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Winkeldief 
de klos

Uithoorn -  Op maandag 20 fe-
bruari om drie uur in de middag 
is een 13-jarige jongen uit Uit-
hoorn betrapt op winkeldiefstal in 
een super in de Prinses Irenelaan. 
De jongen is aangehouden door 
de politie en meegenomen naar 
het bureau. Hier zijn de ouders 
gebeld en ook langs gekomen. 
De jongen is vermanend toe-
gesproken en heeft beloofd het 
nooit meer te zullen doen. Vol-
gens de ouders gaat de jongen 
nogal eens met verkeerde vrien-
den om en is hij altijd de klos.
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Gemeente Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37 | info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Uithoorn Omg. Zijdelveld (150 kranten)
 Omg. Bruine Lijster, Nijlgans (270 kranten)

ook 50+ van harte welkom

Uithoorn Omg. Zijdelveld (150 kranten)

welkom

BEZORGERS/STERS‘Voorstel Langebrug 
Uithoorn’ gelanceerd
Bewoners en ondernemers presenteren eigen visie 
op dorpscentrum
Regio - Het idee om beide helften 
van de Oude Dorp in Uithoorn sa-
men te voegen speelt al jaren bij 
de gemeente. Bewoners worden 
steeds het Masterplan voorgehou-
den met aardige presentaties, sa-
menbouw, winkels, horeca (een 
leuke en levendige winkelstraat) 
een mogelijk dorpsplein enzovoort. 
Hieraan ligt de herinrichting van het 
stukje Koningin Máximalaan (de 
voormalige N196) naast het winkel-
centrum ten grondslag waarmee te-
vens het doorgaande verkeer rich-
ting Prinses Irenebrug vice versa 
wordt geweerd. Dit met als doel een 
meer veilig en leefbaar dorpscen-
trum te creëren. Tijdens de commis-
sievergadering Wonen en Werken 
op 6 december vorig jaar kwamen 
sterk gewijzigde plannen wat be-
treft de herinrichting van het dorps-
centrum uitgebreid ter sprake. Wet-
houder Marvin Polak schetste daar-
bij de huidige stand van zaken en 
gaf aan dat er door een extern ste-

denbouwkundig bureau een be-
spreekplan over het dorpscentrum 
gemaakt zou worden dat goeddeels 
recht doet aan het zeven jaar gele-
den vastgestelde Masterplan. Dat 
bespreekplan zou naar zeggen be-
gin april dit jaar klaar zijn en worden 
gepresenteerd. Alle politieke partij-
en kunnen daarop inschieten. Maar 
ook de inwoners?
Uitkomst van die avond was dat de 
meeste politieke partijen in de ge-
meenteraad deze voorstellen voor 
een nieuw dorpscentrum eerst wil-
len afwachten alvorens daaraan 
‘kaders’ te verbinden. Er is immers 
nog niets om je over te buigen. Wel 
gaven de meeste fracties aan dat 
men toch wel het nodige van het 
oorspronkelijke Masterplan terug te 
willen zien ook al zal de uitvoering 
anders zijn. Ons Uithoorn opteer-
de als enige voor het in gang zetten 
van een participatietraject voor sta-
keholders en andere betrokkenen 
bij de inrichting van het dorpscen-

trum. Maar de meeste andere par-
tijen zagen dat niet zitten. Die wa-
ren van mening dat je dan de ont-
wikkeling uit handen geeft. Wat bij 
alle partijen wel overeind blijft is het 
aaneen smeden van het dorpscen-
trum en het weren van het door-
gaande verkeer. Hoe dat in zijn werk 
gaat kon men nu nog niet in beeld 
te brengen. En dus maar weer af-
wachten...

Langebrug Uithoorn
“Dat afwachten is een groep bewo-
ners en ondernemers in het verkeer-
de keelgat geschoten en die zijn nu 
zelf met een plan op de proppen ge-
komen onder naam ‘Voorstel Lan-
gebrug Uithoorn’, vertelt een van de 
initiatiefnemers Gerard Troost. “Een 
comité van afgevaardigden heeft 
het plan vrijdag 17 februari op het 
gemeentehuis aan betrokken ge-
meenteambtenaren overhandigd 

Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - De aanvullende inloop-
avond op maandagavond 13 febru-
ari in het gemeentehuis over de 
nieuwbouwplannen van drie kleine 
appartementencomplexen met elk 
vijf woningen achter winkelcentrum 
Zijdelwaard aan de Heijermanslaan, 
heeft niet al te veel belangstelling 
van bewoners getrokken. Het ging 
daarbij voornamelijk om een groep 
mensen die in de nabijheid van de 
Heijermanslaan wonen en met na-
me bewoners aan de Albert Ver-
weijlaan. Die zullen in hun bele-
ving vanuit huis over hun tuin tegen 
de ‘woontorentjes’ gaan aankijken. 
Het gaat daarbij vooral om bewo-
ners wiens (rijtjes)huis in de ‘leng-
terichting’ aan het sierwater staat 
en die straks het middelste apparte-
mentengebouw voor hun neus krij-
gen waardoor veel van het uitzicht 
wordt ontnomen. Daarnaast vrezen 
zij voor hun privacy omdat vanuit de 
appartementen rechtstreeks in hun 
tuin en huis/slaapkamers kan wor-
den gekeken. Bij de andere huizen 
die haaks op het nieuwbouwplan 
staan, is dat wat minder. Nu had-
den ongeveer twintig bewoners tij-
dens de vorige inloopbijeenkomst 

Extra inloopavond 
Heijermanslaan matig bezocht

Uithoorn - Bij de commissieverga-
dering Leven op donderdag 16 fe-
bruari jl. stond als belangrijkste 
agendapunt de huisvesting van het 
gymnastiekonderwijs op de agenda. 
Goed voor veel belangstelling van-
af de publieke tribune en de nodige 
insprekers en spreeksters namens 
scholen, sportclubs en sociaal-
maatschappelijke organisaties. Zij 
haakten in op het voorstel van het 
college aan de raad om in te stem-
men met de renovatie voor alleen 
de hoogst noodzakelijke onderde-
len van het voormalige schoolge-
bouw De Regenboog met de bijbe-
horende gymzaal aan de Johan de 
Witlaan in het Thamerdal en renova-
tie van Sporthal De Scheg in de wijk 
Zijdelwaard waarbij multifunctione-
le functies van ’t Buurtnest door uit-
breiding van De Scheg daarin wor-
den ingepast. De complexiteit zit 
in het feit dat de gemeente gym-
nastiekonderwijs wil combineren 
met breedtesport en sociaal-maat-
schappelijke wijkgebonden functies 
in één gebouw. Daar komt bij dat de 
huidige in gebruik zijnde locaties al-
lemaal (sterk) verouderd zijn en niet 
meer voldoen aan de moderne ei-
sen qua afmetingen en gebruiksge-
mak van deze tijd. Voorts staat het 
college, maar ook de raad, op het 
standpunt dat gymnastiekonderwijs 
in de wijken moet worden gegeven 
waar ook de scholen zijn gesitu-

eerd. Tot slot, maar niet in de laat-
ste plaats, zijn er door de raad ka-
ders gesteld wat de maximale kos-
ten mogen zijn. Terzijde zij nog op-
gemerkt dat de gemeente wette-
lijk verplicht is voor adequate huis-
vesting van gymnastiekonderwijs te 
zorgen.

Teleurgesteld
Vanwege de complexiteit van het 
onderwerp heeft het college op 
verzoek van de gemeenteraad een 
haalbaarheidsonderzoek laten uit-
voeren door Bureau KIEN en OLCO. 
Dit met het verzoek waar binnen de 
gestelde kaders het beste huisves-
ting kan worden gerealiseerd voor 
gymnastiekonderwijs, breedtesport 
en maatschappelijke functies in de 
wijken Thamerdal en Zijdelwaard. 
Er werden diverse scenario’s onder-
zocht en de uitkomsten daarvan zijn 
aan het college aangeboden. Die 
hebben daaruit de hierboven ver-
melde keuzes gemaakt en de raad 
aangeboden. Dit wordt dan eerst in 
commissieverband besproken. Van-
zelfsprekend werd er een toelich-
ting van het college gegeven op de 
keuze bij monde van wethouder Ria 
Zijlstra (Sport, Jeugd & Onderwijs, 
Maatschappelijke ondersteuning) 
en haar collega Hans Bouma (Fi-
nanciën). 

Vervolg elders in deze krant.

Gymzaal en ruimten in schoolgebouw De Regenboog genomineerd voor een 
‘opknapbeurt’

Huisvesting gymnastiek-
onderwijs complexe klus

Uithoorn - De fractieleden van 
DUS! staken vorige week de han-
den uit de mouwen op kinderboer-
derij ‘De Olievaar’. Er werden stallen 
uitgemest, de hekken rondom het 
verblijf van de Kunekune biggetjes 
Krul & Bul werden nagelopen en de 
sloten bij de geiten weide zijn ijsvrij 

gemaakt. Dit laatste om te voorko-
men dat de geiten op avontuur zou-
den gaan in het Libellebos.
Tussendoor was er tijd om van Wil-
lem Körnmann te horen hoe hij da-
gelijks op vrijwillige basis de kin-
derboerderij draaiende houdt met 
de hulp van een aantal vrijwilligers. 

op donderdag 1 december vorig 
jaar al blijk gegeven van hun be-
langstelling, maar bij de opvolgen-
de raadsvergadering bleek dat een 
aantal omwonenden kennelijk geen 
uitnodiging voor die avond had ge-
had. Bovendien bleek het voor som-
migen ook niet duidelijk om welke 
locatie het gaat waarvoor plannen 
bestaan om er appartementenge-
bouwen neer te zetten. De gemeen-
teraad had in dat licht gezien het 
college gevraagd nogmaals een in-
loopavond te organiseren waarvoor 

in een grotere cirkel rond het benzi-
nestation bewoners zouden worden 
uitgenodigd.

Vier lagen
Die herhaling vond dus maandag-
avond 13 februari in het gemeente-
huis plaats. In de kantineruimte wa-
ren wandborden met impressies en 
plattegronden opgesteld en waren 
er voldoende ambtenaren voor uit-
leg en informatie aanwezig. 

Vervolg elders in deze krant.

Fractieleden van DUS 
aan het werk

In het dagelijks werk, maar ook in 
het verder ontwikkelen van nieuwe 
ideeën is ontzettend veel werk te 
verzetten. Daarvoor zijn meer vrij-
willigers nodig, u bent van harte uit-
genodigd om eens te spreken over 
de mogelijkheden. Kijk voor meer 
informatie op www.olievaar.nl.

DUS! heeft enorm veel bewonde-
ring voor de mensen die dit burgeri-
nitiatief handen en voeten geven en 
draagt kinderboerderij de Olievaar 
een warm hart toe. DUS! wil graag 
onderzoeken hoe we dit soort bur-
gerinitiatieven meer zouden kunnen 
ondersteunen.



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

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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 /receptie 
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

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie 
adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? meld u aan 
via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

De gemeentegids 2017 wordt dit jaar 
uitgebracht door uitgeverij FMR Pro-
ducties/Lokaal Totaal. De adverten-
tiewerving én het nalopen van al-
le gegevens (gratis vermeldingen) 
wordt gedaan door verkopers van 
FMR/Lokaal Totaal. FMR is de eni-
ge uitgever die de offi ciële gemeen-
tegids van de gemeente Uithoorn uit-

geeft. Bij twijfel kunt u vragen naar 
de acquisitiebrief of neem contact 
met ons op (0297) 513 111.

Advertentiewerving
De advertentiewerving voor de ge-
meentegids Uithoorn is begonnen en 
u kunt als ondernemer of instelling 
benaderd worden door de vertegen-

FMR uitgever 
gemeentegids 2017

Tweede Kamerverkiezingen 
woensdag 15 maart 2017

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in re-
kening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Betula 11, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaande bedrijfs-

pand. Bezwaar: t/m 29 maart 2017.
- Hoofdweg 151, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een warmteopslag-

tank. Bezwaar: t/m 21 maart 2017.
- Kwakelsepad 16 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het her-

stellen van de fundering. Bezwaar: t/m 30 maart 2017. 
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Koolmees 31, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 24 maart 2017.
- Koolmees 33, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 24 maart 2017.

 GEWIJZIGD FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE 
 ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP 2017
Door het college van burgemeester en wethouders is het gewijzigd Financieel be-
sluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp van de gemeente Uithoorn (ja-
nuari 2017) vastgesteld. In het Financieel besluit heeft het college nadere regels 
vastgesteld. De ingangsdatum van het fi nancieel besluit is 1 januari 2017 en vanaf 
15 februari 2017 te zien op de website van Overheid.nl.  

 AANWIJZINGSBESLUIT ONDERGRONDSE CONTAINERS 
 ZIJDELWAARD
Op basis van het grondstoffenbeleid en de beleidsregels voor locatieplannen van 
ondergrondse containers (zie www.decentrale.regelgeving.overheid.nl), heeft het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn op 20 de-
cember 2016 en 14 februari 2017 locaties aangewezen voor ondergrondse contai-
ners voor groente-, fruit- en restafval in Zijdelwaard. De locatieplannen zijn te vin-
den op de website van de gemeente. Er worden hierover geen huis-aan-huis-brie-
ven verzonden.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN HÉLÈNE SWARTHLAAN
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 2 februa-
ri 2017 het bestemmingsplan Hélène Swarthlaan als vervat in planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451. BPHeleneSlaan-VG01 heeft vastgesteld.
Toelichting
In 2011 heeft de raad het bestemmingsplan Hélène Swarthlaan vastgesteld. Hier-
bij is besloten om voor het perceel aan de Hélène Swarthlaan, waar in het verleden 
een schoolgebouw stond, de bestemming te wijzigen naar wonen en de realisa-
tie van 11 woningen mogelijk te maken. Door de verandering in de vraag vanuit de 
markt is het woningbouwprogramma aangepast. Het nieuwe bouwplan, dat uitgaat 
van 20 woningen, voorziet in een drietal rijen met aaneen gebouwde woningen en 
een twee-onder-één-kap woning. De woningen sluiten aan bij de omgeving en be-
staan uit twee bouwlagen met een kap. Aangezien de gewijzigde plannen niet bin-
nen de kaders van het geldende bestemmingsplan passen, moet dit worden aange-
past. Hierbij geldt dat bestemmingsplan fl exibel is opgesteld zodat het nog vrijheid 
geeft in de grootte van de bouwblokken en de woningtypologie. 

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

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017. Inza-

geperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Le-
ven, R. Wesselink (0297) 513111.

- Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 ja-
nuari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesse-
link (0297) 513111.

- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperio-
de: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. 
Wesselink (0297) 513111.

- Vaststelling bestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzage periode 24 februari 
2016 tot en met 6 april 2016. Inlichtingen bij R. Noorhoff, afdeling grondbedrijf 
en vastgoed (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hoofdweg 151, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ver-

werkingsruimte met een bedrijfsgebouw. Ontvangen 2 februari 2017.
- Voorling, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een onder-

heide betonvloer. Ontvangen 2 februari 2017.
- Dwarsweg 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de zijkant van de woning. Ontvangen 4 februari 2017.
- Graslaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. 

Ontvangen 15 februari 2017
- Iepenlaan tussen 16 en 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van een woning. Ontvangen 14 februari 2017
- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een be-

drijfsgebouw. Ontvangen 8 februari 2017.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de achterkant van de woning. Ontvangen 2 februari 2017.
- Koningin Julianalaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van 

het bestemmingsplan. Ontvangen 7 februari 2017.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 80, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

en het vergroten van de schuur. Ontvangen 9 februari 2017

Zet rolcontainers in eigen tuin!

Woensdag 1 februari ontving wet-
houder Ria Zijlstra een rolstoel uit 
de handen van Marijn Makkes van 
der Deijl van Jens Beenhakker. Jens 
Beenhakker heeft de rolstoel ter be-
schikking gesteld van de Ontmoe-
tingsgroep van Vita Amstelland. Rol-
stoelen zijn een belangrijk hulpmid-
del voor de beginnend dementeren-
de deelnemers van deze groep. Vrij-
wel elke dag doet de Ontmoetings-
groep een wandeling met elkaar en 

met een rolstoel kunnen ook de deel-
nemers, die niet meer goed te been 
zijn, toch mee naar buiten. Ria Zijl-
stra: “Het is voor ouderen heel be-
langrijk om te blijven bewegen en 
mee te blijven doen. De oude rol-
stoelen van Vita waren echt aan ver-
vanging toe, dus dit was een heel 
welkom gebaar van JenS Beenhak-
ker. Ik ben heel blij dat zij de deelne-
mers van de Ontmoetingsgroep zo 
ondersteunen.”

