier wel vooraf in te 
schrijven: Dit kan bij mevr. Felix, tel: 
0297-568802.
Indien u zich niet per 4-tal kunt 
aanmelden, bij vier éénlingen heb-
ben we ook weer een 4-tal. Kosten: 
2,50 pp (10,- per viertal). Tevens or-
ganiseert de buurtvereniging Am-

stelhoek zaterdag 7 maart 2015 we-
derom het 

Marathonkaarten
Het kaarten duurt van 10.00uur ’s 
ochtends tot 10.00uur ’s avonds.
De kosten van deelname bedragen 
8,-. De zaal is open vanaf ca. 09.30 
uur. Om de organisatie hiervan weer 
vlekkeloos te kunnen laten verlopen 
is vóóraf aanmelden noodzakelijk. 
Aanmelden bij: Leny Jansen, tel: 
06-50282282 (jansenleny@hotmail.
com) U bent van harte welkom in 
“ONS STREVEN” Engellaan 3a

Tessa van Judo Ryu Kensui 
geslaagd voor zwarte band
Uithoorn - Tessa Kos van Judo Ryu 
Kensui is zondag 15 februari ge-
slaagd voor haar zwarte band. Daar-
mee is ze sinds de start van de club 
in 2006 de eerste die deze toppres-
tatie haalt! Tessa is door Ruud zelf 

opgeleid! De laatste paar weken is 
er keihard gewerkt om de puntjes 
op de i te zetten en dat was te zien 
ook! Ze stond met veel zelfvertrou-
wen (en een beetje zenuwachtig) op 
de mat. Maar ze heeft het gehaald.

Zaalhockey
Qui Vive MD3 ongeslagen 
in 1ste klasse
De Kwakel - Afgelopen zondag 15 
februari wist Qui Vive MD3 in Eg-
mond aan Zee het zaalhockeykam-
pioenschap te behalen van de 1ste 
klasse poule B.  De eerste wedstrijd 
van deze zondag werd gespeeld te-
gen Overbos MD3 en kwam moei-
zaam op gang. Lang stond de 0-0 
op het scorebord. Uiteindelijk be-
gon het te lopen aan Qui Vive zijde 
en werd een uitslag van 4-1 bereikt. 
Hierna begon direct de allerlaats-
te wedstrijd van dit zaalseizoen te-
gen de nummer twee Athena MD2. 
Een spectaculaire ontknoping. Deze 
wedstrijd moest door Qui Vive  ge-
wonnen of gelijkgespeeld  wor-
den om het kampioenschap te kun-
nen behalen.  Ook Athena ging 
voor het kampioenschap wat dui-
delijk te merken was aan de voor-
bereiding. De spanning was goed te 
voelen bij zowel de supporters, de 
begeleiding als de spelers. Qui Vi-
ve was tot op het bot gemotiveerd 
om hun duels te willen winnen. De 

wedstrijd begon zeer positief door-
dat Qui Vive via fraaie aanvallen op 
een 2-0 voorsprong wist te komen. 
Athena MD2 liet echter zien dat zij 
niet voor niets op de 2de plaats in 
de poule stonden en knokte zich via 
o.a. een fraaie strafcorner terug tot 
2-2. De spanning nam nog meer toe 
waarbij Athena ook nog een aan-
tal strafcorners kreeg. Uiteinde-
lijk wist Qui Vive onder de druk van 
Athena uit te komen door de win-
nende 3-2 te scoren na een gewel-
dige aanval. De ontlading was zeer 
groot bij het horen van het eindsig-
naal. Totaal 12 wedstrijden gespeeld 
en alle 12 winst. Wat een prestatie 
met een meer dan verdiend kampi-
oenschap als gevolg.  Dit talentvol-
le MD3 team bestaat uit: Lisa, Britt, 
Femme, Fleur, Charlee, Michelle, 
Bobby, Charlotte, Kim, Pien, Marit 
en Nienke.  De begeleiding van de 
MD3 is in handen van hoofdcoach 
Linda, manager Sandra en zaal-
coach Sjoerd.

