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Oude Dorp gaat nog 
verder op de schop

De Koningin Julianalaan wordt het eerst opgebroken voor rioleringswerkzaamheden

Uithoorn - Inwoners van het Ou-
de Dorp moeten zich opmaken voor 
nog meer overlast door werkzaam-
heden die binnenkort en op termijn 
volop zullen worden verricht in de 
openbare ruimte. In een brief die de 
gemeente deze week huis aan huis 
onder de bewoners gaat versprei-
den wordt daaraan tekst en uitleg 
gegeven. Verder is er op donder-
dag 13 maart tussen 17.00 en 20.00 
uur een inloopbijeenkomst op het 
gemeentehuis georganiseerd waar 
belangstellende bewoners terecht 
kunnen met eventuele vragen en 
waar men wordt bijgepraat. Waar de 
werkzaamheden aan de Prins Bern-
hardlaan en de Thamerlaan nog in 
volle gang zijn en het busbaanvia-

duct ook nog een grote bouwput is, 
wil de gemeente in de eerste week 
van maart al een begin laten maken 
met het vervangen van de riolering 
in de Koningin Julianalaan. Het ge-
deelte tussen het Marktplein en de 
Oranjelaan komt daarbij het eerst 
aan de beurt. Dat kost drie weken 
werk. Aansluitend gaat het Markt-
plein hiervoor op de schop. Daar-
voor moet ook een aantal bomen 
langs de oever worden gekapt. Bij 
de definitieve herinrichting van de 
waterlijn komen er weer nieuwe bo-
men voor terug. Vervolgens wordt 
de riolering in de Dorpsstraat (tus-
sen het Marktplein en de Prinses 
Irenelaan) vervangen en uiteinde-
lijk gebeurt dat ook nog op de Wil-

helminakade. Deze werkzaamhe-
den duren tot eind april. In voorko-
mende gevallen is doorgaand ver-
keer dan niet mogelijk. De gemeen-
te geeft aan dat de werkzaamhe-
den in de Dorpsstraat en op de Wil-
helminakade pas van start gaan als 
de herinrichting van het Thamerlint, 
het viaduct onder de busbaan en de 
Stationsstraat eind maart zijn afge-
rond. De aanduiding zonder verde-
re uitleg dat ‘verkeer vanaf het be-
drijventerrein wordt omgeleid via de 
Tromplaan’ doet de wenkbrauwen 
fronsen. Is dat bestemmingsverkeer 
voor de Wilhelminakade en/of het 
Marktplein? 

(Vervolg elders in deze krant)

Opbrengst Nieuwjaarsbridgedrive naar 
Kinderhospice De Biezenwaard
Uithoorn - Op vrijdagavond 10 janu-
ari heeft Soroptimistclub Uithoorn/
De Ronde Venen een Nieuwjaars-
bridgedrive georganiseerd. 

De opbrengst ad € 1300 van deze 
avond gaat dit jaar naar Kinderhos-
pice De Biezenwaard in Uithoorn. 
De Biezenwaard is logeren, deeltijd 
wonen, vakantieopvang, dagbeste-
ding en naschoolse opvang in één. 
Dit alles voor chronisch zieke kinde-
ren of kinderen met een beperking. 
Het bijzondere van De Biezenwaard 
is dat er 24 uur per dag een (kin-

der)verpleegkundige aanwezig is. 
De Biezenwaard kan ouders ontlas-
ten en ondersteunen in de zorg voor 
hun kind. Voorop staat dat een kind 
zich bij De Biezenwaard thuis voelt.
Veel van deze kinderen maken ge-
bruik van aangepast speelgoed. 
Met de opbrengst van de bridge-
drive kunnen zij een geluidenorgel 
aanschaffen voor de kinderen.

Het geluidenorgel werkt met ge-
luid en licht. Het bijzondere aan dit 
geluidenorgel is dat het werkt met 
sensoren. Hierdoor hoef je ze niet 

in te drukken, maar ze reageren al 
wanneer er een hand, voet of kind 
boven komt. Een geweldige metho-
de waar de kinderen heel veel ple-
zier aan gaan beleven. 

Soroptimist Internationaal
De serviceclub Soroptimist Interna-
tionaal bestaat uit vakvrouwen die 
zich inzetten voor de positieverbete-
ring van vrouwen en kinderen over 
de hele wereld. De lokale clubs zet-
ten zich voornamelijk in voor on-
dersteuning van lokale en regiona-
le projecten.