Rolstoel voor Ontmoetingsgroep 
aan Vita-Amstelland

Inwoners in onze gemeente zetten 
steeds vaker hun container in achter-
paden. Dit levert onveilige situaties 
op. De gemeentesurveillant contro-
leert daarom regelmatig en spreekt 
inwoners hierop aan. 

Schuur afgebrand
Afgelopen weekend stond er een 
grijze rolcontainer (papier) in brand 
in Uithoorn. Deze container stond in 
een achterpad bij een houten schuur. 
De brand is van de container overge-
slagen naar de schuur. Vervolgens 
is niet alleen de schuur volledig af-
gebrand maar er is ook een persoon 
gewond geraakt door inademing 
van de rook. De afgebrande contai-
ner was niet van de eigenaar van de 
schuur maar van een buurtbewoner. 

Maak uw buurt veiliger
Helaas kan dit gebeuren als grijze 
rolcontainers niet in uw eigen tuin of 
op eigen terrein staan, maar in een 
achterpad. Natuurlijk staan de con-
tainers niet mooi in de tuin. Maar 
door uw container in de tuin of op ei-
gen terrein te plaatsen verkleint u de 
kans op brandstichting. U maakt uw 
buurt dus veiliger, voor uzelf en uw 
buren. 

Veiligheid
Containers mogen alleen op straat 

staan op de dag dat ze geleegd 
moeten worden. Dit is vooral een 
veiligheidsmaatregel. We zetten de 
voordelen nog een keertje voor u op 
een rij: 
- Een achterpad bij de tuin is vaak 

te smal om rolcontainers of ande-
re obstakels te plaatsen. 

- U hindert uw buren wanneer zij 
met een fi ets of brommer de tuin 
of schuur willen bereiken of de 
containers aan de straat willen 
zetten. 

- U maakt het inbrekers heel mak-
kelijk. 

- U neemt een risico: de container 
kan doelwit worden van balda-
digheid of kan worden gebruikt 
voor het weggooien ander (en/of 
eventueel) brandend afval. 

- U kunt ook de hulpdiensten hin-
deren wanneer zij hulp moeten 
verlenen als zij via dit achterpad 
een woning moeten bereiken. 
Dan telt elke seconde!

Zet uw container in de tuin en help 
ons uw buurt veiliger te maken. 

Melding
Heeft u in uw buurt ook een pro-
bleem met rolcontainers in een ach-
terpad of op de openbare weg, dan 
kunt u een melding doen via www.
uithoorn.nl/melding

woordiger van FMR Producties. Let 
op! Andere fi rma’s die u benaderen 
voor een advertentie of vermelding 
in de gids, werken NIET in opdracht 
van de gemeente Uithoorn. De ver-
tegenwoordiger van FMR Produc-
ties/Lokaal Totaal kan u een aanbe-
velingsbrief van de gemeente laten 
zien waaruit blijkt dat hij/zij als eni-
ge advertenties mag werven voor de 
gemeentegids. Wilt u zelf ook adver-
teren in de gemeentegids? Op www.
lokaaltotaal.nl vindt u meer informa-
tie over adverteren.

Gratis vermelding
Staat u al met een gratis vermelding 
in de gemeentegids (Verenigingen, 
instellingen, clubs etc.)? Dan wordt 
u op dit moment telefonisch of per 
e-mail benaderd door FMR Produk-
ties/Lokaal Totaal om uw gegevens 
te controleren. U kunt hier gerust op 
reageren. Zij doen dit in opdracht 
van de gemeente. Wilt u een vermel-
ding in de gemeentegids? Op www.
lokaaltotaal.nl vindt u meer informa-
tie over het aanmelden van uw ge-
gevens. 

Vervolg op volgende blz.

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u weer stemmen voor de verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. U mag in de 
gemeente Uithoorn in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente 
stemmen. Neem als u gaat stemmen uw stempas en een geldig iden-
titeitsbewijs mee. Als u zich niet kunt legitimeren mag u niet stemmen. 
U brengt uw stem uit op een stembiljet. De stemlokalen zijn allemaal 
toegankelijk voor mindervaliden. De stemlokalen zijn open van ’s och-
tends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen
- Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16
- Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29
- De Springschans, Eendracht 8
- Evangelische Christelijke Gemeente, Herman Gorterhof 3
- Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16
- KnA-gebouw, Legmeerplein 49
- Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27
- Alkwin Kollege, Weegbree 55
- Het Duet, Prinses Christinalaan 120
- Kantine De Brede School, Randhoornweg 39
- Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1

Lees meer informatie over stemmen en de verkiezingen op 
www.uithoorn.nl/verkiezingen 



Groep 2a van het Duet op pad met

Uithoorn - Als verrassing voor de vaders en moeders 
maakten de kinderen zelf hun Valentijnspost en deden dit in 
een envelop. Juf Gerda had de adressen er al opgeschreven. 
De kinderen schreven zelf voor wie de post was.  Om er 
echt Valentijnspost van te maken mocht iedereen een 
lippenstift kusje op de envelop doen. Dit i.p.v. de postzegel. 
Nou dit wilde iedereen wel. Daarna met z'n allen op pad 
naar de brievenbus om de post in de goede gleuf te doen. 
En nu niets verklappen natuurlijk! Meteen even de adressen 
oefenen na deze mooie gelegenheid. De kinderen hadden 
niets verteld zo bleek uit de reacties van de verbaasde 
ouders. Postbodes dank je wel voor deze geslaagde actie! 

Valentijnspost

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
24 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digi-
taal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt daar-
naast gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op de web-
site van de gemeente.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (24 februari 2016 tot en met 6 april 
2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot 
de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de ge-

meenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep in-
stellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 22 februari 2016

 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, MELDING

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wet-
houders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het Ac-
tiviteitenbesluit hebben ontvangen. De melding betreft het starten van een bedrijf.
Ontvangstdatum melding: 15 januari 2017
Melder: Firma Duijnisveld
Locatie: Hoofdweg 151, de Kwakel
Zaaknummer: 2947172
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag over 
deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder: www.odnzkg.
nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

Vervolg van vorige blz.

Post gestolen
Uithoorn - Op dinsdag 14 februa-
ri is rond vier uur in de middag een 
bundel met post gestolen uit de 
fi etstas van een postbesteller. In Op 
de Zegge vond deze vreemde dief-
stal plaats. De postbesteller had zijn 
fi ets neergezet om vervolgens lo-
pend langs de brievenbussen te 
gaan. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Serie inbraken 
in Thamerdal

Uithoorn - Het aantal woninginbra-
ken in de wijk Thamerdal is afgelo-
pen week toegenomen. De politie 
voert extra controles uit en hoopt 
op alertheid van inwoners. Op don-
derdag 16 februari is tussen 14.30 
en 19.45 uur ingebroken in een wo-
ning in de Prinses Margrietlaan (la-
ge nummering). Via de achtertuin 
zijn de dieven naar de woning ge-
lopen om vervolgens de sloten de 
achterdeur te vernielen. Het hele 
huis is doorzocht. Er is een sieraad 
weg. Dezelfde dag is tussen 12.30 
en 19.00 uur is ook een woning in 
de Prinses Christinalaan (nummers 
50-100) door dieven bezocht. Het 
slot van de achterdeur hebben de 
dieven geforceerd. Vanaf de eerste 
verdieping is een kluisje mee naar 
beneden genomen. Het is niet ge-
lukt deze te openen. Op vrijdag 17 

Containerbrand 
door sterretjes

Uithoorn - Op vrijdag 17 februari om 
half drie in de middag zijn de politie 
en de brandweer gealarmeerd voor 
een containerbrand in de Chemiel-
aan. Een groep jongens van 9 jaar oud 
had sterretjes aangestoken en het 
vuurwerk wat uit was gegaan, weg-
gegooid in de container. De sterre-
tjes waren waarschijnlijk nog te heet 
en hebben vlam gevat. De brandweer 
had het vuur snel onder controle. De 
jeugdige daders waren zeer ontdaan 
en hebben beloofd het nooit meer te 
zullen doen. De gemeente is in kennis 
gesteld voor verhaal van de schade.

februari is tussen 16.30 en 20.45 uur 
ingebroken in een woning in de Co-
lijnlaan. Via het open breken van de 
schuifpui aan de achterzijde hebben 
dieven zich toegang verschaft. Ge-
stolen is een behoorlijke hoeveel-
heid sieraden. Naast extra agenten 
in de wijk gaat ook de buurtregis-
seur wat vaker op stap. Hem is op-
gevallen dat de achterzijde van veel 
van de woningen slecht verlicht zijn 
tot geheel geen verlichting hebben. 
In combinatie met veelal hoge be-
bossing hebben inbrekers bijna vrij 
spel. Aangeraden wordt de achter-
tuinen te voorzien van verlichting, 
bijvoorbeeld met sensoren. En als 
tip wordt gegeven ook eens goed 
naar het hang- en sluitwerk aan ra-
men en deuren te kijken. Het betreft 
wat oudere bebouwing en veelal 
ook wat oudere sloten, die aan ver-
vanging ofwel versterking toe zijn. 

Inbraak in 
praktijk

Uithoorn - Op vrijdag 17 februari 
om half twee in de nacht is ingebro-
ken in de dierenartsenpraktijk in de 
Marijnenlaan. Om binnen te komen 
hebben de dieven het cilinderslot 
verwijderd. Een van de medewer-
kers kreeg via de telefoon melding 
van de inbraak en is poolshoogte 
gaan nemen. Hij zag dat in de art-
senkamer licht brandde en heeft de 
politie gealarmeerd. De aanwezig-
heid van de medewerker was ook 
gezien door de inbrekers. Zij gingen 
er in een witte Volkswagen Golf met 
hoge snelheid vandoor. De politie 
heeft nog in de omgeving een on-
derzoek gehouden, maar voorals-
nog heeft dit niets opgeleverd.

Laptops weg na 
inbraak

Uithoorn - In de nacht van donder-
dag 16 op vrijdag 17 februari is in-

Fiets gestolen
De Kwakel - In de nacht van 
woensdag 15 op donderdag 16 fe-
bruari is uit een tuin aan de Ringdijk 
een fi ets gestolen. Het betreft een 
Gazelle damesfi ets, type Cham-lite 
en het serienummer eindigt op 024. 
De fi ets is tussen 18.15 en 05.30 uur 
ontvreemd.

Winkeldief steelt 
bier

Uithoorn - Op vrijdag 17 februa-
ri heeft een winkeldief zes blikjes 
bier gestolen uit een supermarkt op 
het Legmeerplein. De man betaalde 
aan de kassa slechts een fl esje fris-
drank en ging er  hierna snel van-
door. Op camerabeelden is te zien 
dat de man het sixpack bier uit een 
schap pakt en de blikjes een voor 
een in zijn jaszakken stopt. Er loopt 
een onderzoek. De man komt regel-
matig in de supermarkt, alleen en 
met meerdere personen.

gebroken in een woning in de Van 
Dijssellaan. Aan de achterzijde heb-
ben de dieven het slot van de deur 
geforceerd. Het hele huis is door-
zocht. Gestolen zijn twee laptops. GEEN KRANT? 0297-581698
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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 Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Aangeklede modeshow met 
bingo en erwtensoep
Vrijdag 24 februari is er van 14.00-
16.00 uur een modeshow en ver-
koop van H en A mode. Deze ge-
zellige middag wordt gecombi-
neerd met twee rondes bingo en 
erwtensoep. Kaartjes zijn te koop 
in het wijksteunpunt voor 7,- euro. 
Dit is inclusief koffie, twee rondes 
één bingo kaartje en een kopje 
erwtensoep. Zonder erwtensoep 
betaalt u 3,50 euro voor deze ac-
tiviteit. Overige consumpties zijn 
voor uw eigen rekening. De zaal 
is om 13.30 uur open.

Stoelyoga, voor wie?
Voor mensen die beperkt zijn in 
hun bewegingsvrijheid, om wel-
ke reden dan ook, is het mogelijk 
om de yogahoudingen beter zit-
tend in een (rol)stoel te beoefe-
nen. Tijdens de lessen worden zo-
wel zittende als staande oefenin-

gen achter de stoel aangeboden. 
www.yogapret.nl

Wanneer?
Iedere vrijdag van 13.15-14.15 
uur. U kunt zich aanmelden voor 
een proefles. Kosten: per keer is 
2,50 euro. U kunt ook een strip-
penkaart kopen, u betaalt dan 
20,- euro voor 10 keer

Laptop en iPad hulp
Dinsdag 21 februari kunt u tijdens 
de inloop middag weer langs ko-
men voor hulp bij het gebruik van 
uw iPad of laptop. Deze middag 
is dus bedoeld voor kleine korte 
vragen.

Canasta spelers gezocht
Tijdens de inloop/spel middag op 
dinsdag (behalve de tweede) zoe-
ken we nog canasta spelers?! De-
ze middag kunt u ook andere ge-
zelschapsspellen komen spelen. 

GEEN KRANT? 0297-581698

Theatervertelling 
Wim Sonneveld in 
Dorpshuis De Quakel
De Kwakel - Kwakelaar Daan Bar-
tels organiseert met twee muzikale 
vrienden een eerbetoon aan thea-
termaker Wim Sonneveld. De caba-
retier zou dit jaar 100 jaar worden. 
Op vrijdagavond 2 juni brengen de 
jonge fans een theatervertelling 
met Sonnevelds mooiste liedjes in 
Dorpshuis De Quakel. Theaterma-
ker Wim Sonneveld werd op 28 juni 
1917 geboren in Utrecht. Als artiest 
woonde hij vele jaren in Amsterdam. 
Oud-Kwakelaar Daan Bartels orga-
niseert in Amsterdam wandelingen 
langs de plekken waar Wim Son-
neveld heeft gewoond en gewerkt. 
Ter gelegenheid van Sonnevelds 
100e geboortedag vertelt hij zijn 
verhaal dit jaar ook in theaters. Be-
vriende muzikanten brengen daar-
bij de bekende liederen van Son-
neveld, waaronder Aan de Amster-
damse grachten en Het Dorp. “Door 

het bekende lied Het Dorp kwam ik 
op het idee deze theatervoorstelling 
ook een keer in mijn geboortedorp 
De Kwakel te spelen. Het Dorpshuis 
is met z’n podium daar een heel ge-
schikte plek voor. Beheerder Ed-
ward Verburg was meteen enthou-
siast over het plan”, aldus Daan Bar-
tels. 

Het evenement in De Kwakel vindt 
plaats op vrijdagavond 2 juni. De 
zaal gaat open om 19.30 uur. De 
voorstelling begint om 20.00 uur. De 
theatervertelling van Bartels heet 
‘Het Amsterdam van Wim Sonne-
veld’. Het is een programma met ver-
halen, foto’s en liedjes. Zanger Sie-
be Palmen en gitarist Rob Verbakel 
zorgen voor de muziek. De kaartver-
koop voor het evenement wordt ver-
zorgd door Slagerij Eijk en Veld. De 
kaartprijs is 10 euro per stuk. 

Jazz aan de Amstel weer 
verrassend
Regio - Zondag 26 februari zijn 
vocal group D-licious en Bastiaan 
Mulder  speciaal te gast bij Jazz aan 
de Amstel. Onder leiding van singer/
songwriter en presentatrice Shyla 
Zoet kunt u genieten van echte Jazz 
standards, popsongs, eigen liedjes, 
maar ook evergreens en bewerkin-
gen van bestaande nummers. Drie 
stemmen, één gitaar, totale harmo-
nie. Solistisch zijn ze ijzersterk, met 
elkaar klinken ze ronduit D-LICI-
OUS. De groep D-licious Vocals be-
staat uit Evelyn Kallansee, Maris-
ke Hekkenberg, Herman Onnen en 
Pien Schneider. Afzonderlijk van el-
kaar zijn de bandleden al jaren pro-
fessioneel bezig in de muziek. Bas-
tiaan Mulder begeleidde reeds ve-
le artiesten, waaronder Candy Dul-
fer, Trijntje Oosterhuis en Willeke 
Alberti. Momenteel speelt hij met 
Mathilde Santing in diverse thea-
ters. Hij schreef muziek voor meer-
dere theaterproducties waaronder 
‘Boheems’ van Sara Kroos. Verder 
produceert hij muziek voor  tv pro-
gramma’s en commercials en zingt 
hij ook, als hij de kans krijgt. Bij Jazz 
aan de Amstel kunt u zowel genie-
ten van zijn gitaarspel, als zijn zang-
stem. Uw gastvrouw, presentatri-
ce en zangeres Shyla Zoet bracht 
onder de naam Sweet & Co samen 
met producer Joos van Leeuwen de 
EP ‘Listen 2 me’ uit met daarop ei-

gen songs in een easy jazz/pop stijl. 
Tijdens al weer het 5e seizoen van 
Jazz aan de Amstel, nodigt zij elke 2 
weken vele artiesten uit binnen- en 
buitenland uit om met haar te mu-
siceren. Jazz aan de Amstel is een 
initiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan 
de Amstel. Door de variatie van ar-
tiesten, muziekkeuze en prettige 
sfeer is het elke keer weer verras-
send en zeer toegankelijk voor een 
breed publiek. 26 februari bestaat 
de band uit Joos van Leeuwen (pia-
no), Peter Bergman (bas), Olaf Keus 
(drums), D-Licious (zang) Bastiaan 
Mulder (gitaar/zang) en Shyla Zoet 
(zang). Locatie: Sjiek aan de Am-
stel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.