Legmeervogels laat 
kostbare punten liggen
Uithoorn - Legmeervogels is er on-
danks de vele kansen die het heeft 
weten te creëren er niet in geslaagd 
om Houten met een nederlaag huis-
waarts te sturen. Na 90 minuten 
staat nog steeds de beginstand 0-0 
op het score bord. Door dit resul-
taat blijft Legmeervogels op een 11e 
plaats staan op de ranglijst. Leg-
meervogels hebben dan wel net zo-
veel punten als Kampong, 21 maar 
het doelsaldo van Kampong is iets 
beter. Aan het eind van de competi-
tie kan het doelsaldo wel eens door-
slaggevend zijn bij het bepalen van 
de plaats op de ranglijst. Maar eerlij 
is eerlijk als Legmeervogels op deze 
voet doorgaat dan komen de pun-
ten wel weer. Wie weet aanstaande 
zondag al, als er gespeeld gaat wor-
den in Amsterdam tegen de koplo-
per DCG. DCG wat in Uithoorn nog 
met een nederlaag terug naar Am-
sterdam is gestuurd. 1-0 werd het 
toen in het voordeel van Legmeer-
vogels
De eerste 15 minuten van het duel 
Legmeervogels tegen Houten waren 
toch wel voor de gasten. Hebben 
veel balbezit en verschijnen dan ook 
regelmatig in de buurt van doelman 
Joey v.d.Wal. Traditie getrouw, het is 
een vervelende traditie waar je ei-
genlijk snel van af moet, weet Hou-
ten al in de 6e minuut het net ach-
ter Joey v.d.Wal te vinden. Gelukkig 
wordt dit doelpunt wegens buiten-
spel van Scholts van Houten afge-
keurd. Dan een vervelend incident 
na iets meer dan 15 minuten te heb-
ben gespeeld. In een duel om de bal 
komt Stefan van Grieken zeer onge-
lukkig ten val. Later zou blijken dat 
hij bij deze val zijn banden van zijn 
schouder vrijwel helemaal zijn inge-
scheurd. Met rust of anders met een 
operatie kan dit probleem worden 
opgelost. Met deze blessure is ver-
der spelen uiteraard onmogelijk zijn 
vervanger is dan Noud Schartman. 
Legmeervogels aangeslagen moet 
even weer bij de les komen en pakt 
dan vervolgens ook de draad weer 

op en komt meer en meer te spe-
len op de helft van Houten. Er ko-
men dan ook kansen voor de ope-
ningstreffer voor Legmeervogels 
maar telkens is na een fraaie actie 
de eindpas niet goed waardoor er 
niet gescoord kan worden. De rust 
wordt gehaald met 0-0.
De tweede vijfenveertig minuten van 
dit duel is duidelijk voor Legmeervo-
gels en Houten weet nog maar zel-
den aan de druk van Legmeervogels 
te ontsnappen. Maar net als in de 
eerste helft is de eind pas niet wat 
het moet zijn en worden op deze 
manier een groot aantal kansen om 
zeep geholpen. Zelf met drie aan-
vallers tegen een verdediger slaagt 
Legmeervogels er niet in om deze 
eenling te passeren. Net als in de 
eerste helft moet ook in de tweede 
helft een speler van Legmeervogels 
het speelveld met een flinke blessu-
re verlaten. Mels Bos kan niet ver-
der. Zijn vervanger is dan Joey Sack 
Dit is in dit duel toch wel het man-
kement; de eind pas. Houten wordt 
pas tegen het eind van de wedstrijd 
even gevaarlijk als zij op de rand van 
het 16-meter gebied een vrije trap 
mogen nemen. Gelukkig wordt het 
schot gekeerd door de juist opge-
stelde muur van verdedigers. Na 
ruim 90 minuten fluitscheidsrechter 
Wiedijk voor het eind en is de stand 
gelijk aan het begin stand 0-0. 
Legmeervogels 2 moest eveneens 
inhalen. Voor hen was dit een uit 
duel tegen Kampong. Het werd te-
gen Kampong een minimale neder-
laag van 2-1 tegen een elftal dat 
versterkt was met speelgerechtigde 
spelers uit het eerst elftal van Kam-
pong. Ook in dit duel was Legmeer-
vogels 2 niet de mindere maar ver-
zuimd ook hier een licht veldover-
wicht in verdiende doelpunten uit te 
drukken.
Het programma voor aanstaande 
zondag 22 februari is DCG 1 – Leg-
meervogels 1, aanvang 14.00 uur en 
VVIJ 2 – Legmeervogels 2, aanvang 
11.00 uur

Keeztoernooi levert mooi bedrag 
op voor de Nostalgie
Uithoorn - Afgelopen zondag over-
handigden Peter Versteeg en Frans 
Lakerveld in Herbergh 1883 namens 
Team Samen Sterker en de Club van 
100 van Legmeervogels een cheque 
van € 3.243,10 aan Irma Meijer en 
Debby van Boksel van dagopvang 
De Nostalgie. Het was de opbrengst 
van het grote Keeztoernooi dat op 6 
februari bij Legmeervogels werd ge-
houden. De dames waren blij ver-
rast met dit leuke initiatief. Het be-
drag wordt ingezet voor extra acti-
viteiten ten behoeve van de cliën-
ten. Op vijf dagen in de week wor-
den mensen met dementie liefde-
vol opgevangen in De Nostalgie. In 

de sfeervolle huiskamer worden de 
hele dag door activiteiten georgani-
seerd om juist deze mensen te sti-
muleren actief bezig te zijn. Het is 
ontzettend belangrijk dat er voor 
Uithoorn en de Ronde Venen een 
dergelijke kleinschalige dagopvang 
is. Van omroep MAX ontving de 
dagopvang in 2014 een prachtige 
duofiets. Daarmee kunnen in war-
mere jaargetijden cliënten samen 
met een begeleider een fietsrondje 
maken. In de wintermaanden echter 
staat de duofiets in de schuur. 

Dagopvang
Daarom is er bij de dagopvang be-

hoefte aan een speciaal bewegings-
apparaat, c.q. een hometrainer om 
ook in de winter de cliënten te in-
spireren om te gaan bewegen. Pe-
ter Versteeg, die deel uitmaakt van 
Team Samen Sterker en als erkend 
fysiotherapeut in Uithoorn zijn be-
roep uitoefent, zal De Nostalgie hel-
pen om hierin de juiste keuze te 
maken. Met het restant bedrag van 
deze donatie kan nog een andere 
wens worden gerealiseerd, name-
lijk een korte vakantie in een speci-
aal voor deze mensen geschikte ac-
commodatie in Twente.
Om een indruk te krijgen van de ac-
tiviteiten van Dagopvang de Nostal-

gie kunt u een bezoek brengen aan 
de website www.dagopvangdenos-
talgie.nl. Daarop treft u ook allerlei 
nuttige informatie aan over onder-
werpen die met dementie te maken 
hebben en over de opvang.

Team Samen Sterker en de Club 
van 100 vinden dat Dagopvang De 
Nostalgie dit extra steuntje ver-
dient. Dementie is een ziekte die 
niemand wenst, maar veel mensen 
treft. De ziekte beïnvloedt in ho-
ge mate ook het leven van partners 
en familieleden. Peter Versteeg van 
Team Samen Sterker zegt tot slot: ‘Ik 
wil graag benadrukken dat ik het 
een eer vind om dit bedrag te mo-
gen overhandigen, niet alleen na-
mens de organisatoren, Team Sa-
men Sterker en de Club van hon-
derd, maar zeker ook namens al die 
200 enthousiaste deelnemers aan 
het Keeztoernooi.’ 

Jubel en kater bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Ger Quelle & Gijs de 
Ruiter werden deze avond gekroond 
tot de beste spelers van de twee-
de ronde parenbridge. Met een ge-
middelde van 53,57% bleven ze de 
clubkampioenen van vorig jaar, 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister, 
0,92% voor! Opmerkelijk was de der-
de plek voor de debutanten in deze 
A- lijn, Stenny & Herman Limburg, 
die knap op 52,05% uitkwamen en 
zo vele gerenommeerde paren ach-
ter zich lieten. Jubel was er ook voor 
Heleen & Mees van der Roest, Son-
ja en Hans Selman en Tini Lotgerink, 
die vanuit de B- lijn naar de A pro-
moveerden, proficiat. In de C- lijn 
was promotie weggelegd voor Trudy 
van den Assem & Cathy Troost, Li-
dy Krug & Debora van Zantwijk, Ma-
ria Baas & Klaas Verrips en Anneke 
& Bram van der Zeeuw. Vooral voor 
Maria en Klaas was dit een opluch-
ting, na afloop van de beslissende 
avond geloofden ze het eigenlijk 
nog niet. Er waren ervoor kennelijk 
te veel vergeefse pogingen geweest, 
maar het besef zal nu toch wel tot 
over de Amstel door gedrongen zijn! 
De kater is er voor degenen die be-
vordering net niet gehaald hebben 
en nog erger voor de degradanten, 
die zich weer een rang terug zullen 
moeten vechten.
De winst van deze laatste avond 
ging in de A- lijn naar Jan Egbers & 
Ben Remmers met 62,50%.