Huishoudbeurs heeft een 
extra kleurrijk tintje!

Phone House-winkel blijft open

Regio - Wie van zaterdag 18 t/m 
zondag 26 februari in een kleurrij-
ke outfit richting RAI Amsterdam af-
reist, maakt kans op mooie prijzen! 
Het thema dit jaar is Colors, wat 
overal op de Huishoudbeurs terug 
komt. Van kleur- en stylingadvies 
door binnenhuisarchitect Michiel de 
Zeeuw en het kleurrijke Pasar Co-
lors Festival tot het nieuwe maagde-
lijk witte trouwpaviljoen Just Marry! 
Bovendien zorgen natuurlijk de ca. 
250.000 bezoekers voor de nodige 
kleur!

Colors
Elk jaar staat de Huishoudbeurs in 
het teken van een  thema. Vorig jaar 
was dit ‘Welcome to the Future’ en 
dit jaar is het COLORS. ‘Colors staat 
voor hoe kleurrijk het leven van dé 
vrouw is. Dit uit zich op de beurs bij-
voorbeeld in kleuradvies op het ge-
bied van kleding, haar en make-up 
tot eten proeven uit de meest kleur-
rijke exotische keukens! En hopelijk 
ook onder onze bezoekers. Daar-
om roep ik iedere bezoeker op om 
zo kleurrijk mogelijk naar de beurs 
te komen. Onder de kleurrijkste be-
zoekers verloten wij elke dag mooie 
prijzen!, aldus Nicole Babay-Men-
gerink, beursmanager Huishoud-
beurs.

Maagdelijk wit
Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Huishoudbeurs stapt een stel 
in het huwelijksbootje op zaterdag 
18 februari op de beurs. De beken-
de trouwambtenaar Dirk Zeelen-
berg voltrekt het huwelijk. Het hu-
welijk zal net als in het echt plaats-
vinden met familie, vrienden en als 
extraatje een hoop bezoekers! Aan-
sluitend kunnen bezoekers en toe-
komstige bruidsparen terecht op 
het nieuwe trouwpaviljoen Just 
Marry! waar ze alles kunnen vin-

den op het gebied van trouwen. Van 
prinsessen bruidsjurken en trendy 
trouwpakken tot bloemen, huwe-
lijksreizen en ringen. Daarnaast vin-
den er dagelijks bruidsmodeshows.

Kleurrijke wereldkeuken
Van Surinaams, Chinees tot Marok-
kaans, wie aan de wereldkeuken 
denkt, denkt aan het veelzijdige ka-
rakter en het exotische en kleurrijke 
voedsel. Dit alles komt terug in het 
Pasar Color Festival, dat negen da-
gen lang tijdens de Huishoudbeurs 
plaatsvindt. Bezoekers kunnen hier 
elke dag en avond eten bij verschil-
lende restaurants en shoppen op de 
Oosterse markt. 

Color Blocking
Wie toe is aan een nieuw kleurtje 
op de muur, stijladvies nodig heeft 
of op zoek is naar een geheel nieuw 
interieur, kan terecht op het woon-
inspiratieplein. Bezoekers vinden 
hier diverse mooie woonmerken, 
verschillende trendy stijlkamers en 
elke dag is er de mogelijkheid om te 
speeddaten met één van onze stij-
ladviseurs waaronder binnenhuisar-
chitect Michiel de Zeeuw.

Regenboog aan activiteiten
Ruim 350 bedrijven hebben dit jaar 
interessante producten en aanbie-
dingen voor de bezoeker in petto. 
Naast de vele grote merken zijn er 
volop modeshows, demo’s, make-
overs en workshops. Praktische in-
formatie Van 18 t/m 26 februari 
2017 vindt de Huishoudbeurs plaats 
in RAI Amsterdam. De beurs is da-
gelijks geopend van 11.00 tot 18.00 
uur, op donderdag 23 en vrijdag 24 
februari van 11.00 tot 22.00 uur. Fes-
tival Fantastique (hal 2) en Happy & 
Healthy (Elicium) zijn dagelijks ge-
opend vanaf 10.00 uur. Meer infor-
matie: www.huishoudbeurs.nl.

Regio - Het is ‘business as usual’ 
bij de Phone House filialen in Uit-
hoorn en Mijdrecht. Het door win-
kelketen Phone House aangevraag-
de faillissement bij de rechtbank 
Midden-Nederland heeft voor hen 
geen nadelige gevolgen. De winkels 
blijven open en klanten zijn van har-
te welkom. “Wij gaan op dezelfde 

voet verder. Klanten kunnen van ons 
de producten, diensten en service 
verwachten zoals zij die gewend 
zijn. Mocht men vragen hebben, 
dan weet men onze winkel te vin-
den,” aldus een woordvoerder. Pho-
ne House is in Uithoorn te vinden op 
Marktplein 23 en in Mijdrecht aan 
de Passage 5.

Jazz dendert door bij 
Partycentrum Colijn
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het voorlopig laatste onderdeel aan 
de beurt in de serie Eigenwijze, Ei-
gentijdse Jazzcreaties. Deze keer 
met trompettist Gidon Nunes Vaz, 
geflankeerd door 5 muzikanten op 
piano, tenor sax, alt sax, contrabas 
en drums. De kleine zaal van het par-
tycentrum werd voor deze gelegen-
heid omgetoverd tot een nachtclub, 
gezellige ronde zithoekjes dichtbij 
het podium. Een relaxed en knus 
sfeertje. De bezoekers waren zeer 
te spreken over deze avond zowel 
wat betreft het concert als de am-
biance. Dit was voorlopig de laatste 
in deze serie maar vanaf september 
zal de stichting Tpodium weer nieu-

we jazzavonden bij Partycentrum 
Colijn brengen. Houd daarvoor de 
agenda op de site in de gaten www. 
dansenpartycentrumcolijn.nl. 

Pete Bog’s BigBand
Overigens is dit nog niet de laatste 
jazzy avond bij Colijn voor de zomer; 
op zaterdag 13 mei a.s. geeft de Pete 
Bog’s BigBand weer een fantastisch 
optreden met haar band. Het thema 
van deze editie: Pete Bog’s BigBand 
meets friends! Tijdens dit, jaarlijkse, 
concert gastoptredens van diverse 
zangers en zangeressen maar ook 
instrumentalisten onder leiding van 
dirigent Leon van Mil. Meer info:  
www.petebogsbigband.nl. 

Met Audrey Bolder aan 
tafel bij Gerrit Rietveld
Uithoorn - Zondag stond, liep en 
zat actrice Audrey Bolder op het po-
dium van de Thamerkerk met haar 
vertelprogramma “Bep, dochter van 
Rietveld”. In de concert- en klein-
kunstserie van de Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn (de SCAU) 
nam ze in de persoon van dochter 
Elisabeth (Bep) haar publiek mee 
naar de huiskamer van Beps va-
der Gerrit Rietveld en zijn vrome 
echtgenote. Bep zag haar bijzon-
dere vader als opgroeiend meis-
je. Altijd was hij bezig in zijn werk-
plaats, waar nieuwe meubels wer-
den ontworpen in een stijl die la-
ter wereldberoemd zou worden. Of 
hij zat thuis aan tafel in zijn Utrecht-
se huiskamer, terwijl Bep stilletjes 
vanaf de overloop de hoogdraven-
de discussies tussen vaders kunst-
vrienden over nieuwe richtingen in 
een stoffig geworden cultuurklimaat 
volgde. Moeder kon de koene stap-
pen van echtgenoot Gerrit in zijn 
creatieve ontwikkeling toen al lang 
niet meer volgen. Pijnlijk vond Bep 
het om vast te stellen dat haar va-
der het zo goed met vriendin Truus 
Schröder kon vinden, die wèl be-
greep waar Gerrit in zijn spranke-
lende geest mee bezig was. Inder-
daad, de Truus van het door Gerrit 
ontworpen Rietveld-Schröder-huis 
dat in Utrecht nog steeds jaarlijkse 
honderden architectuurtoeristen uit 
de hele wereld ontvangt.

Bewogen leven
Bep wilde schilderes worden en 
dat gebeurde ook. Met de gedre-
ven vertellend en beeldend acteren-
de actrice volgden de SCAU-bezoe-
kers Bep op haar bijzondere levens-
weg. Ze verliet het ouderlijk huis en 
kwam terecht in het Amsterdam-
se kunstenaarsmilieu rond de ex-
centrieke schilderes Charley Toor-
op. Die werd haar leermeesteres en 
was aanvankelijk ook haar hospi-
ta. Daar maakte ze kennis met de 
jonge pianospelende minnaar van 

Charley die zijn oudere vriendin ero-
tisch inruilde voor jonge huisgeno-
te Bep. Dan de terugkeer naar het 
ouderlijk huis, vervolgens de tijde-
lijke emigratie naar het toenma-
lig Nederland Indië, al met zoontje 
Fons, om te trouwen met haar twee-
de man. Schilderend en tekenend 
overleven in Japanse gevangen-
schap. De talloze verdwenen schil-
derijen en tekeningen. De terug-
keer naar Nederland na de Twee-
de Wereldoorlog. Het derde huwe-
lijk en de dood van vader Gerrit. 
Audrey Bolder hield ruim anderhalf 
uur lang haar publiek geboeid met 
haar meesterlijke éénpersoonsvoor-
stelling. Geïllustreerd en afgewis-
seld door korte sfeertekenende mu-
ziekfragmenten uit de luidspreker 
passeerde zondagmiddag de be-
wogen levensgeschiedenis van de 
op hoge leeftijd overleden Bep. Tel-
kens legde de actrice verbindingen 
met het leven van de grote architect 
en meubelontwerper zelf, “Riet” zo-
als vriendin en muze Truus Schröder 
Gerrit Rietveld noemde. Een mooie 
voorstelling over een bijzondere fa-
milie. Op zondag 19 maart verzorgt 
het Trio Escapada bij de SCAU een 
familieconcert, “In volle vlucht”.
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Huisvesting gymnastiek-
onderwijs complexe klus

Vervolg van de voorpagina.

De avond werd echter voorname-
lijk ingevuld door een fors aan-
tal insprekers die het overwegend 
niet eens waren met de keuze van 
het college. Met name Petra Goes-
ten van de basisschool het Du-
et aan de Prinses Christinalaan liet 
van zich horen en was ernstig te-
leurgesteld. Immers, naast het IKC 
Thamerdal waarin het Duet is ge-
vestigd, is grond om er een prach-
tige nieuwe sport/gymzaal te bou-
wen. Maar dat wordt nu bestemd 
voor woningbouw. In het rapport 
van bureau OLCO staat dat ‘het Du-
et graag een nieuwe gymzaal naast 
het nieuwe schoolgebouw zou wil-
len hebben. Daarnaast wenst het 
Duet dat de huidige speelplaats met 
circa 200 vierkante meter wordt uit-
gebreid. De fysieke ruimte is hier-
voor beschikbaar. Echter bij realisa-
tie van de gymzaal is uitbreiding van 
de speelplaats niet of moeilijker in 
te passen. Het bestuur van stichting 
Interconfessioneel Basis Onderwijs 
(ICBO), waartoe het Duet behoort, 
heeft aangegeven dat bij nieuw-
bouw van een gymzaal naast het 
Duet zij bereid zijn het beheer over 
de gymzaal te willen voeren. In ge-

val van renovatie van de Bovenboog 
(zoals het gebouw momenteel ook 
wel wordt genoemd. Red.) wil zij het 
beheer daarvan niet voeren, in ver-
band met de afstand tot het school-
gebouw. Het bestuur van ICBO 
heeft tevens aangegeven bij nieuw-
bouw de meerkosten te willen dra-
gen van een grotere gymzaal con-
form de KVLO normen ten opzich-
te van een standaard gymzaal, on-
der voorwaarde dat zij de gymzaal 
in de avond- en weekenduren kun-
nen verhuren aan verenigingen en 
derden. Aangezien dit voor de ge-
meente kostenneutraal uitpakt, is in 
de berekeningen uitgegaan van de 
kosten van de wettelijke minimum 
maten voor nieuwbouw van een 
gymzaal: 21x12x5,5 meter (lxbxh).’ 
Aldus een passage uit het rapport. 
Dat lijkt toch een mooi aanbod!

Lage investeringskosten?
Sprekers wezen erop dat investe-
ren in renovatie van ‘oude meuk’ 
in feite weggegooid geld is om-
dat de gerenoveerde locaties daar-
na toch nog niet of slechts korte 
tijd aan de huidige eisen zullen vol-
doen, ook al omdat ze te klein blij-
ven. Nieuwbouw kan voor toploca-
ties zorgen en gaat in gebruik lan-

ger mee. Toegegeven, het kost meer 
geld, zeker als het een multifuncti-
oneel gebouw zal worden. Verder 
zullen daarmee ook de huren voor 
het gebruik van locaties voor maat-
schappelijke activiteiten stijgen. Na-
deel is dat een nieuwe sportaccom-
modatie, anders dan op de huidi-
ge plek, gerealiseerd zou worden 
uit het midden van de woonwijk en 
dat wil het college niet. Dit met uit-
zondering van een eventuele nieu-
we accommodatie naast het Duet. 
Het college houdt bovendien voor-
namelijk vast aan de laagste inves-
teringskosten waardoor minder fi-
nanciële consequenties voor de be-
groting dreigen. Zo gaat men voor 
behoud van schoolgymnastiek in de 
wijk Thamerdal tegen betrekkelijk 
lage kosten maar conform wettelij-
ke eisen en lage kostprijs dekkende 
huur voor maatschappelijke dienst-
verlening. Tot slot kiest men voor 
behoud van een markant gebouw 
(de school) aan de Johan de Wit-
laan voor de Uithoornse gemeen-
schap... De totale renovatiekosten 
worden geraamd op ruim zes ton. 
Toch niet ‘laag’ te noemen.

In de wijk Zijdelwaard is het oog 
gevallen op sporthal De Scheg. De 

Renovatie van De Scheg met inpassing van multifunctionele functies mag wat kosten

Extra inloopavond 
Heijermanslaan matig bezocht
Vervolg van de voorpagina.

Daarnaast ook de architect van de 
appartementen, Raak Architec-
ten uit Leiden en vertegenwoordi-
gers van de eigenaren van het ben-
zinestation, Weteringoever Beheer 
uit Alphen a/d Rijn. Tevens liet een 
aantal raadsleden zich zien. Al met 
al meer belanghebbenden bij de 
toelichting van de plannen en men-
sen met beslissingsbevoegdheid 
dan uiteindelijke bezoekers die zich 
van de bouwintentie, de lusten en 
vooral de lasten op de hoogte kwa-

men stellen. Het merendeel was tij-
dens de vorige bijeenkomst al ge-
weest natuurlijk. Het plan van de ei-
genaar van het AVIA benzinestation 
en de gemeente – die de handen in-
een hebben geslagen – omvat wo-
ningbouw te gaan uitvoeren aan de 
Heijermanslaan achter winkelcen-
trum Zijdelwaard. Op de plaats waar 
nu nog het benzinestation staat in 
de richting van de Wiegerbruin-
laan zijn drie kleine appartemen-
tengebouwen van vier lagen (bega-
ne grond en drie woonlagen) van 13 
meter hoogte gepland met elk vijf 

woningen. Hieraan heeft deze krant 
op 4 januari jl. een uitgebreid arti-
kel gewijd. Toen nog met een situ-
atietekening waar de woontorentjes 
zouden komen. Nu zijn er artistie-
ke impressies beschikbaar gesteld 
door architectenbureau Raak Archi-
tecten. Voor de beeldvorming gaan 
die bij dit artikel. 

Verkeersdrukte voor de deur
Zoals bij veel artistieke impressies 
lijkt er altijd veel ruimte te zijn tus-
sen een nieuwbouwproject en de 
omgeving. Het is altijd ‘gunstig’ in-

Beroepenthema bij 
kleuters de Springschans
Uithoorn - De kleuters van de 
Springschans werken met het the-
ma ´beroepen´. In elke kleuterklas is 
de huishoek omgetoverd tot bijvoor-
beeld een politiebureau of een kap-
perszaak, waar de kinderen kunnen 
spelen en fantaseren over dat be-
roep. Op de gang kunnen de kin-
deren in de brood- en banketwin-
kel taart bestellen bij de bakker en 
broodjes of stokbrood kopen. Een 
echte piloot in uniform kwam de 
kinderen vertellen over vliegtuigen 
en hoe je piloot kunt worden. Mirco 
Bena, gezagvoerder bij de KLM op 
een Boeing 737-700 beantwoord-
de de vragen van de kinderen. ‘Hoe 
hoog kan een vliegtuig?’, ‘Waar zijn 
die glijbanen voor?’ en ‘Weet jij 
waar al die knopjes voor zijn?