Beste vijf
De beste vijf werden verder inge-

vuld door Renske & Kees Visser met 
59,17%, Nel & Adriaan Koeleman 
met 56,67%, Gerda Schavemaker & 
Joop van Delft met 55,42% en An-
dré van Herel & Cora de Vroom met 
52,08%. In de B- lijn stuntten Mie-
neke Jongsma & Anneke Wijmans 
met 62,20% als overwinnaars en 
werden hier gevolgd door An & Jan 
van Schaick met 58,04% en Sonja & 
Hans Selman met 57,44%. Laatst ge-
noemden verzamelden daardoor net 
genoeg procentjes om de promotie 
te pakken. De plaats vier werd met 
52,68% gedeeld door maar liefst 
drie paren, Elly Belderink & To van 
der Meer, Tini Lotgerink met inval-
ster Rietje Thijsen en Elisabeth van 
den Berg & Ineke Hilliard, wat voor 
de laatsten net tekort was om in de 
hoogste groep te belanden, maar ze 
komen eraan! In de C- lijn trokken 
Trudy van den Assem & Cathy Troost 
aan het langste eind met 63,19%, op 
gepaste afstand gevolgd door Tonny 
& Otto Steegstra met 56,60%. Lidy 
Krug & Debora van Zantwijk kwa-
men als derde op 54,86% met daar-
na Atie de Jong & Evert Wevers met 
54,17 en Rob Bakker & Maarten 
Breggeman met 52,78%.
Wilt u zich ook in het bridgen 
gaan bekwamen kom dan spelen 
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Party Centrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl en tele-
foon 0297 567458.

KDO Selectie in mooie 
nieuwe turnpakjes
De Kwakel - Valt u ook wat op aan 
de foto? Nou dat kan heel goed 
kloppen, het heeft eventjes geduurd 
maar zij hebben dan eindelijk hun 
nieuwe turnpakjes! De turnpakjes 
zijn speciaal voor hen ontworpen, 
kleuren zelf samen gesteld. 7 febru-
ari hadden zij de weer een selec-
tie turnwedstrijd en de meiden heb-

ben gestraald van oor tot oor in hun 
nieuwe turnpakjes! Mocht je ook 
zin hebben om een keer te komen 
kijken bij het turnen/gymmen dat 
kan natuurlijk altijd! Ook kun je een 
proefles meedoen natuurlijk bij de 
Recreatie gym/turnen. Op de web-
site staat de informatie www.kdo.nl/
dance-aerobics-gym/





De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag organiseerde Toer Trimclub De 
Merel de 37ste versie van de jaar-
lijkse PK Sport Bosdijkloop in Vin-
keveen. Wethouder Anco Goldhoorn 
gaf het startschot op de Kerklaan. 
De Bosdijkloop trok een grote 
stroom hardlopers naar Vinkeveen, 

namelijk 668 deelnemers; meer dan 
in alle voorgaande jaren. Wilfred 
Verhagen uit Woerden was de snel-
ste op de halve marathon met een 
knappe tijd van 1:14:56. Bij de da-
mes was de overwinning voor Seli-
na van der Vliet uit Soest met een 
tijd van 1:27:53. 
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BVK ‘ers overschrijden 
magische grens
De Kwakel - Maar liefst 5 paren 
wisten deze week de magische 60% 
grens te passeren bij de BVK, waar-
van 2 in de B lijn en 3 in de C lijn.
Geen 60+er dus in de A lijn, wel een 
fraaie 1e plaats met 58,63% voor Ria 
Broers met invalster Janny Streng.
Geke en Jaap Ludwig finishten kort 
daarachter als 2e met 58,04% en 
Anneke Karlas en Jaap Verhoef wis-
ten eindelijk weer eens een podium-
plaats te behalen met 55,95%. Geke 
en Jaap namen en passant ook nog 
even de 1e plaats over in de totaal-
stand na 3 van de 7 speelavonden.
Met 42,26% word je normaal geen 
laatste in een lijn, maar het over-
kwam Elly en Jaap van Nieuwkoop 
deze week wel. In de B lijn staken 2 
paren er met kop en schouders bo-
venuit. Vorige week werden Piet v.d. 
Poel en Gerard de Kuijer nog ge-
noemd als meest constant scoren-
de paar in deze cyclus, prompt we-
ken zij daar deze week drastisch van 
af door met 65,42% ineens 14% ho-
ger te scoren dan hun gemiddel-
de tot dan toe en daarmee ook de 
hoogste score van de avond. Nog 
bonter werd het echter gemaakt 
door Atie en Wan Overwater die 
hun score van vorige week met bij-
na 22% verbeterden tot 65% pre-
cies. Op gepaste afstand vinden we 
op de 3e plaats Hennie en Jan van 
der Knaap met 54,58%. Piet en Ge-
rard voeren in deze lijn de totaal-
stand aan. Greet de Jong en Roel 
Knaap zitten in een dalletje, maar zij 

hebben nog 4 weken om hier weer 
uit te komen. Deze week sloten zij 
wel de rij. 
In de C lijn bleken aan het eind van 
de avond slechts 4 van de 13 pa-
ren boven de 50% gescoord te heb-
ben en zoals hierboven al vermeld 
is zaten daar zelfs 3 paren bij die 
meer dan 60% scoorden. De top-
pers van deze avond waren in de-
ze lijn Wim Maarschalk en Henk Poll 
met 62,92%. 2e werden Rie Bezuy-
en en Gerbrand van Nigtevegt met 
61,67% en de 3e plaats was voor 
Paula Kniep en An van der Poel 
met 61,25%. Rie en Gerbrand voe-
ren hier de totaalranglijst aan. Een 
bij uitzondering vermeldenswaardi-
ge 4e plaats was er met 56,67% voor 
een paar dat dit seizoen nieuw is bij 
de BVK en die we tot nu nog maar 
weinig hebben mogen zien ‘optre-
den’ , maar nu Marjo en Gerrit van 
Zijtvelt wel van de partij waren lie-
ten zij met 56,67% zien uit het goede 
bridgehout gesneden te zijn. Daar 
gaan we dus meer van horen. Of je 
nu hoog of laag scoort is eigenlijk 
maar betrekkelijk , want je hebt in 
ieder geval wel kunnen kaarten en 
dat was door ziek en zeer niet ie-
dereen gegeven. De avond was dan 
ook begonnen met het rondgaan 
van beterschapskaarten voor 3 van 
onze leden en ook vanaf deze plaats 
wens ik de betreffende leden een 
voorspoedig herstel en een spoedi-
ge terugkeer aan de bridgetafel in 
Dorpshuis De Quakel toe.

PK Sport Bosdijkloop in 
Vinkeveen wint aan populariteit

Legmeervogels C1 vecht 
zware strijd
Uithoorn - Voorafgaand aan de 
wedstrijd van zaterdag 14 februa-
ri vond er zwaar overleg plaats door 
het technisch kader in de bestuurs-
kamer. Geteisterd door blessures 
moest er inventief geschoven wor-
den met spelers om de teams com-
pleet te krijgen. Dit overleg vond 
donderdagnacht plaats, toevallig 
gelijk aan het overleg in Minsk over 
de crisis in Oost-Oekraine. Net als in 
Minsk kwamen de partijen er uitein-
delijk wel uit, om 7 uur ‘ s ochtends 
kwam er witte rook uit de schoor-
steen van het clubhuis in sportpark 
Randhoorn. De C1 werd aangevuld 
met Chahid en Benjamin van de C2, 
die op de bank begonnen. Al snel 
na de aftrap bleek dat tegenstander 
UVV met kwade bedoelingen vanuit 
Utrecht was afgereisd. Onze C1 was 
eind november nog koploper in de 
poule, maar maakt sinds Sinterklaas 
een vrije val op de ranglijst. Het was 
de hoogste tijd om weer eens pun-
ten binnen te halen. UVV rook dan 
ook bloed en zette de Vogels vast 
op eigen helft. Ondanks deze druk 
bleef de achterhoede onder leiding 
van Raynor “Neuer” en Lucas “Ter-
ry” redelijk makkelijk overeind. Uit 
een slecht verwerkte corner wist 