Houd je mond gezond!
De kleuters kregen op vrijdagoch-
tend uitleg over hun gebit. Tandarts 
Ronald Bosboom en tandartsassi-
stente Amparo Bosboom hadden 
veel vragen te beantwoorden: ‘ Hoe-
veel tanden en kiezen heb je in je 
mond?’, ‘Is melk gezond voor je tan-
den?’, ‘Mag je wel snoepen?’  In dit 

kader had tandarts Bosboom voor 
elke klas een tandenpoets pakket 
van het Ivoren Kruis meegenomen. 
Twee keer per dag je tanden poet-
sen (en mama/papa na laten poet-
sen!), houd je mond gezond. En zo-
als dat bij veel tandartsen gebeurt: 
alle kinderen kregen een cadeautje: 
een mooie tandenborstel én een tu-
be tandpasta.

Uitbreiding Internationale 
Taalklas Uithoorn
Uithoorn - Sinds kort heeft de In-
ternationale Taalklas (ITK) Uithoorn 
een 2e taalklas erbij! Door de ver-
hoogde instroom (oa. door gezins-
hereniging) verzorgen we op dit 
moment fulltime (taal)onderwijs 
aan 18 kinderen uit allerlei landen. 
De kinderen uit China, Griekenland, 
Syrië, Eritrea, Marokko, Italië en Po-
len zijn verdeeld over een midden-
bouwgroep (leeftijd 6-9 jaar, ni-
veau groep 3-4-5) en een boven-
bouwgroep (leeftijd 9-12, niveau 
groep 6-7-8). Mede dankzij de hulp 
van bassischool het Duet, De Kajuit 
en de Gemeente Uithoorn is bin-
nen 3 weken een 2e lokaal inge-

richt op IKC het Duet op de Chris-
tinalaan in Uithoorn. Wethouder Ria 
Zijlstra verrichte de opening met 
heel toepasselijk Hollandse tulpen 
én het doorknippen van een lintje. 
De meeste kinderen verblijven cir-
ca 1 jaar in de ITK Uithoorn om ver-
volgens uit te stromen naar één van 
de reguliere basisscholen in de Ge-
meente Uithoorn. Naast een inten-
sief aanbod in taal, woordenschat 
en lezen worden ook andere vakken 
aangeboden om ze zo goed moge-
lijk voor te bereiden. Wilt u meer 
weten over de ITK Uithoorn? Kijkt 
u dan vooral op http://itkuithoorn.
weebly.com/nieuws

Zorgboerderij Inner-Art 
doet mee aan NLdoet 

Uithoorn - Op vrijdag 10 maart is 
het weer zo ver. Dan organiseert het 
Oranje Fonds voor de 13e keer NL-
doet in het hele Koninkrijk. Zo ook 
de zorgboerderij. Zij gaan vrijdag de 
10e maart een schoeiing slaan om 
het verder afkalven van het land, te-

gen te gaan. Vergunning hiervoor is 
inmiddels verleend. Enkele handige 
sterke mannen/vrouwen die niet vies 
zijn van werken bij en met water en 
grond en bekend zijn met dit soort 
klussen, zijn nog van harte welkom 
van 9-16u. Natuurlijk zorgen we voor 

sportaccommodatie in De Scheg is 
ruim en zou gerenoveerd als zoda-
nig goed dienst kunnen doen. Dat 
biedt aan de achterkant van het 
complex bovendien mogelijkheden 
tot multifunctioneel gebruik. Func-
ties van ’t Buurtnest kunnen daar 
worden ingepast waardoor ’t Buurt-
nest kan verdwijnen om plaats te 
maken voor nieuwbouw op de lo-
catie van de gesloopte flats aan de 
Europarei. Dat levert weer geld op. 
Redenen waarom het college hier-
voor kiest zijn naast lage investe-
ringskosten mede het behoud en 
optimalisatie van maatschappelijk 
gewenste activiteiten en de loca-
tie midden in de wijk Zijdelwaard. 
Daarom is een nieuwe sportac-
commodatie aan de Randhoornweg 
voor haar geen optie. Nog afgezien 
van de hoge(re) kosten. Maar wat 
heet ‘lage investeringen?’ De kos-
ten voor renovatie van De Scheg 
met een uitbreiding van de functies 
van ’t Buurtnest en (mogelijk) reno-
vatie van het SMGU-gebouw, wor-
den in het raadsvoorstel geraamd 
op meer dan 4,5 miljoen euro. (excl. 
opbrengsten woningbouw). Dat was 
koren op de molen van een van de 
insprekers (Paul Legez, sportpark 
Legmeervogels, Randhoornweg) die 
tegen veel lagere kosten op een an-
dere plaats liever een nieuwe sport-
hal gebouwd ziet worden. Maar of 
daar kans op is?
 
PPS een optie?
Al met al kregen de commissieleden 
van de verschillende partijen met 
name van de insprekers een stroom 
aan – soms ook nieuwe - informatie 
te verwerken. Fractievoorzitter Her-
man Bezuijen (GB) wees op het feit 
dat er een te goeder trouw bekend 
staand bedrijf is dat wil investeren 
in te renoveren en/of nieuwe gym-
nastiek/sportaccommodaties. Een 
en ander op basis van Publiek Pri-
vate Samenwerking (PPS). Hij wees 
in zijn voordracht zijn mede com-
missieleden op deze mogelijkheid. 
Intussen weet hij ook om welk be-
drijf het gaat en men zou er wel 
oren naar hebben ook in Uithoorn 
de mogelijkheden te onderzoeken.
Ook dat wierp weer een ander licht 
op de zaak. Kortom tijdens deze lan-
ge commissieavond kwam het no-
dige aan nieuwswaarde voor het 
voetlicht. Commissievoorzitter Peter 
Timmer (DUS!) vond het in overleg 
met de leden in dat licht gezien niet 
raadzaam om een besluit te nemen 
over het collegevoorstel, maar alles 
nog eens in overweging te nemen 
en aan de orde te stellen tijdens een 
volgende commissievergadering in 
maart. Wordt vervolgd dus.

getekend. Dat is hier ook zo. Echter 
de geplande appartementengebou-
wen op de oever in de groenstrook 
staan verhoudingsgewijs toch rede-
lijk dicht op de achterkant van het 
winkelcentrum. Daar is veel aan- 
en afrijdend verkeer plus bevoor-
radingsverkeer met bovendien rui-
me parkeervoorzieningen aan bei-
de kanten. Dat doet overigens niets 
af aan de vormgeving van de woon-
torentjes. Het ziet er allemaal wel 
mooi uit en past ook in die hoeda-
nigheid wel bij de omliggende be-
bouwing. Enkele bezoekers vroe-
gen zich al oriënterend af of je 
daar ook zou willen wonen met al-
le verkeersdrukte voor de deur. Het 
woontorentje dat gepland is op de 
hoek van de Wiegerbruinlaan komt 
er het beste vanaf. Dat zou wellicht 
geschikt zijn voor senioren. Het 
waren onderwerpen voor discus-
sie. En er zijn natuurlijk bewoners 
die de komst van deze nieuwbouw 
om uiteenlopende redenen hele-
maal niet zien zitten. Anderzijds kan 
men zich afvragen of het uitzicht op 
een benzinestation nu wel zo mooi 
is. Inzichtelijk is ook gemaakt dat 
een benzinestation midden in een 
woonwijk vandaag de dag ook al 
niet meer wenselijk en achterhaald 
is. Daar komt bij dat Uithoorn een 
schromelijk te kort heeft aan appar-
tementen. Samen met de eigenaar 
van het benzinestation ziet de ge-
meente daarom kans om hier een 
positieve wending aan te geven. Of 
de locatie zich daarvoor optimaal 
leent blijft de vraag. Maar uitvoe-
ring is nog niet aan de orde. De ge-
meenteraad moet zich er nog over 
buigen en ook het bestemmings-
plan zal moeten worden aangepast. 
Dan kunnen omwonenden nog for-
meel bezwaar maken door binnen 
de gestelde termijn een zienswij-
ze in te dienen. Wij houden u op de 
hoogte van de vorderingen.

Uithoorn - In een tuin aan de Boer-
lagelaan in Uithoorn is vanmid-
dag brand ontstaan. Het vuur greep 
snel om zich heen, en zorgde er-
voor dat er veel rook vrij kwam. De 
brandweer was snel ter plaatse, en 
kon voorkomen dat het vuur over-
sloeg naar andere schuurtjes. De 
brandweer kon niet voorkomen dat 
de schuur volledig uitbrandde. Er 
werd snel opgeschaald naar ‘Mid-

delbrand’ om te zorgen dat er ex-
tra manschappen en materieel ter 
plaatse kwamen. Er raakte een per-
soon gewond. Deze had teveel rook 
binnegekregen en werd uit voorzorg 
naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe 
de brand kon ontstaan is voorals-
nog onbekend. De politie heeft een 
onderzoek ingesteld.

Foto: KaWijKo Media

Gewonde bij schuurbrand

een natje en droogje en maken we 
er een goede dag van! Vorig jaar 
hebben vrijwilligers via NLdoet ber-
gen werk verzet door een schering 
in het land te herstellen. We zijn daar 
ontzettend blij mee, want we komen 
normaal niet toe aan dit soort klus-
sen. Mensen die bij ons in actie wil-
len komen, kunnen zich aanmelden 
op www.nldoet.nl. (Indien u al ge-
noeg aanmeldingen van vrijwilligers 
heeft dan kunt u hier iets schrijven 
over hoe blij u bent dat de klus ge-
klaard gaat worden.)





 
08   Nieuwe Meerbode  •  22 februari 2017

Jos van den Berg zit 
boordevol plannen 
en ideeën

AH JOS VAN DEN BERG 

EN PAKT GROOTS UIT
bestaat  10 jaar

Op maandag 27 februari is het precies 10 jaar geleden dat de 
toenmalige Albert Heijn vestiging in Amstelplein, op franchise 
basis werd overgenomen door Jos van den Berg (53). Dat gaat hij 
dit jaar uitgebreid vieren met zijn klanten! Die kunnen heel wat 

prijzen in de wacht slepen maar ook profi teren van talrijke aantrekkelijke 
acties. De eerste daarvan gaat van start op maandag 27 februari met een 
heus ballonnen prijzenfestival! En daar blijft het niet bij want Jos viert zijn 
tienjarige aanwezigheid dit hele jaar door!

Voordat hij de AH super op het Amstelplein overnam had Jos zijn sporen verdiend met een 
AH-super in Lith en later in Zoetermeer. Maar in winkelcentrum Amstelplein groeide hij uit naar 
een ondernemer van formaat met 140 medewerkers. AH Jos van den Berg is een trekpleister 
van jewelste geworden die de loop er goed in heeft gebracht. AH Jos van den berg staat bij het 
verenigingsleven op sportgebied, maar ook in de culturele sector bekend om zijn ruime sponsoring. 
Niet te vergeten zijn de vele ludieke en aantrekkelijke acties voor zijn klanten waarbij ook kinderen 
niet worden vergeten (voetbalplaatjes, knutselmiddagen, schminken, cupcakes maken etc.). 
Inhaken op jaarlijkse gebeurtenissen als Sint Nicolaas, Kerst, Pasen, moeder- en vaderdag en tal 
van andere acties waaraan prachtige prijzen zijn verbonden, zoals bij evenementen als de Tour de 
France, een EK of WK. Of samen met toeleveranciers product gerelateerde acties op touw zetten 
waaraan ook weer mooie prijzen waren en zijn verbonden. Het is dus altijd prijs geweest bij AH 
Jos van den Berg en hij heeft samen met zijn medewerkers heel wat prijswinnaars blij gemaakt. En 
daar komt voorlopig geen eind aan, zeker dit jaar niet. Hoogtepunt was wel dat Jos het in 2011 met 
zijn super schopte tot de beste supermarktondernemer van Noord-Holland en zelfs van Nederland. 
Maar nu op naar de dag van vandaag.

Trek een hoofdprijs!
Dit jaar viert Jos van den Berg op grootse wijze zijn tienjarig bestaan en wil dat samen met zijn 
klanten doen. Wat heeft hij allemaal in petto? Dat is niet gering. “We vliegen het nieuwe jaar in 
met de helikoptervlucht die men kon winnen met de actie Bon in de Ton. Uiteindelijk hebben we 
op 8 en 15 januari 2x twee personen uit de ton getrokken. Die mogen samen met een partner op 
4 maart een helikoptervlucht boven een stukje Nederland maken. Als het allemaal mogelijk is mag 
de heli landen op het evenemententerrein in de Legmeer en vandaar met de inzittenden opstijgen 
voor een vlucht. De prijswinnaars waren laaiend enthousiast toen ze hoorden dat ze dit hadden 
gewonnen,” steekt Jos van wal. “Op maandag 27 februari beginnen we weer met een grote actie 
en dat is het ballonnen prijzenfestival. Dan hangen er 3.000 ballonnen tegen het plafond in de 
winkel. Aan elke ballon hangt een kaartje met een prijs (of geen prijs). Iedereen die naar de winkel 
komt kan geheel gratis een ballon kiezen en naar beneden (laten) halen. Met een beetje geluk trek 
je zomaar een hoofdprijs! De ballonnen vertegenwoordigen meer dan 2.000 prijzen, beschikbaar 
gesteld door ondernemers van het Amstelplein, het Oude Dorp, leveranciers en AH Jos van den 
Berg natuurlijk. Daar zijn prijzen bij van bijvoorbeeld 1 minuut gratis winkelen, maar ook 1 jaar 
lang gratis boodschappen doen met een maximum van 100 euro per week! Er zijn prijzen van 
een weekend of een midweek winnen via een vakantiemakelaar, er zijn 600 AH cadeaubonnen, 
enzovoort.” Jos vertelt verder dat er een ‘typetje’ onder de naam Jaap van den Berg zal rondlopen 
bij AH, te vergelijken met de bekende AH winkelmanager ooit van de TV. Die vervangt Jos tijdelijk 
omdat die niet altijd in de winkel aanwezig kan zijn. Jaap zal samen met klanten ballonnen van het 
plafond naar beneden halen.

Straatprijs
Jos: “Maandag de 27e vormt het startsein voor de vele activiteiten die we het hele jaar gaan doen. 
Dan hebben we nog tien maanden te gaan waarin we onze klanten van alles laten profi teren. De 
volgende actie is in maart. Dan gaat AH Jos van den Berg de AH Straatprijs lanceren. Klanten die in 
de winkel boodschappen komen doen kunnen een bonnetje invullen met hun naam en adres. Ons 
typetje, een medewerker van de zaak of een bekende Uithoornse inwoner trekt op een bepaalde 
datum een bon uit een daarvoor opgestelde ton met op de bon behalve de naam natuurlijk ook 
het adres in de straat of laan. Iedere bewoner in de hele straat of laan wint dan ook die prijs. Dat 
is een AH Jos van den Berg cadeaubon van 25 euro. Te besteden in de winkel op het Amstelplein. 
Iemand in die straat (huishouden van vier personen) wint bovendien een weekend of midweek 
naar een locatie ergens in Nederland. Dat gaan we elke maand tot eind van het jaar doen. We 
gaan verder nog een ouderenbingo doen, middagen voor de jeugd organiseren, het spel ’The 
Golden Ticket’ nieuw leven in blazen waarbij we drie gouden, drie zilveren en drie bronzen tickets 
hebben. Die tickets worden in een product of in de winkel verstopt. Daar zit ook weer 1 jaar gratis 
winkelen in verborgen maar ook andere prijzen. Kortom het wordt voor onze klanten wel spannend 
allemaal. Verder gaan we ergens in een weekend nog een kluis kraken met sleutels die klanten 
bij het boodschappen doen zelf kunnen kiezen op die vrijdag of zaterdag. Met deze ludieke actie 
kan men met de juiste sleutel(s) een hele grote prijs winnen uit een kluis. Dat gebeurt allemaal op 
een podium in de hal van het winkelcentrum. Verder zijn er plannen voor een karikatuurtekenaar 
waarbij liefhebbers een karikatuur van zichzelf kunnen laten maken en zo staan er nog meer leuke 
activiteiten op stapel voor dit jaar. Ze worden allemaal van te voren bekend gemaakt in deze krant. 
Het jaar gaan we op 30 december afsluiten met een groot evenement hier op het Amstelplein. Maar 
ik verklap nog niet wat dat gaat inhouden.” Aldus een enthousiaste Jos van den Berg.