een attente Koen zelfs de 1-0 bin-
nen te tikken. Dit was blijkbaar het 
signaal voor UVV om meer doelge-
richt te spelen, na enkele minuten 
viel de 1-1 die tot het rustsignaal 
bleef staan. De tweede helft kwam 
UVV attenter uit de kleedkamer en 
wist binnen 10 minuten de stand 
op te trekken naar 1-3. Coach Bri-
ce greep in en liet de C2-tandem in-
vallen. Chahid en Benjamin lieten 
zien prima op dit niveau mee te kun-
nen en stonden garant voor goed 
aanvalsspel, waarbij de lat werd ge-
raakt. Bij een van deze aanvallen 
benutte Chahid  de snelheid van 
Benjamin en speelde hem achter 
de verdediging aan, waarna Benja-
min de keeper in de verre hoek ver-
schalkte. Dit gaf de C1 weer geloof 
in een goed resultaat. Waar het pu-
bliek al voorzichtig rekening hield 
met de gelijkmaker, kreeg de C1 de 
deksel op de neus. UVV maakte uit 
een counter de 2-4, waarna  werd 
gefloten voor het einde. Jammer van 
het eindresultaat, maar voor het pu-
bliek wel een geweldige wedstrijd 
om naar te kijken. Vooral in de twee-
de helft liet de C1 zich van haar bes-
te kant zien. Houd vol, dan komen 
de punten gerust wel weer. 

Twee eerste prijzen voor 
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Zondag 15 februari or-
ganiseerde het rayon Zuid-Oost van 
de Judo bond Nederland, district 
Noord Holland een ontwikkelings-
toernooi voor geboorte jaren 2003 
t.m 2009. Aan dit toernooi moch-
ten judoka’s meedoen die maxi-
maal oranje band zijn. Voor Judo-
school Blaauw hadden zicht 6 deel-
nemers ingeschreven. Sven Kas had 
een goede dag, hij wist al zijn wed-
strijden te winnen met op een ippon. 
Zijn eerste wedstrijd met een mooi 
uitgevoerde worp en zijn ande-
re poulewedstrijden met een houd-
greep. Door deze resultaten werd 
Sven dik verdiend 1e in zijn poule.
Kyan van der Toorren won ook alle 
drie zijn wedstrijden. Twee wedstrij-
den op ippon. In zijn derde wedstrijd 

won Kyan door heel hard te knok-
ken waarmee hij nog een waza-ari 
kon scoren. Hierdoor werd ook Ky-
an 1e in zijn poule en mocht hij op 
het hoogste plekje van het podi-
um staan. Ook Tijn Haarman moest 
er hard voor werken. Hij won twee 
wedstrijden op een ippon. Maar he-
laas verloor hij ook een wedstrijd. 
Hierdoor werd hij 2e in zijn pou-
le. Amy Dekkers, Amber de Groot 
en Sven de Jong zijn derde gewor-
den op dit toernooi. Zij hebben goed 
hun best gedaan maar kwamen he-
laas niet verder dan de derde plek 
in hun poule. 
Wilt u meer informatie over judo bij 
judoschool Blaauw kijkt u dan eens 
op de site www.judoschoolblaauw.
nl.

Thamen zoekt 
enthousiaste softbalsters
Uithoorn - De honkbal en softbal-
vereniging Thamen zoekt voor di-
verse softbal teams binnen haar 
vereniging nog enthousiaste (jon-
ge)dames. Softbal, is net als honk-
bal, een ontzettend leuke teamsport, 
waarbij de teamspirit bovenaan 
staat. Het is een sport waarbij ont-
zettend veel plezier wordt gemaakt. 
Waarbij respect voor elkaar, of dit nu 
het eigen team of de tegenstander 
is, een belangrijk onderdeel vormt. 
De sport is een mix van veel tech-
niek, tactiek en motivatie. Het gooi-
en, vangen en slaan staat natuur-
lijk bovenaan het trainingsprogram-
ma.  Ben jij tussen de 11 en 21 jaar 
en heb je enig balgevoel en lijkt het 
je leuk om dit eens een drietal keer 

vrijblijvend te proberen dan zijn wij 
op zoek naar jou voor één van onze 
jeugdteams. Ben je iets ouder dan 
21 jaar en wil je deze leuke team-
sport ook proberen dan kan dit bij 
ons Dames 3. Op dit moment trai-
nen alle teams nog in diverse gym-
zalen in Uithoorn. Echter vanaf half 
maart gaan het buitenseizoen weer 
van start en gaan de teams weer 
trainen en spelen op ons complex 
aan de Vuurlijn 24 te Uithoorn. Dit 
is dus een hartstikke goed moment 
om softbal uit te proberen! 
Heb je interesse of wil je meer in-
formatie stuur dan een e-mail naar: 
“info@thamen.info met daarin je 
leeftijd en je telefoonnummer en wij 
nemen snel contact met je op.

Dames Legmeervogels 
thuis langs VOS/DSG
Uithoorn - De uitwedstrijd tegen 
dit team was lastig geweest. Het 
is een stugge ploeg die maar wei-
nig doelpunten tegen krijgt en een 
aantal dames heeft met veel erva-
ring. Dat zijn over het algemeen niet 
de tegenstanders waar we het goed 
tegen doen. Anders dan de laatste 
weken begonnen we nu goed aan 
de wedstrijd. Veel snelheid en voor-
al een stabiele sterke verdediging 
waren de basis voor een ongekend 
goed begin. Nu was het eerste doel-
punt voor Legmeervogels en dat gaf 
het team vleugels. De éne aanval 
was nog mooier dan de andere en 
het leverde ook nog eens een aan-
tal mooie doelpunten op. De tegen-
stander VOS/DSG kwam er niet aan 
te pas en wist zich geen raad met 
onze aanvallen, maar wist zich voor-
al geen raad met de sterke verde-
diging. Balverlies leverde dat re-
gelmatig op en dan was de thuis-
ploeg er snel uit om te scoren. Na 
ruim 15 minuten stond het 7-0 voor 
Legmeervogels. Pas na 18 min kon 

de tegenstander voor het eerst sco-
ren. Er volgde een periode waarin 
de thuisploeg wat slordiger werd en 
er te makkelijk over dacht waardoor 
de ruststand 8-3 was. Na de pau-
ze een periode waarin beide teams 
niet top speelden, het wilde niet luk-
ken om door te drukken en VOS kon 
niet echt dichterbij komen. Na 10-5 
ging het weer wat beter met de Uit-
hoornse dames, nu ging het tem-
po weer omhoog en de gasten ga-
ven de strijd op. Een zee van ruim-
te ontstond voor Legmeervogels die 
daar wel raad mee wisten. Regelma-
tig werd het doel gevonden en ook 
nu vooral weer door veel snelheid 
in het spel te leggen, maar ook de 
combinaties verliepen soepel en de 
cirkelloopster werd veelvuldig ge-
vonden. Na het laatste signaal van 
de prima scheidsrechter stond het 
21-9 en is het team weer een con-
current voor de 1e plaats kwijt.
De volgende wedstrijd is tegen 
Aalsmeer, de datum is nog niet be-
kend.

Klaverjasmarathon in
het dorpshuis
De Kwakel - Op zaterdag 28 fe-
bruari is er een klaverjas-Ma-
rathon in het dorpshuis van De 
Kwakel.
De kosten voor deelname is 10 
euro.Het kaarten duurt van 10 
uur ’s ochtends  tot 18.00 uur ‘s 
avonds. De zaal gaat open om 

9.00 uur. In verband met de or-
ganisatie is vóóraf aanmelden 
noodzakelijk.
Dit is nog mogelijk tot en met 
24 februari  bij Tiny Kooyman 
(0297-566122). Adres dorpshuis: 
Kerklaan 16 te De Kwakel (0297-
531528)

Deelname
Alle afstanden verheugden zich in 
een toename van het aantal deel-
nemers. Aan de 10 kilometer, altijd 
de afstand met de meeste deelne-
mers, namen 286 deelnemers deel. 
Het hoofdnummer, de halve mara-
thon, had met 175 deelnemers een 
aanzienlijk deelnemersveld.
Ook de jeugdloop was met 70 en 
de 5 kilometer met 137 deelnemers 
goed bezet. Het weer was prach-
tig, droog, mooi zonnig, vijf gra-
den, maar wel een krachtige oos-
telijke wind. Dus bijna voorjaar, ide-
ale omstandigheden om op alle af-
standen volop strijd te leveren. Met 
maar liefst 96 “thuislopers” uit Vin-
keveen. Bij elk kilometerpunt stond 
een afstandsbord. De lopers waren 
blij met deze grote borden langs het 
parcours; ze konden hierdoor na-
melijk regelmatig controleren of ze 
nog op schema liepen. 