Snel een ruimere winkel
Bij de viering van het tienjarig bestaan hoort ook een blik op de toekomst. Jos wil graag een 
grotere AH. Hij heeft er vertrouwen in dat dit nog zal gebeuren. “We zijn druk bezig met de 
voorbereiding van een ruimere winkel. Een winkel van formaat waarmee we de toekomst aan 
kunnen. Dat is iets wat we hard nodig hebben want we komen aan alle kanten ruimte te kort. 
Maar hoe dat gaat gebeuren weet ik nog niet. Dat is afhankelijk van wat de eigenaar van het 
winkelcentrum, Achmea, wil gaan doen met een verbouwing. En je hebt ook nog te maken met 
de winkels van Gall & Gall, Iets voor Kids en de Bruna als wij richting de wegkant zouden willen 
opschuiven. Die winkels moeten ook weer een plek hebben,” laat Jos weten. Er is ook sprake dat 
de Aldi hier naartoe zal komen. Die moet ook ruimte hebben. Maar dat wil je niet? “Integendeel, 
laat maar komen. Aldi en AH versterken elkaar! Maar het is momenteel vrij stil rond Achmea en 
we wachten dus maar af wat de plannen zijn en het tijdsbestek. Maar wat mij betreft mag de 
verbouwing morgen van start gaan. Onze doelstelling is in elk geval ervoor trachten te zorgen 
dat we volgend jaar een mooie nieuwe winkel hebben. Wat daarbij ook belangrijk is dat we als 
winkelcentrum goed toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar blijven voor onze klanten. Bijgaande 
foto’s is een greep uit de prijsuitreikingen van de afgelopen jaren.
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‘Voorstel Langebrug 
Uithoorn’ gelanceerd
Bewoners en ondernemers presenteren 
eigen visie op dorpscentrum
Vervolg van de voorpagina.

Die hebben toegezegd dit onder de 
aandacht van wethouder Polak te 
brengen. Er is inmiddels met onge-
veer dertig personen en organisaties 
over het plan gesproken, waaronder 
ook de Vervoersregio Amsterdam. 
Het voorwerk, de kennisopbouw en 
ook het mogelijke planningsmodel 
willen we zo veel als haalbaar is zelf 
in de hand kunnen houden; uiteraard 
met participatie van de gemeente en 
direct betrokkenen zoals dat tegen-
woordig gebruikelijk is. Intussen is 
ook een Facebookpagina ‘Langebrug 
Uithoorn’ gelanceerd waarop de or-
ganisatie veel positief kritische maar 
vooral constructieve reacties hoopt 
te krijgen,” Aldus Troost 

Het Voorstel
Het Voorstel Langebrug Uithoorn 
laat zich door de opstellers als volgt 
verwoorden: ‘Sinds het besluit tot 
omlegging van de N201 is genomen 
heeft de gemeente Uithoorn, middels 
het Masterplan dorpscentrum 2010 – 
2030 (vastgesteld 11 februari 2010), 
hoofdlijnen vastgesteld voor de toe-
komstige inrichting van het dorp. In-
tussen zijn we 7 jaar verder en geble-
ken is dat het Masterplan niet in be-
ton is gegoten. Op een aantal pun-
ten is het zelfs door de werkelijke 
ontwikkelingen ingehaald, wat be-
wijst dat het plan niet veel meer was 
dan een aardig creatief schetsboek. 
Zo is de Prinses Irenebrug niet ge-
sloopt; de weg over de brug eindigt 
in Uithoorn niet in een parkeerga-
rage; er blijken veel belanghebben-
den te zijn waarmee rekening moet 
worden gehouden als Uithoorn een 
oeververbinding deels of helemaal 
denkt te kunnen afsluiten; ontwikke-
laars en ondernemers krijgen wen-
sprojecten niet rond (Cultuurclus-
ter, Schanskerk); de verkeersintensi-
teit blijft toenemen; de tram zal naar 
Uithoorn worden doorgetrokken met 
gevolgen voor buslijnen en parkeren; 
de wereld moet aan de slag met het 
Klimaatakkoord en Uithoorn zal ook 
meedoen. In het Masterplan stond 
niets over het milieu, niets over een 
tram en niets over landbouwverkeer, 
zaken die toch deel zijn of worden 
van onze Uithoornse wereld. Behal-
ve het Masterplan biedt ook het Re-
gioakkoord N 201+, een min of meer 
plausibele reden om het doorgaand 
verkeer door het centrum, zonder lo-
kale bestemming, zoveel mogelijk te 
weren. Landbouwverkeer staat in het 
regioakkoord nergens vermeld. Uit-
hoorn heeft geen formele grond om 
- door gebrek aan een onomstre-
den alternatief - die categorie weg-
gebruikers te weren. Het bij tijden 
(selectief als) dogmatisch vasthou-
den door de gemeente aan iets wat 
in het Masterplan stond heeft ge-
leid tot zaken als het omstreden Ver-
keersbesluit waar veel belangheb-
benden bezwaar tegen hebben aan-
getekend. Er is een impasse ontstaan 
en de almaar voortdurende onzeker-
heid vormt al jarenlang een obstakel 
voor ondernemers om iets te doen in 
het dorpscentrum.

Van brug tot viaduct
Een initiatiefgroep uit de bevol-
king heeft zich aangesproken ge-
voeld door wat wethouder Verhe-
ijen schreef in het voorwoord van het 
Masterplan: “Samenwerking is ont-
zettend belangrijk. Wij hebben ge-
zocht naar een oplossing die tege-
moet komt aan alle bezwaren en 
menen deze oplossing gevonden te 
hebben die bovendien naadloos aan-
sluit bij alle toepasselijke doelstellin-
gen uit het Masterplan.” Het voorstel 
is om de prinses Irenebrug als via-
duct te ‘verlengen’ tot boven de uit-

gang van de laad- en losplaats van 
winkelcentrum Amstelplein (zie de 
bijgaande impressie). Daardoor wor-
den de dorpshelften op straatniveau 
aaneengesmeed terwijl het lokaal en 
bestemmingsverkeer verkeer op de 
Koningin Máximalaan onbelemmerd 
doorstroomt. Er kan optimaal worden 
ingespeeld op gewijzigde omstan-
digheden.

Beoogde resultaten
Het gaat om toenemende veiligheid, 
leefbaarheid en levendigheid van het 
gehele centrum van Uithoorn. Het 
dorpscentrum wordt uitgebreid met 
2.600 m2 autovrij voetgangers- en 
fietsgebied vanaf de laad- en los-
plaats tot bij de oever van de Am-
stel. Er komt grotendeels overdekte 
lokaliteit voor veel activiteiten zoals 
de weekmarkt. Er zijn gegarandeer-
de routes voor hulpdiensten, land-
bouwverkeer en bij calamiteiten op 
de andere oever. Belangrijk is ook 
onbelemmerde bereikbaarheid voor 
de inwoners van omliggende Uit-
hoornse woonwijken en Amstelhoek, 
de Hoef en Ronde Venen. Voorts veel 
lagere druk op de verkeersstroom 
via het Thamerlint en minimalise-
ring van milieuschade en onveilig-
heid door overbodig slalommen en/
of (ver!) omrijden. Het verkeerslicht 
bij de Dorpsstraat/Schans is over-
bodig en verdwijnt. Er kan tegemoet 
worden gekomen aan eisen en wen-
sen van zoveel mogelijk belangheb-
benden. Tot slot komt er een einde 
aan jaren van onzekerheid.

Uitvoeringsopties
Geluidsarme uitvoering van het via-
duct: 30 km zone, een wegdek wat 
contactgeluid niet doorvoert naar 
onder en geluidschermen. Door cre-
atieve invulling van het kunstwerk 
kan Uithoorn een eye-catcher in 
het dorpscentrum realiseren: stads-
poort van Uithoorn en Noord-Hol-
land? Een rechtstreekse verbinding 
met de aanwezige parkeergarage is 
eveneens mogelijk. Bij het brughoofd 
van de Irenebrug een hellingbaan 
(lift?) naar brughoogte voor voetgan-
gers met evt. een kinderwagen, rol-
stoel of fiets. De helling zoveel mo-
gelijk droog onder het viaduct (geen 
gladheid bij vorst). Beperking door-
gaand verkeer niet pas realiseren in 
het centrum maar van te voren via de 

geplande rotondes en routeaandui-
dingen in Aalsmeer en Amstelhoek 
en zo nodig op Uithoorns gebied.
De Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) vereist zorgvuldigheid en be-
langenafweging bij de totstandko-
ming van besluiten en schrijft voor 
dat het bestuursorgaan de nodige 
kennis omtrent de relevante feiten 
en de af te wegen belangen vergaart. 
Op grond hiervan verzoeken de op-
stellers van het plan de gemeente 
Uithoorn, op basis van deze eerste 
schets, een door de VNG aanbevolen 
uniforme openbare voorbereidings-
procedure te starten. In dit kader kan 
de haalbaarheid met kansen en mo-
gelijke beperkingen van dit plancon-
cept in kaart worden gebracht.’ 
Aldus het onder woorden gebrach-
te voorstel van de opstellers. Let wel: 
het is een uitgewerkt idee wat op 
zich al respect afdwingt om dit zo 
naar buiten te brengen. Door inwo-
ners die het goed met hun dorp voor 
hebben. Het is lang niet gezegd dat 
dit ook zo door de gemeente zal wor-
den opgepakt en of het technisch 
uitvoerbaar is. Maar niets doen is 
geen optie meer voor de opstellers. 
Zij hebben er de voorkeur aan gege-
ven dit ook via de media bekend te 
maken. Wellicht dat de politiek het 
wil oppakken. Ons Uithoorn was er 
al een groot voorstander van dat er 
initiatieven op tafel kwamen. Dit is 
er een.

Referenties
Het Voorstel Langebrug Uithoorn 
wordt aanbevolen door het meren-
deel van of namens de bezwaar-
makers van het omstreden Ver-
keersbesluit en ook door ande-
re belanghebbenden: Winkeliers-
vereniging Amstelplein, CUME-
LA afd. Noord-Holland, Weekmarkt 
Uithoorn, CUMELA afd. Utrecht, 
LTO Noord, afd. Aalsmeer-De Kwa-
kel, LTO Noord afd. Gooi-, Vecht- 
en Amstelstreek, Dorpscomité De 
Hoef, Kwakelse Ondernemers Ver-
eniging, Brandweer en andere hulp-
diensten, Ruud Hogenboom Amstel-
hoek, Dorpsraad Vrouwenakker, Ad 
de Kort Uithoorn, Piet Luijters Uit-
hoorn, VIB De Ronde Venen, Gerard 
Troost Uithoorn, Jan Verhoef Amstel-
hoek en Wim Wahlen De Kwakel. Re-
ageren kunt u via het e-mail adres:  
langebruguithoorn@gmail.com.

Ambachtelijke bakker Plooy 
in winkel van Versteeg
Uithoorn - De woonwijk Zijdel-
waard heeft er een ambachtelij-
ke bakker bij. Bakker Plooy is in de 
voetsporen van zijn voormalige col-
lega Versteeg getreden en heeft zich 
gevestigd in de leegstaande winkel-
ruimte bij het rijtje winkels aan de 
Arthur van Schendellaan. Donder-
dag 9 februari opende Plooy zijn 
deuren en de loop zat er al meteen 
goed in want een bakker werd in de 
wijk node gemist. Nu is de ruimte 
weer gevuld met allerlei bakkerswa-
ren, heerlijk brood en banket, ge-
bak (waaronder petitfours), taarten, 
bonbons enzovoort. In de eerste da-
gen na de opening was de toeloop 
voor brood en meer zodanig, dat al 
snel lege plekken in de schappen 
ontstonden. Plooy is een ambachte-
lijke bakker die sinds april 1999 al 
een winkel met een eigen bakkerij 
heeft aan de Jan van Galenstraat in 
Amsterdam. Die dateert al van vóór 
de oorlog maar had toen andere ei-
genaren. Plooy is inmiddels de der-
de eigenaar en staat bekend als een 
(h)echt familiebedrijf waarvan de 
familieleden in Uithoorn wonen. Die 
zijn allemaal doorkneed in het vak 
van brood en banket. Zij waren bin-
nen hun kennissenkring al gewezen 
op de lege winkel en ‘of het niets 
iets voor hen was’ om in Uithoorn 
ook een verkooppunt te beginnen. 
Tenslotte woon je daar toch ook. Na 
lang wikken en wegen is het er dan 
toch van gekomen. De winkel oogt 
nog een beetje kaal van binnen om-
dat de inrichting ervan nog lang niet 
klaar is. Nu lijkt het in eerste aan-
leg nog op een verkooppunt, maar 
dat gaat binnenkort veranderen. 
Het achterste gedeelte van de win-
kelruimte wordt nog als een ban-
ket- en koekjesbakkerij ingericht, 
waar bijvoorbeeld Agnes die in de 
winkel staat, zelf heerlijk gebak en 
koekjes gaat maken. Zij is name-
lijk banketbakker van haar vak maar 
verzorgt daarnaast ook de verkoop 
in de winkel. Zij doet dat samen met 

haar broer Martin (samen met Ag-
nes op de foto) en Bernardino die 
ook het vak van bakker uitoefenen.

E-nummer vrij brood
“Alle brood, banket, gebak, taar-
ten, bijzonder gebak, diverse soor-
ten bakkerswaren en niet te verge-
ten overheerlijke belegde brood-
jes worden bij ons in eigen beheer 
dagelijks vers gemaakt. Het is geen 
fabriekswerk. Ook de vele soor-
ten brood zijn bereid van eigen re-
ceptuur en mixen. Niet die van de 
meelfabriek. Dus geen ‘standaard’ 
brood. De receptuur is van mijn 
vader. Wij bakken ook E-nummer 
vrij brood, dus brood zonder aller-
lei toevoegingen. Het is heel zuiver, 
dus gemaakt van meel, water, gist 
en een beetje zout. We hebben de-
ze winkel er nu bij en dat was ei-
genlijk op veler verzoek van men-
sen die ons in Uithoorn natuurlijk 
kennen,” vertelt Agnes in een vlot-
te en gezellige babbel. “De officië-
le bakkerij is weliswaar in Amster-
dam maar hier krijgen we ook nog 
apparatuur om bijvoorbeeld koek-
jes te maken en te bakken. Het gaat 
erom dat we onze klanten het oude 
ambacht willen laten ervaren in kij-
ken, ruiken en proeven. Het wordt 
een open systeem waarbij iedereen 

kan zien wat we aan het doen zijn. 
Heel veel koekjes worden in de su-
permarkt voorverpakt gepresen-
teerd en dat willen wij niet. Bij ons is 
het allemaal vers uit de oven. In dat 
alles onderscheiden wij ons.” Mar-
tin onderschrijft volledig het verhaal 
van zijn zuster. Ook hij geeft aan 
dat de winkel nog in de opbouwfa-
se verkeert. Dat is logisch als je pas 
open bent. “Wij willen het gat op-
vullen wat Versteeg noodgedwon-
gen heeft achtergelaten. Maar voor-
lopig eerst met deze winkel, niet 
nog een tweede want dat mannen 
we niet,” aldus Martin. “Hierachter 
komt de banketbakkerij met aller-
lei machines en apparaten die no-
dig zijn. Hier gaan we voor Uithoorn 
fijn gebak maken. Brood bakken 
blijft in Amsterdam. Het komt hier 
elke dag vers aan. We bakken het 
uitsluitend met inlandse tarwe (uit 
Nederland) zonder toevoegingen en 
bijmenging van andere soorten. Het 
is stuggere tarwe. Dat proef je in het 
brood terug.” Plooy Brood en Banket 
vindt u aan de Arthur van Schen-
dellaan 46, 1422 LD Uithoorn, tel. 
0297-795354. Openingstijden: ma 
t/m vrij van 08.00-17.00 uur. Za van 
08.00-16.00 uur. Zondag gesloten.  
Kijk ook eens op de website: www.
plooybroodenbanket.nl.

Amstelhof Sport & Health Club steunt de 
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel
Uithoorn - Rein Ofman, bestuurs-
lid van de Stichting Voedselbank 
Uithoorn-De Kwakel neemt na-
mens eigenaar Frank Vahle een 
cheque in ontvangst van 2000,- eu-
ro. Hiermee ondersteunt Amstelhof 
Sport & Health Club de activiteiten 
van de Voedselbank Uithoorn. On-
danks onze aantrekkende econo-
mie is er een toenemende groep 
mensen die aanspraak moet maken 
op deze ondersteuning die zo hard 
nodig is om mensen in hun eerste 
levensonderhoud te kunnen voor-
zien. Het geld zal worden aange-
wend om de auto van de voedsel-
bank te kunnen laten rijden (verze-
kering, diesel, wegenbelasting etc). 
Amstelhof hoopt dat met deze gift 
de voedselbank Uithoorn hun fan-
tastische inspanningen kan blijven 
uitvoeren voor een groep van me-

demensen die het erg hard nodig 
hebben. Tevens zal Amstelhof Sport 
& Health Club alle vrijwilligers van 
de voedselbank Uithoorn een dagje 

sporten en ontspannen aanbieden 
als dank voor al hun inspanningen 
bij de voedselbank Uithoorn.

Cheque voor kinderboerderij van ‘t Startnest
Uithoorn - De kinderen van ba-
sisschool 't Startnest overhandigen 
aan het bestuur van de Kinderboer-
derij De Olievaar een cheque van 
1206 euro. 't Startnest organiseert 
ieder jaar een Sponsorloop waarbij 
een deel van de opbrengst naar een 
goed doel gaat. 't  Startnest heeft 
deze keer gekozen voor de kinder-
boerderij vanwege de buurtfunctie 
en de mogelijkheid om hun natuur-
onderwijs meer vorm te geven. Met 
het geschonken geld zijn twee Kune 
Kune biggetjes gekocht. De kinde-
ren van 't Startnest hebben de na-
men Krul en Bul gekozen voor de 
varkentjes.
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Regio - Zondag 19 februari vond de jaarlijkse AK-tiedag 
voor de 40e keer plaats, een feestdag voor ouderen uit de 
omgeving van het Alkwin Kollege. Ruim 80 dames en he-
ren kregen op deze zondag een gevarieerd programma met 
muziek, zang en een heerlijke lunch. 55 Leerlingen heb-
ben deze dag voorbereid: Ze hebben sponsors gezocht, 
het programma vastgesteld en mede-leerlingen gevonden 
om gastvrouw en gastheer te zijn. Op zaterdag werden de 
tafels vast mooi gedekt, badgets gemaakt en de aula ver-
sierd. De bloemstukken konden gemaakt worden dankzij 
de giften van onze kwekers en bloemisten. Zondag om 11 
uur werden de genodigden verwelkomd met koffi e/ thee 
en iets lekkers. Schoolleider Nelleke Pedroli gaf een ope-
ningsspeech en heette mevrouw de Burgemeester van har-
te welkom! Met aan elke tafel gastvrouwen en -heren, kon 
het programma starten.

Optredens
Er waren optredens van Marije de Haan op piano, Vera en 
Fleur Zonneveld op piano, gitaar en harp, en Rutger Hof-
man op zijn saxofoon. Ook was er een quiz, met o.a. vra-
gen over Uithoorn en De Kwakel 40 jaar geleden. 6 geluk-
kigen kregen een prijs uitgereikt door de burgemeester, 
waaronder een mooie plantenbak met vogelhuis, geschon-
ken door Bloemenkiosk Silvio. Hierna werd de lunch ge-
serveerd. Kwalitaria Zijdelwaard heeft 100 heerlijke kroket-
ten geschonken, de broodjes kwamen van Vooges en Hul-
leman. Keurslager Bader zorgde voor vleeswaren en Jum-
bo voor de melk en karnemelk. De Goudreinet zorgde voor 
de nodige vitamientjes en Albert Heijn Zijdelwaard spon-
sorde met appeltaartjes. Na het optreden van Rutger, kwam 
het ATK, het Alkwin Theater Kollektief met een voorproefje 
van de musical die half maart op het Alkwin te zien is: Sus-
picious Minds. De afsluiting was een karaoke-medley van 
bekende meezingers. Tijdens het zingen werden de gasten 
verrast door een heerlijk softijsje van McDonalds.

Sluiting
Na de afsluiting werd iedereen hartelijk bedankt voor zijn 
aanwezigheid: natuurlijk alle genodigden en de leerlingen, 
maar ook de aanwezige ehbo’ers, en de vervoerders. Dit 
evenement kon niet slagen zonder de steun van lokale on-
dernemers. Dit jaar waren dat Bakkerij Vooges uit Aalsmeer, 
Dillewijn Zwapak, Bloemenkiosk Silvio, Zijdelfl eur, kwekerij 
Amstelzicht, Lek Bloemenservice, De Noordpoel, Kwekerij 
Kandelaar, Bakkerij Hulleman, Kwalitaria Zijdelwaard, Keur-
slager Bader, Albert Heijn Zijdelwaard, Jumbo Zijdelwaard, 
Groentenhandel De Goudreinet en McDonalds.

40 jaar AK-tiedag en Elvis 
op het Alkwin Kollege

40e AK-tiedag vol 
muziek en zang
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Dammers K&G houden stand
De Kwakel - Hoe klein het kop-
peltje ook geworden is, de leden 
van Kunst en Genoegen blijven zich 
goed weren op het dambord. Vrij-
dagavond togen de dammers van 
het tweede team naar Andijk voor 
een belangrijk treffen met de me-
de koploper. In de sfeervolle biblio-
theek van het plaatselijke dorpshuis 
ontspon zich al snel een spannen-
de strijd. Het was Leo Hoogervorst, 
de nestor van K&G, die de stand 
openbrak. Zijn spinnen rag-systeem 
bleek weer voldoende om zijn te-
genstander volledig in te pakken en 
zijn team daarmee op voorsprong 
te zetten, 0-2. Vervolgens wist Jos 
Harte deze voorsprong te consoli-
deren door remise met zijn oppo-
nent overeen te komen, 1-3. Kop-
man Wim Konst had het inmiddels 
al zwaar gekregen tegen de sterke 
kopman van Andijk. In de thuiswed-
strijd wist Wim  nog verrassend te 
winnen maar nu moest hij het on-
derspit delven, 3-3. De ogen wer-
den vervolgens op invaller René de 
Jong gericht, hij speelde zijn eer-
ste wedstrijd van dit seizoen. Re-
né bleek het spelletje nog niet ver-
leerd,  maar schoot net tekort voor 
de winst, eindstand 4-4. Hierdoor 
bleven beide teams aan de leiding 

in de 1e klasse van de Noord-Hol-
landse dambond, met enig voordeel 
voor de Kwakelaars die een bord-
punt meer hebben. Maar er wach-
ten nog drie zware wedstrijden, on-
der meer een tegen Zaanstreek, de 
nummer drie op slechts een wed-
strijdpunt. In de onderlinge com-
petitie lijkt het kampioenschap te 
gaan tussen Wim Keessen en Adrie 
Voorn, zij wisten ieder de aanval 
in de laatste twee weken van Wim 
Konst af te slaan. Wim voelt inmid-
dels de hete adem van Jos Harte en 
Piet Terlouw in zijn nek in de strijd 
om het brons. Damliefhebbers kun-
nen elke maandagavond in ’t Fort 
De Kwakel aanschuiven, inlichtin-
gen Adrie Voorn 0297 568472

Bowling toernooi voor de KDO JG2 De Kwakel - Er worden vele leuke 
dingen georganiseerd voor de voet-
ballers met een beperking bij KDO. 
Ze doen mee met Sport en Spel op 
de zaterdag in mei en dit voorjaar 
werd in Uitgeest meegedaan aan 
een bowlingtoernooi i.p.v. van een 
voetbaltoernooi. Dit was al langge-
leden georganiseerd maar door het 
slechte weer kwam het nu helemaal 
goed uit. Om 15.30 uur moest ieder-
een aanwezig in het bowling cen-
trum van Uitgeest. Het team van FC 
Uitgeest had dit toernooi georgani-
seerd. Om 16.00 uur werden de eer-
ste bowlingballen gegooid. KDO be-
gon het toernooi tegen SV NVC uit 
Naarden en hierna kwamen SV Zuid 
Oost United uit Amsterdam en FC 
Uitgeest aan de beurt. Bart, Dylan, 
Jack, Kelly, Kaj en Zemm begon-
nen heel fanatiek aan het toernooi, 
maar ondanks een aantal spares en 
strikes van KDO JG2 ging uiteinde-
lijk SV Amsterdam Zuid-Oost United 
aan de haal met de bekers. 

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 16  februa-
ri vond er in de Schutse weer een 
klaverjasavond plaats waaraan door 
44 personen werd deelgenomen. 
Waarschijnlijk nog met de Valen-
tijnsdag in hun achterhoofd werden 
deze avond alle te verdelen prijzen 
door de mannelijke deelnemers aan 
de deelnemende dames gegund.
De eerste prijs was deze avond dan 
ook voor Ria Verhoef met een totaal 
score van 7414 punten voor Riet de 
Beer met 7265 punten en Corrie van 
Bemmelen met 7015 punten. Of dit 
alles nog niet genoeg was ging ook 
Inge Maas er met 4317 punten met 
de poedelprijs van door. 

De marsenprijzen, bestaande uit 
een fles wijn, werden deze avond 
gewonnen door Herman de Jong, 
To van der Meer (2x), Gerrit Vink, 
Krijn Voorn en Ria Smit. De  boeket-
ten bloemen in deze categorie gin-
gen naar Corrie van Bemmel, Joke 
Veenhof, Jan de Kuijer en Marian 
van Gestel, terwijl de cadeaubon-
nen, te besteden bij DUOplant,  ge-
wonnen werden Joke Rietbroek en 
Gerrie Ruimschoot
De eerstvolgende klaverjasavond 
vindt plaats op donderdag 23  fe-
bruari  in de Schutse aan de Mero-
delaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 
uur.

Michiel de Ruyter wint 24 
uur van Stadskanaal

Uithoorn - Het eerste weekend van 
februari zijn het derde en het vijf-
de team van Michiel de Ruyter af-
gereisd naar het Groningse stadje 
Stadskanaal. Hier werd een kano-
polo toernooi gehouden dat begon 
op zaterdag 10.00 uur en 9.30 uur 
zondag werd de finale gespeeld. 
Dit toernooi draaide er dus niet al-
leen om of je het sterkste team was, 
maar ook of je het vol kon hou-
den. In dit weekend zijn er door Mi-
chiel de Ruyter heel wat spannen-
de wedstrijden gespeeld en ze heb-
ben het er goed vanaf gebracht. Om 
9.30 mocht het derde team de fina-
le spelen tegen Groningen. Dit bleek 
nog spannend te zijn maar Michiel 
de Ruyter won de wedstrijd met 
8-7 om zo hun eerste toernooi van 
2017 goed af te sluiten met een eer-
ste plek! Michiel de Ruyter deed het 
ook heel goed met het vijfde team. 
Dit was hun eerste toernooi in de 
volwassen klasse en zij behaalden 
een derde plek. Alles bij elkaar was 
het een heel geslaagd weekend! 
www.mdr.nu

Legmeervogels onder de 17
Uithoorn - Omdat er deze zater-
dag geen competitiewedstrijd op 
het programma stond, oefende LMV  
tegen OSV. Tot vandaag 2x winst en 
1x gelijk, een fraaie ongeslagen sta-
tus die coach Julius graag in stand 
wil houden.
LMV startte met 2 aanvullingen 
vanuit jongere tams, Mike en Jens. 
Beide ploegen begonnen voorzich-
tig aan de wedstrijd, wat dan ook 
vooralsnog niet tot grote kansen 
aan beide kanten leidde. OSV ver-
dedigde op de middenlijn en tracht-
te voortdurend de LMV-aanval bui-
tenspel te zetten. Maar in de 28e mi-
nuut ging dit mis, toen Stan rechts 
het gat indook en richting achterlijn 
opstoomde. Zijn voorzet belandde 
in de voeten van Walid, die gedeci-
deerd de 1-0 binnentikte. OSV was 
nog niet gevaarlijk geweest, toen 
Mervin ze de helpende hand bood. 
Zijn terugspeelbal belandde ech-
ter op de paal, waarna Danny het 
spel kon voortzetten. David kwam 
fris van de bank en leverde meteen 
een vlammend schot van rand straf-

schopgebied af, dat de bovenkant 
van de lat toucheerde.

Druk
De tweede helft zette OSV meer 
druk en drong LMV  terug op ei-
gen helft. Toen ook David nog eens 
zijn verdediging kwam ondersteu-
nen, bleek maar weer eens dat een 
aanvaller dat beter niet kan doen. In 
een poging de bal weg te schieten, 
mikte hij helaas in de eigen kruising. 
LMV zocht de aanval op, maar werd 
unfair gestuit door de OSV-verdedi-
ging. Uit de gegeven vrije trap krul-
de Luuk de bal bij de tweede paal, 
waar Stan eenvoudig kon scoren. 
Hoewel OSV nog wel wilde, zagen 
ze geen kans meer gevaarlijk te 
worden. David had nog iets recht 
te zetten. Toen de OSV-keeper treu-
zelde met uittrappen, besloot Da-
vid  hem onder druk te zetten. De 
keeper wist niets beter dan tegen 
David op te schieten, die vervolgens 
simpel de bal in het lege doel kon 
werken. Hiermee werd hij topscorer 
en ook meteen Man of the Match! 

Nog weinig duidelijkheid bij BVK
De Kwakel - In de strijd om pro-
motie en tegen degradatie is er nog 
geen sprake van duidelijke ‘kans-
hebbers’ na drie van de vijf speel-
avonden in de derde parencyclus, 
een enkele uitzondering daar ge-
laten. Dat belooft dus spanning tot 
het eind. 
In de A lijn lieten Geke en Jaap Lud-
wig deze week alle andere paren 
de hielen zien met de topscore van 
de avond van 67,36%. Daarmee zet-
ten zij hun opgaande lijn in deze cy-
clus netjes door: eerste avond 57%, 
tweede avond ruim 60% en nu dus 
ruim 67%. Waar moet dat heen?
Rita en Wim Ritzen zorgden er voor 
met hun score van 62,5%, waarmee 
zij tweede werden, dat zij gemid-
deld als enigen nog in het spoor van 
Geke en Jaap blijven: 61,74% om 
61,48%. Truus Langelaan en Elly van 
Nieuwkoop werden deze avond der-
de met 58,33%.
Matty en Kees konden het opnieuw 
niet bolwerken en zij sloten de rij.

Gedeeld
In de B lijn een weinig voorkomende 

gedeelde eerste plaats. Rees en Ge-
rard van der Post scoorden 59,03% 
en dat deden Loes Schijf en Joop 
den Blanken ook in hun tweede ge-
zamenlijke optreden.
Rees en Gerard nemen in de totaal-
stand ook de eerste plaats in met 
bijna 58% gemiddeld en het zal niet 
meevallen voor de andere paren dat 
nog in te halen. Ria en Hans Broers 
werden met 57,99% derde. Onder-
aan de uitslagenlijst vinden we Ton-
ny en Harry.

Suprieur
In de C lijn de derde 60+er van de 
avond. Tiny Rijpkema en Riet Koot 
scoorden de eerste plaats met 
62,5%. Met hun gemiddelde van 
53,75% staan zij nu 6e, maar de af-
stand naar plek drie is minder dan 
0,6% Agnes de Kuijer en Riet Beijer 
waren deze keer superieur aan hun 
wederhelften.
Zij werden met 58,33% derde en 
zetten daarmee hun opgaande lijn 
door. Zij nemen in de totaalstand nu 
ook stevig de eerste plaats in met 
56,25% gemiddeld.

Klaverjassen en kampioenen
Uithoorn - Vrijdag 24 februari 2017 
is er een bijzondere klaverjasavond 
bij Legmeervogels. Het bijzondere 
zit in het feit dat de klaverjaskam-
pioenen van De Kwakel, Kudelstaart 
en De Amstelhoek hun komst naar 
Legmeervogels hebben aangekon-
digd. Voeg daar aan toe de kampi-
oen van Uithoorn en het feest kan 
beginnen. Toch is er nog iets uniek 
aan de klaverjasavonden bij Leg-
meervogels. Wat dan, vraagt u zich 
af? Ook toeschouwers zijn van har-
te welkom. Waar is dit nog meer het 
geval, toeschouwers bij een klaver-
jasavond? Nergens toch? Net als in 

de maand januari begint het kla-
verjasfeest in het clubhuis van Leg-
meervogels, Randhoornweg te Uit-
hoorn ook op 24 februari om 20.03 
uur. Op deze avond kunnen uiter-
aard niet ontbreken de overheerlij-
ke hapjes welke weer worden aan-
geboden door Keurslagerij Bader. 
Deze shop is te vinden in Uithoorn 
en wel winkelcentrum Zijdelwaard-
plein. Tenslotte nog een goed ad-
vies: kom op tijd, want vol is vol. De 
klaverjasavonden bij Legmeervogels 
is geen competitie dus elke avond is 
een aparte avond. Spelen 4 rondes 
en na afloop gelijk de prijsuitreiking.