Jeugdloop
Om 11.30 uur ging een grote en-
thousiaste groep jeugdige atle-
ten van start in de leeftijdscatego-
rie tot en met 12 jaar. Bij de jongens 
ging als eerste Milan Biesheuvel uit 
Aalsmeer onder het finishdoek door 
in een tijd van 3:24 min. Bij de meis-
jes was, evenals vorig jaar, de win-
nares Bonne van Avezaath uit Vin-
keveen in een tijd van 3:54 min. Al-
le kinderen kregen een medaille als 
herinnering.

5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij de 
heren was de uit Vinkeveen afkom-
stige Erik Rydfors. Hij liet een tijd 
afdrukken van 16:51. Bij de dames 
won Kirsten van de Ruit uit Hoofd-
dorp. Zij liep de vijf kilometer in een 
tijd van 20:15 min. 

10 kilometer
De afstand van de 10 kilometer 
heeft altijd het grootste deelne-
mersveld.
De winnaar bij de heren was Jay 
Sauer uit Nijmegen met een prach-

tige tijd van 33:23 min. Bij de dames 
won, evenals vorig jaar, Karin Vis-
sers uit Laren met een tijd van 38:58 
min. 

Halve marathon
Niet minder dan 21,1 kilometer 
moest worden afgelegd voor het ko-
ningsnummer. Er was voor deze af-
stand veel belangstelling, mede ge-
zien de toch wel redelijke weersom-
standigheden.

De halve marathon werd om twaalf 
uur weggeschoten door wethouder 
Anco Goldhoorn van De Ronde Ve-
nen.
De overwinning ging dit jaar bij de 
heren naar de uit Woerden afkom-
stige Wilfred Verhagen. Hij was de 
winnaar met een tijd van 1:14:56. 
“Het was voor mij zwaar, mijn con-
ditie is nog niet optimaal, ziek ge-
weest (griep), sinds 2 weken weer 
aan het lopen, Dirk Wijnalda liep de 
eerste 10 kilometer alleen vooruit, 
samen met Michael Woerden ben 
ik naar hem toe gelopen, echter 6 
kilometer voor het einde versnel-
de Dirk weer, ben met hem meege-
gaan en heb hem in de sprint kun-
nen verslaan, het was mijn eerste 
deelname aan de Bosdijkloop, me-
de door gebruik te maken van de-
ze twee hazen heb ik mijn PR op de 
halve marathon met ongeveer 1 mi-
nuut kunnen verbeteren”. Wilfred 
kreeg een wisselbeker. Slechts en-
kele seconden na de winnaar werd 
Dirk Wijnalda uit Bunnik tweede 
met 1:15:00.
De derde plaats was voor Michael 
Woerden uit Mijdrecht met 1:15:37. 
Bij de dames was de overwinning 
voor Selina van der Vliet uit Soest 
met een tijd van 1:27:53. “Mooie 
ronde, geen last van verkeer, wel 
behoorlijk veel wind, heb echter met 
een groepje kunnen lopen, het was 
mijn eerste deelname aan de Bos-
dijkloop”. Selina kreeg een wissel-
beker. Jolanda ten Brinke uit Am-
stelhoek werd tweede met 1:32:39. 
De derde plaats was voor Mandy 
Plasmeijer uit Uithoorn met 1:38:26.

Organisatie
De organisatie bij start en finish, in 
De Boei en onderweg liep dit jaar 
gesmeerd. Daardoor waren er veel 
tevreden gezichten. De enthousi-
aste speaker Peter van Adrichem 
zorgde voor een goede sfeer bij 
de finish. De prijswinnaars konden 
weer vertrouwen op een vlotte en 
snelle prijsuitreiking. Al met al was 
deze 37ste PK Sport Bosdijkloop 
een geslaagd evenement.

De organisatie van dit evenement is 
niet mogelijk zonder de vele spon-
sors, met PK Sport als hoofdspon-
sor. En verder natuurlijk dankzij de 
hulp van veel vrijwilligers, gediplo-
meerde verkeersregelaars, leden 
van TTC De Merel, de EHBO, mu-
ziek bij de finish, personeel van De 
Boei en vele anderen.

En uiteraard de lopers die na het 
startschot van wethouder Anco 
Goldhoorn door het mooie en lan-
delijke ‘Bosdijk’ parcours liepen. De 
38ste PK Sport Bosdijkloop, wordt 
gehouden op de derde zondag van 
februari: 21 februari 2016.
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