Vriendinnenmiddag 
Streetdance-Hip-Hop
De Kwakel - Vriendinnetjesmiddag 
op dinsdag 28 februari van 15.45 tot 
16.45 uur.
De nieuwe docente Inge Pieter-
se geeft een extra Streetdance 
Hip-Hop les in de voorjaarsvakan-
tie waarin iedereen van harte wel-
kom is. Heb je zin om vrijblijvend 

een keertje mee te komen dansen 
om te ervaren hoe leuk dat is, kom 
dan naar de sportzaal bij KDO. Ie-
dereen vanaf groep 6 basisschool is 
van harte welkom.
Zit je al op het voortgezet onderwijs, 
kom dan ook. Bij voldoende animo 
starten we nieuwe groep op.

Team Beauty en the Beast weer 
Keezkampioen van Uithoorn
Uithoorn - Op vrijdagavond 17 fe-
bruari vond bij Legmeervogels voor 
de vijfde keer het open Keez kam-
pioenschap van Uithoorn plaats. Dit 
jaarlijkse topevenement voor het 
goede doel is inmiddels in de hele 
regio een begrip. Liefst 108 teams 
(216 deelnemers) gingen met el-
kaar de strijd aan en wederom trok 
Team Beauty en the Beast  met Rick 
en Quinty Veerhuis aan het lang-
ste eind. Dit team mag zich dus op-
nieuw een jaar lang Keezkampi-
oen van Uithoorn noemen. Het zil-
ver ging naar team Team Klavertje 
4 met Annemiek Haarsma en Gitte 
Asberg. Team Red and White Army 
met Wietse Veen en Leon van Zaal 
namen vol trots de bronzen borden 
in ontvangst.  Net als vorig jaar was 
er ook dit jaar weer een poedelprijs: 
een door de midden gezaagd Keez-
bord, bestemd voor het Team dat 
de derde plaats van onderen in de 
eindrangschikking behaalde. De-
ze eer viel te beurt aan Team Anki 
met Kitty Nieuwendijk en Anja van 
Deijzen

Maximaal
Net als voorgaande jaren moest de 
organisatie, bestaande uit Team Sa-
men Sterker en de Club van 100 
van Legmeervogels, de inschrijving 
voortijdig sluiten omdat het maxi-
male aantal deelnemers al snel werd 
bereikt. De teams komen inmiddels 
van heinde en verre. Natuurlijk wil 
elk team graag eerste worden maar 

het populaire spel staat bovenal ga-
rant voor een avondje ouderwetse 
gezelligheid voor jong en oud. Wed-
strijdleiders Mark Lakerveld en Je-
roen Wegbrands hadden dan ook 
nu weer een hele rustige avond, 
want het toernooi verliep in een ui-
termate gemoedelijke en sportieve 
sfeer. Het toernooi startte om klok-
slag 20.00 uur en alle deelnemers 
speelden 3 ronden. De wedstrijd-
leiders hanteren al jaren een goed 
doordacht puntensysteem, waarbij 
uiteindelijk de winnaars vanzelf bo-
ven komen drijven. Alle teams had-
den twee weken voor het toernooi 
de spelregels ontvangen, zodat het 
spel op uniforme wijze werd ge-
speeld. Bijzonder dat Rick en Quinty 
Veerhuis voor het tweede achtereen 
volgende jaar met de titel er van-
door gingen, was heel bijzonder. Het 
toernooi kende immers tot nog toe 
elk jaar steeds een andere winnaar. 
Rick verklaarde na afloop zijn focus 
de komende maanden niet meer op 
het Keezen te leggen, maar op het 
fietsen. Hij gaat namelijk straks in 
juni de Alpe d’HuZes fietsen voor 
het KWF. Uiteraard kunt u Rick hier-
bij ondersteunen. Ga daarvoor naar 
www.deelnemers.opgevenisgeen-
optie.nl/rickveerhuis. Elke donatie 
is van harte welkom! Team Samen 
Sterker organiseert samen met de 
Club van 100 dit bijzondere toernooi 
voor jong en oud elk jaar in februari, 
waarbij Team Samen Sterker voor-
af een goed doel kiest. Dit jaar zijn 

het er zelfs twee. Een deel van de 
opbrengst van het toernooi wordt 
geschonken aan de ‘Orphans/Wo-
men Development and Empower-
ment Club (OWDEC)’, een project in 
Zambia dat geleid wordt door zus-
ter Chizo. De rest van de opbrengst 
gaat naar kinderboerderij ‘De Olie-
vaar’.
De komende week zal het eindbe-
drag van deze actie bekend worden 
gemaakt en zal er ook aandacht 
worden geschonken aan beide pro-
jecten. 
De organisatie bedankt de spon-

soren van dit toernooi: Restaurant 
Burgerlijk Mijdrecht, Loogman car-
wash, Restaurant De Fransche Slag, 
Intersport Duo, Club Manhattan, 
brood- en banketbakkerij Jan Wes-
terbos, Computer Services Uithoorn, 
Veel in hout (Heliomare), Cafeta-
ria Eethuis Family, Bon Jardin, Plux 
Uithoorn, Trendclub, FeelGoodClub 
Amstelhof, BonBonBleu, Eveleens 
Sanitair, De Fietsgarage, Aemstel 
Boating, Keurslagerij Bader, Res-
taurant de Jonge Dikkert Amstel-
veen en UC logistics & Forwarding.
Legmeervogels stelde de kantine 
gratis beschikbaar en schonk daar-
naast een deel van de baromzet aan 
het goede doel. Extra stoelen en ta-
fels werden beschikbaar gesteld 
door Bar Het Fort in de Kwakel, At-
letiek Club Uithoorn en het Dorps-
huis in De Kwakel.

Kaarten
De Kwakel - Op 28 februari, de 
laatste dinsdag van de carnaval, or-
ganiseert de activiteitencommissie 
van het dorpshuis weer een kaart-
middag. Het is mogelijk om van-
af 13.00 uur in te schrijven voor zo-
wel pandoeren als klaverjassen. 
Het kaarten begint om 13.30 uur 
en de inschrijfkosten zijn 2,50 euro. 
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, 
De Kwakel.
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Care For Hair Sponsort 
Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel - Donderdag 16 februa-
ri 2017 organiseerde de plaatselijke 
Jeu de Boules club “Het Wilgenhof-
je” weer een toernooi dat gespon-
sord werd door kapsalon Care for 
Hair. Zij schonk deze middag, voor 
de dames en heren een knipbeurt. 
Verder waren er nog een aantal de-
odoranten te winnen.
Er werd in dit toernooi het club-
toernooi â La Mêlee d.w.z. dat el-
ke speelronde via loting met een 
andere partner gespeeld werd, te-
gen een ander doubletten tweetal. 
Er werden drie partijen gespeeld, 

waarna een individueel klassement 
werd opgesteld. Met als eerste prijs 
een knipbeurt bij de vrouwen. Deze 
werd gewonnen door Joke van de 
Wal. 3+27 Bij de mannen won An-
dre de Jong 3+22. De deodorantjes 
werden gewonnen door 3e Annie de 
Jong, Thera Winter, Mien de Jong, 
Tiny Rentenaar, Anneke Koeleman, 
Jan Bartels, Tiny Wijnkoop, Maarten 
Plasmeijer.
De Piet Verhoef Poedelprijs was 
voor Anno v.d. Wal. Het volgende 
Jeu de Boules Toernooi wordt 23 
maart 2017 gehouden.

Groot slem bij Bridgeclub 
De Legmeer
Regio - Zeven Sans Atout bieden 
en maken het komt in een bridge-
leven niet alle dag voor. Anneke van 
der Zeeuw presteerde het met part-
ner Bram in de C- lijn, wel is waar 
met trillende vingers, maar toch! 
Deze topper was mede debet aan 
hun fraaie tweede plek met een to-
taal van 60.83%, klasse. Er werd hier 
toch hoog gescoord, op één kwa-
men Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar 
met een geweldige 67,08% en ook 
de derde plaats eindigde hoog met 
59,58% voor Tini Lotgerink & Jeanet 
Vermeij. Anneke de Weerdt & Evert 
Wevers deden het wat kalmer aan 
als vierde met 54,17%, maar een vol-
gend stuntje was voor Wim Harding 
die met, niet alleen voor de tegen-
standers, soms toch wel onnavolg-
bare biedingen voor het eerst in de-
ze ronde tot de beste vijf wist door 
te dringen. Gepromoveerd zijn hier 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders met een totaal 
over zes avonden van 58,30%, Cora 
de Vor & Bep de Jong met 55,20%, 
Rob Bakker & wisselende contacten 
met 53,85% en Anneke Houtkamp & 
Marianne Jonkers met 53,33%. In de 
B- lijn liggen de krachtsverhoudin-
gen wat dichter bij elkaar. 

Winst
Anton Berkelaar & Wil van der Meer 
pakten de winst met 58,33% ge-
volgd door Tonny & Otto Steeg-
stra die op 57,64% uitkwamen. Jan-

ny Streng- Korver & Francis Ter-
ra deelden drie en vier met Heleen 
& Mees van der Roest met 54,17% 
en ook plek vijf werd gedeeld door 
Cor Hendrix & Wim Röling en Tom 
de Jonge & Herman Vermunicht die 
51,74% ophaalden. Bevorderd naar 
de hoogste afdeling zijn hier: Jan-
ny & Francis met 57,82%, Anton & 
Wil met 55,89%, Tonny & Otto met 
55,09% en Nel & Adriaan Koeleman 
met 53,50% Sterkte toegewenst in 
het Walhalla, onderschat de goden 
niet! In de A- lijn ging de overwin-
ning naar een verstandscombina-
tie tussen Ruud Lesmeister en Lij-
nie Timmer met 61,11%. André 
van Herel & Cora de Vroom teken-
den voor twee met 59,38% en Jan 
Egbers & Ben Remmers ontsnap-
ten nipt aan verwijdering door een 
prima 57,99% als derde paar. Jo-
han le Febre & Wim Slijkoord wer-
den vierde met 55,90%, waarna Ben 
ten Brink & Jan Bronkhorst de top 
afsloten met 53,13% als vijfde. Als 
primus inter pares van deze twee-
de ronde parenbridge eindigden 
André van Herel & Cora de Vroom 
met 56,50%. Wilt u ook aan de start 
staan van de derde ronde, kom dan 
spelen bij Bridgeclub De Legmeer. 
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, te-
lefoon 0297 567458.

Negenendertigste PK Sport 
Bosdijkloop weer een succes
Regio - Afgelopen zondag orga-
niseerde Toer Trimclub De Me-
rel de 39ste versie van de jaarlijkse 
PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. 
Wethouder Alberta Schuurs gaf het 
startschot op de Kerklaan. De Bos-
dijkloop trok een grote stroom hard-
lopers naar Vinkeveen. Daniel Ko-
revaar uit Amsterdam was de snel-
ste op de halve marathon met een 
tijd van 1:12:41. Bij de dames was 
de overwinning voor Samantha de 
Knijff uit Almere met een tijd van 
1:31:20. 

Deelname
In de ochtend had het geregend, 
maar tijdens de loop was het droog, 
bewolkt, zeven graden, maar wel 
met een krachtige westelijke wind. 
Ideale omstandigheden om op al-
le afstanden volop strijd te leve-
ren en snelle tijden te lopen. Met 
maar liefst 83 “thuislopers” uit Vin-
keveen op een totaal van 506 deel-
nemers. 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 enthousiaste 
groep jeugdige atleten van start in 
de leeftijdscategorie tot en met 12 
jaar. Bij de jongens ging als eerste 
Marcus Ockers uit Amstelveen on-
der het finishdoek door in een tijd 
van 3:30 min. Bij de meisjes was de 
winnares Esmee Meering uit Uit-
hoorn in een tijd van 3:46 min. Al-
le kinderen kregen een medaille als 
herinnering.

5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij de 
heren was de uit Leiden afkomsti-
ge Matthijs Horlings. Hij liet een tijd 
afdrukken van 17:58 min. Bij de da-
mes won Christine Toonstra uit Ne-
derhorst den Berg. Zij liep de vijf ki-
lometer in een tijd van 20:51 min. 

10 kilometer
De afstand van de 10 kilometer heeft 
altijd het grootste deelnemersveld. 
De winnaar bij de heren was Ke-
vin Viezee uit Amsterdam met een 
snelle tijd van 33:04 min. “Het is mijn 
beste tijd op de 10 kilometer, de 
eerste 7 kilometer hulp gehad van 
Sjoerd Heemskerk, hij werd 10 se-
conden na mij tweede, het weer was 
goed om te lopen, droog en niet te 
koud, alleen een stevige tegenwind 
op het laatste stukje naar de finish 
op de Kerklaan”. Bij de dames won 
Karin Vissers uit Hilversum met een 
prachtige tijd van 38:28 min. “Heb 

lekker gelopen, maar was te laat bij 
de start, ongeveer 20 tot 25 secon-
den, maar door deze adrenaline, ex-
tra hard gelopen, het was minder 
zwaar dan vorig jaar, bijna alleen 
maar wind mee.”

Halve marathon
Niet minder dan 21,1 kilometer 
moest worden afgelegd voor het ko-
ningsnummer. De overwinning ging 
bij de heren naar de uit Amsterdam 
afkomstige Daniel Korevaar met een 
snelle tijd van 1:12:41. Het was zijn 
eerste overwinning op de halve ma-
rathon van de PK Sport Bosdijk-
loop. “Ben in training voor de mara-
thon van Rotterdam, veelal met een 
groepje van vier man gelopen, was 
van plan om op marathon tempo te 
lopen, maar moest aan het einde 
toch nog flink aan de bak om hier 
te winnen, mooie loop, heb ervan 
genoten”. Daniel kreeg een wissel-
beker. Slechts enkele seconden na 
de winnaar werd Wilfred Verhagen 
uit Woerden tweede met 1:13:33, hij 
was in 2015 de winnaar. Brent Pie-
terse uit Nieuwkoop was vorig jaar 
nog tweede, maar dit jaar derde met 
1:13:54.
Bij de dames was de overwinning 
voor Samantha de Knijff uit Hilver-
sum met een tijd van 1:31:20. Ook 
voor haar de eerste overwinning op 
de halve marathon van de PK Sport 
Bosdijkloop. “Vanochtend was het 
nog regenachtig, maar bij de start 
was het goed weer, ging iets te 
hard van start, in de polder stond 
nog veel wind, veel alleen gelopen, 
want de mannen gingen toch net 
iets te hard, maar kon mijn tempo 
vasthouden en doortrekken tot aan 
de finish, mooie wedstrijd en goede 
organisatie”. Ook Samantha kreeg 
een wisselbeker. Anousjka Timmer-
mans uit Haarlem werd tweede met 
1:32:40. De derde plaats was voor 
Vanesse van Voskuilen uit Boskoop  
met 1:36:13. 

Organisatie
Alle overige uitslagen staan vermeld 
op www.uitslagen.nl en www.ttc-
demerel.nl. Dankzij de vele vrijwilli-
gers en sponsoren is het gelukt om 
de organisatie zo gladjes mogelijk 
te laten verlopen. De enthousiaste 
speaker Peter van Adrichem zorg-
de voor een goede sfeer bij de fi-
nish. De prijswinnaars konden weer 
vertrouwen op een vlotte en snelle 
prijsuitreiking. Al met al was deze 
39ste PK Sport Bosdijkloop een ge-
slaagd evenement. 
De 40ste PK Sport Bosdijkloop, een 
jubileum editie, wordt gehouden op 
de derde zondag van februari: 18 fe-
bruari 2018.

Ans & Lia scoren bij BVU
Regio - Maandag 13 februari was 
de vierde en voorlaatste zitting van 
de vierde parencompetitie bij de 
BVU. De dagprijs ging naar Ans 
Breggeman & Lia. Met hun 64,17% 
wonnen ze niet alleen de A-lijn, 
maar stegen ze ook meteen van de 
elfde naar de derde plaats (52,26%)! 
Gelegenheidspaar Jan van Schaik 
& Marcel Dekker werd tweede 
met 61,25% en Greet & Henk Stol-
wijk derde met 55,83%. Zij staan in 
de competitie nog steeds tweede 
(56,2%) en de strijd om het perio-
de-kampioenschap lijkt dan ook te 
gaan tussen hen en de nummer 1. 
En dat zijn, met 57,11%, de net ge-
promoveerde Tineke van der Sluijs 
& Anke Reems. Onderin lijkt het de-
gradatiespook te loeren op Riki & 
Hans en Marjan & Ben. Ze zijn ge-
waarschuwd.
De B-lijn werd gewonnen door 
Thea Stahl & Rineke van Pesch met 
60,44%, die daardoor van de der-
de naar de tweede plaats stijgen 
(56,95%). Tini Lotgerink & Marja Ba-

ris werden tweede (53,33%) en El-
len Hengeveld & Anneke Busker-
molen derde (0,05% minder). Ton-
ny Godefroy & Harry Rubens had-
den een dipje en zakken van twee 
naar drie (54,91%). Ook de koplo-
pers hadden een dip maar staan 
nog steeds op één: Nelly Jansen & 
Jaap Bark (59,69%). Volgende week 
de ontknoping, geen dipjes meer 
dus, anders laat de promotiefee je 
in de steek.
De BVU wil een platform blijven bie-
den voor starters. Zo geven wij ook 
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar 
(bijv. thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de sfeer te 
proeven.    
Voor nadere informatie, opgeven 
en/of lid worden van de BVU kunt 
u contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06-53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Speelmiddag op Valentijns-
dag 14 februari. Voor die Harten-
vrouwen die hun geliefde moeten 
missen of door hem/haar vergeten 
waren (en ook voor hen die niet ver-
geten waren) lagen er heel toepas-
selijk vier in mooi rood zilverpapier 
verpakte hartvormige bonbons op 
iedere speeltafel. Hartverwarmend!
Maar er moest natuurlijk ook ge-
bridged worden en dat deden in de 
A-lijn Geke Ludwig & Margo Zui-
dema het beste met een score van 
62,85%. Op de tweede plaats ge-
volgd door Ria Verkerk & Ineke van 
Diemen met 60,07%. Derde werden 
Kokkie van den Kerkhoven & Mar-
ja van Holst Pellekaan met 59,03%.
In de B-lijn eindigden Matty Over-
water & Loes Wijland als eerste met 
64,88%. Op twee Bep Verleun & 
Hans Warmenhoven met 59,52% en 

op drie Jany van der Ent & Trees El-
lerbroek met 59,23%.
De top-vijf in de competitie tot nu 
toe ziet er als volgt uit:
A-lijn Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma, Kitty van Beem & Janny Streng, 
Guus Pielage & Renske Visser, Ria 
Verkerk & Ineke van Diemen en ten-
slotte Elly van Nieuwkoop & Jessie 
Piekaar. B-lijn Bep Verleun & Hans 
Warmenhoven, Ted Brand & Alice 
Oostendorp, Thea Elias & Elly van 
Brakel, Matty Overwater & Loes Wij-
land en op vijf Ploon Roelofsma & 
Marja Slinger. Volgende week slaat 
het uur der waarheid weer: promo-
veren dan wel degraderen. Hekken-
sluiters in de A-lijn: wees gewaar-
schuwd! De onderlinge verschillen 
zijn helemaal niet zo groot. Dus als 
je erin wilt blijven…. volgende week 
een tandje erbij.

Open Ronde Venen 
biljartkampioenschap
Regio - Op vrijdag 10, zaterdag 11 
en zondag 12 maart 2017 organi-
seert biljartclub De Merel voor de 
achtentwintigste maal het indivi-
duele O.R.V Biljartkampioenschap. 
Aan dit toernooi kunnen zowel goe-
de als minder goede spelers deel-
nemen. Het minimum aantal caram-
boles is gesteld op 27. Geen kader-
spelers en spelers boven 8 moy-
enne kunnen meedoen. Iedereen 
heeft kans want er wordt gespeeld 
volgens het knock-out-systeem. 
Er wordt op twee biljarts gespeeld 
onder deskundige leiding. De win-
naar van de prachtige wisseltro-
fee mag zich een jaar lang “Open 
Ronde Venen Kampioen“ noemen. 
Tot de laatste vier, spelen hoog te-
gen hoog en laag tegen laag. U kunt 
zich voor deelname aan dit kampi-

oenschap opgeven door middel van 
een inschrijfformulier te verkrijgen 
in Café de Merel, Arkenpark Mur 43, 
3645 EH Vinkeveen of een telefoon-
tje en per e-mail: thcw@xs4all.nl. 
Het inschrijfgeld bedraagt 10,- euro 
te voldoen bij de inschrijving. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
Café “De Merel“ telefoon (na 20.00 
uur) 0297-263562 of 0297- 264159.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 8 
maart opgeven. Voorkom teleurstel-
lingen en lever uw inschrijfformulier 
zo spoedig mogelijk in of even bel-
len naar het clubhuis. Als u het for-
mulier per post stuurt adresseer het 
dan als volgt: Café de Merel, Post-
bus 16, 3645 ZJ Vinkeveen. Mailen 
kan ook naar: caty.jansen@casema.
nl of Café Biljart de Merel; thcw@
xs4all.nl

Geen punten voor 
Legmeervogels 2
Uithoorn - Legmeervogels 2 ging 
op bezoek bij en in Hoogland. Het 
is daar niet helemaal geworden 
waarop Legmeervogels op had ge-
hoopt. Eigenlijk is de wedstrijd bin-
nen 5 minuten beslist. In de 34ste 
en 90ste minuut weet Hoogland te 
score en weet Legmeervogels dat 
het geen makkelijke ochtend gaat 
worden. De hoop vervliegt helemaal 
als Hoogland in de 52ste minuut er 
3-0 van maakt. Ruim 10 minuten la-
ter werd het zelfs 4-0. Gelukkig voor 

Legmeervogels blijft het hierbij. Vol-
gende week speelt Legmeervogels 
de 8ste finale in de KNVB beker. Te-
genstander is dan SDO 2 een te-
genstander welke Legmeervogels 
ook in de competitie ontmoet. Het 
zal zeker geen gemakkelijke opgave 
worden voor Legmeervogels 2. Maar 
wie weet haalt Legmeervogels zon-
dag 2 wel de kwart finale? Het duel 
in Bussum tussen SDO zondag 2 en 
Legmeervogels zondag 2 begint om 
11.00 uur, sportpark De Kuil.

Legmeervogels in tweede 
helft op gelijke hoogte
Uithoorn - Deze week geen weer-
goden die er voor zorgen dat de vel-
den onbespeelbaar zijn. Nee, deze 
week zelf een flauw zonnetje. Een 
opvallend nieuwtje is dat de com-
petitiewedstrijd tussen AFC’34 en 
Elinkwijk opnieuw gespeeld gaat 
worden. AFC’34-Elinkwijk eindigde 
op 29 januari in 1-1. De reden van 
het overspelen is dat er bij Elink-
wijk een speler heeft meegespeeld 
welke geschorst was. De KNVB 
heeft dan ook besloten deze uit-
slag te schrappen en de wedstrijd 
opnieuw vast te stellen, De wed-
strijd staat nu gepland op zondag 
26 februari. Naast het overspelen 
heeft krijgt Elinkwijk ook drie pun-
ten in mindering en een geldboete 
van 250,- euro. Dan is er afgelopen 
zondag gespeeld in de eerste klas-
se, EDO-Elinkwijk 2-0, DEM-Fortu-
na Wormerveer 0-0, Hillegom-elsen 
4-2, VSV-Purmersteijn 1-2, Nieuw 
Utrecht-Zeeburgia 3-6, AFC’34-SO 
Soest 0-3 en ook op het programma 
Assendelft-Legmeervogels.

Publiek
In Assendelft hebben Assendelft 
en Legmeervogels er een, voor het 
talrijke aanwezige publiek er een 
spannende en aantrekkelijke wed-
strijd van gemaakt met als eind re-
sultaat een gelijkspel. Na afloop was 
trainer jack Honsbeek van Legmeer-
vogels toch niet helemaal tevreden. 
Hij was van mening dat er maar een 
ploeg recht had op een overwinning 
en dat waren de Legmeervogels. Al-
leen, als je de vele kansen niet weet 
te verzilveren dan win je nooit. De 
eerste echte scoringskans is voor 
Legmeervogels een schot van Da-
mien de Vegt van net even buiten 
het 16 metergebied wordt specta-
culair door de doelman van Assen-
delft, Halil Ibrahim Suzulmus, uit de 
benedenhoek getikt. De corner die 
Legmeervogels er aan over heeft 
gehouden levert dan niets op. Aan 
de andere kant is er wel de druk van 
Assendelft op de verdediging van 
Legmeervogels maar Rahim Gök 
de doelman van Legmeervogels is 
op zijn post. In de 21ste minuut is 
er dan een solo van Lulinho Martins 
welke gestuit kan worden ten koste 
van een corner. 

Voorsprong
Deze werd genomen door Tim Cor-
reia en hieruit krijgt Joey sack een 
twee tal goede kansen, maar even 
zoveel keer treft hij de doelman van 

Assendelft op zijn post. Aan de an-
dere kant moet Rahim Gök hande-
lend optreden bij een inzet van  Ali 
el Ghazali. Dan breekt de 29ste mi-
nuut. Na een actie van Bilal el Ach-
kar komt de bal voor de voeten van 
Tim Correia. Deze haalt vervolgens 
verwoestend uit waarop de doelman 
van Assendelft geen antwoord heeft 
en staat Legmeervogels op een 0-1 
voorsprong. Lang heeft Legmeer-
vogels niet mogen genieten van 
deze voorsprong. In de 37ste mi-
nuut grijpt de verdediging van Leg-
meervogels veel te slap en is het 
Mark de Vries die een niet te mis-
sen kans krijgt en dit buitenkans-
je ook benut 1-1. Legmeervogels is 
even van slag en daar maakt links-
buiten van Assendelft Ali el Ghaza-
li. Vanaf de linkerkant geeft hij een 
harde strakke voorzet die dan onge-
lukkig door Joey Sack in het eigen 
doel werd gewerkt. Binnen 13 minu-
ten is de 0-1 achterstand door As-
sendelft omgebouwd naar een 2-1 
voorsprong. Deze 2-1 is dan ook de 
ruststand.

Verdient
In het begin van de tweede helft legt 
het initiatief duidelijk bij Legmeer-
vogels. In de 50ste minuut werd Jor-
dy de Groot, aangespeeld door Da-
mien de Vegt door twee man binnen 
het strafschop gebied onderuit ge-
schoffeld maar scheidsrechter Too-
nen zit hier geen overtreding in; on-
begrijpelijk. Vriend en vijand waren 
het hier wel over eens. 100% straf-
schop. Het spel later in de tweede 
helft golft op en neer en de beide 
doelverdedigers hebben handen-
vol werk. In de 69ste minuut begint 
Bilal el Achkar een combinatie met 
Damien de Vegt uiteindelijk komt de 
bal weer terug bij Bilal el Achkar en 
hij is het die op fraaie wijze de 2-2 
weet te score. Zeker verdient op dat 
moment.  Even later is er een unie-
ke kans voor Tim Correia om zich 
onvergetelijk te maken. Alleen voor 
de doelman staande wil hij het veel 
en veel te mooi doen. In plaats van 
snoei hardt uit te halen komt hij niet 
verder dan een simpel schotje dat 
een makkelijke prooi werd voor de 
doelman van Assendelft. In de ex-
tra speeltijd zijn Maarten Hemmen 
en Jurrian van de Water nog dicht 
bij de winnende treffer maar nu is 
het de Legmeervogels doelman Ra-
him Gök die zijn ploeg behoed voor 
een nederlaag. 2-2 is dan ook de 
eindstand.

KDO weer koploper 
klasse 3A
De Kwakel - Na de ijzersterke 
winstpartij tegen Van Nispen van 
twee weken geleden waren Ray-
mond de Jong en zijn jonge selectie 
erop gebrand om deze mooie pres-
tatie een passend vervolg te geven. 
De trainer kon niet over een geheel 
complete selectie beschikken. Ver-
dediger Mitchel Smits is gebles-
seerd, terwijl Joris Kortenhorst en 
Bart Hoving genieten van een win-
tersport vakantie. Desondanks kon 
KDO met een sterk elftal aan de 
wedstrijd beginnen. 
De eerste 10 minuten waren af-
tasten voor beide ploegen. Na een 
kwartier was het eerste echte wa-
penfeit van KDO. Na een voorzet op 
maat kopte Menno Lingeman ech-
ter net over.
Vijf minuten later de tweede grote 
mogelijkheid voor KDO om op voor-
sprong te komen. Joeri Stange om-
speelde een paar verdedigers en 
werd onderuit gehaald in het zes-
tienmeter gebied van ASC. Na kort 
overleg tussen penaltynemers Bart 
van der Tol en Rick Kruit ging laatst-
genoemde met zelfvertrouwen ach-
ter de bal staan. De gelegenheids-
spits van KDO schoot de bal vak-
kundig tegen de touwen en de 1-0 
was een feit. Na een half uur was 
het weer Rick Kruit die een prach-
tig doelpunt maakte uit een verre 
uittrap van Jesper Oudshoorn. Het 
doelpunt werd echter afgekeurd 
wegens vermeend buitenspel. 

Tandje bij
Na de rust deed ASC in eerste in-
stantie een tandje erbij. Echter was 
het de thuisploeg die weer het net 
wist te vinden. Een mooie steekbal 

van Rick Kruit werd hard in de kor-
te hoek geschoten door Joeri Stan-
ge, 2-0. Enkele minuten was het 
weer raak en was het wederom de 
uitblinkende Rick Kruit die de aan-
gever was na een sterke individue-
le actie. Hij zette de bal netjes voor 
en aanvaller Joeri Stange hoefde de 
bal alleen nog maar binnen te lopen, 
3-0 en normaal gesproken wedstrijd 
gespeeld. Enkele minuten later was 
het toch ASC met de aansluitings-
treffer.
In eerste instantie redde Jesper 
Oudshoorn nog op een hard schot 
van de zijkant, maar in de rebound 
werd de bal vanuit het midden hard 
in de hoek geschoten, stand 3-1. In 
het vervolg van de wedstrijd drong 
KDO aan voor de 4-1 en bleef het 
sterkere team. Tien minuten voor 
tijd kwam dan eindelijk de ver-
lossende 4-1 op het scorebord te 
staan. Middenvelder Bart van der 
Tol ontving de bal op de rand van 
het zestienmeter gebied en met ge-
voel lag hij de bal in de rechter bo-
venhoek. Keeper kansloos en wed-
strijd definitief beslist. 
Deze nuttige overwinning zorgt er-
voor dat KDO weer de lijstaanvoer-
der van 3A is. Buurman FC Aalsmeer 
won dit weekend van titelfavoriet 
Alphen, voor de mannen van Ray-
mond de Jong was dit natuurlijk een 
gunstig resultaat.
De voorsprong op de nummer twee 
Alphen kan bij het winnen van het 
inhaalduel tegen WVC vergroot 
worden naar maar liefst 5 punten 
en een voorsprong van 8 punten op 
FC Aalsmeer. Het inhaalduel tegen 
WVC wordt aankomende zondag 
thuis gespeeld om 14.00 uur. 



Mijdrecht - Vrijdagavond 17 februari 2017 was de fi nale van de Talentenjacht 2017 op het VeenLanden College. Leerlingen en oud-leerlingen zorgden ervoor dat het publiek zich 
geen moment heeft verveeld. Santi Bosma, in het dagelijks leven economiedocent, introduceerde alle artiesten en bleek ook als presentator zeer talentvol te zijn.

Bruisende Talentenjacht
op het VeenLanden College

Gemma Breur won 
voor de tweede maal 
de wisselbeker met het 
zelfgeschreven nummer 
Memorable, dat ze prach-
tig zong en waarbij ze 
zichzelf begeleidde op de 
piano.

De tweede prijs ging 
naar de zusjes Channah 
en Nadieh ten Dam, die 
het publiek kippenvel 
bezorgden met een cover 
van het nummer “Dat ik 
je mis”.

De derde prijs was voor 
de Acrosquad: Laura 
Grootegoed, Lisanne 
Helmer, Shelly van Vliet, 
Pibbe Dirkson, Sanne 
Zijlstra en Jessica Hel-
mer. Een wervelend 
optreden waarnaar je zo 
nu en dan niet durfde te 
kijken, want de dames 
maakten nogal wat buite-
lingen in de lucht.

DJ Nick Partytime en 
zijn danscrew, het moet 
even gezegd: dat smaakte 
naar meer, wat een en-
thousiasme.

Ook Sacha, Kiki, Yara, 
Milou, Jade, Dana, Isis, 
Ellis, Laisa, Gijs, Sarah, 
Amber, Debby, Hannah, 
Elionora, Silke en Catha-
lijne: jullie maakten de 
avond!

De techniek stond ook dit 
jaar voor niets. Net als 
vorig jaar kon het publiek 
weer meestemmen via de 
telefoon. De organisatie 
was in handen van Linda 
van den Aardweg, Judith 
van Eijk, Pepijn van den 
Berkhof, Jorrit Groene-
velt, Claudia Röling en 
Remco Tieman.

De techniek werd ver-
zorgd door Lisa van 
Scheppingen (jarig en 
toegezongen door het 
hele publiek), Neal Jan-
sen, Maarten Woudstra, 
Jelle Aardema, Nand 
Homan, Janey Jansen, 
Luc van Essen, Stefan 
Versluis, Thijs van Uden 
en Andy Teerlink.
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