65 jaar staat het Rode 
Kruis voor u klaar
Uithoorn/De Kwakel – Afde-
ling Uithoorn/De Kwakel van het 
Rode Kruis bestond vorig jaar 65 
jaar en dat heeft de organisatie van 
dit goede doel niet zomaar voor-
bij laten gaan. Het Rode Kruis Uit-
hoorn/De Kwakel heeft alles uit de 
kast gehaald om er een heel bijzon-
der jaar van te maken. Met trots in 
hun stem vertellen de bestuursle-
den dat ze dat jaar ontzettend veel 
mooie momenten hebben beleefd 
met zowel de gasten als de vrijwil-
ligers. Niet alleen kijken ze met vol-
doening terug op het afgelopen jaar, 
de bestuursleden zijn erop gebrand 
om er dit jaar weer nét zo’n gewel-
dig jaar van te maken! Maar dan 
met de gebruikelijke activiteiten. 
Corrie Sassen, coördinator van de 
sociale activiteiten, begint te ver-
tellen over het initiatief dat speci-

aal voor het 65-jarig bestaan in het 
leven is geroepen: ‘Make a wish a 
day’. Een prachtig initiatief waarbij 
het Rode Kruis ‘haalbare’ wensen 
en dromen uit laat komen. Een ge-
weldig voorbeeld dat Corrie hierbij 
noemt, is de wens van een 99-jarige 
vrouw die wilde ervaren hoe het is 
om met een ballon in de lucht rond 
te zweven. Het Rode Kruis Uithoorn/
De Kwakel heeft er alles aan ge-
daan om deze unieke ervaring voor 
haar mogelijk te maken. Ze beleef-
de de dag van haar leven! Een an-
dere bijzondere activiteit vond Cor-
rie het ritje met de tram door Am-
sterdam. “Gewoon genieten met 
de mensen. Als de gasten genie-
ten, geniet je er zelf ook van”, ver-
telt Corrie.  

(Vervolg elders in deze krant)

Uithoorn – Waar is het baasje van deze wat oudere cyperse kat? 
Het dier heeft iets wit om de mond. Het dier liep rond op de Groe-
ne Kikker in Uithoorn. Wie deze kat herkent wordt verzocht con-
tact op te nemen met de Dierenbescherming afd. Noord-Holland 
Zuid via tel. 0297-343618.

Waar is mijn baasje?
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De gemeente Uithoorn organiseert 
een prijsvraag voor het ontwerpen 
van een speeltoestel in het gebied bij 
de Iepenlaan en daar hebben we de 
hulp nodig van kinderen van 8 tot 10 
jaar.  
Tussen de Iepenlaan en de Vuurlijn 
stonden kassen. Die zijn nu gesloopt 
en de gemeente gaat daar een mooi 
park aanleggen.In het park komen  
fruitbomen, wandelpaden en water. 
Er komt ook een speelplek. Niet zo-
als de meeste speelplekken, maar 
een lekker ruig terrein. Zo komt er 
een touwbrug, boomstammen en er 
komt een heuvel met een uitkijkpunt.

Maak je ontwerp
In het park wordt ook een speeltoe-
stel geplaatst in de vorm van een 
vliegtuig. We weten nog niet hoe dat 
eruit komt te zien. Daarom vragen 
we jullie om een ontwerp te maken 
van een mooi vliegtuig waarbij je kunt 
denken aan:
- Glijden 
- Klimmen 
- Vliegtuigen spotten 

- Toegankelijk en bereikbaar voor 
zoveel mogelijk kinderen 

- Gebruik je fantasie! 
Het ontwerp kan in de vorm van een 
tekening of een maquette (papier, 
karton etc.). Het winnende ontwerp 
zal door een leverancier zo goed mo-
gelijk worden nagemaakt.

Verzin een naam voor het park
We zoeken ook nog een naam voor 
het park. Over een paar maanden 
gaan we beginnen met de aanleg van 
het park, dan zal ook het winnend 
ontwerp van het vliegtuig bekend ge-
maakt worden en misschien ook een 
passende naam!

Insturen
Je kan je inzending voor 21 maart 
2014 sturen naar: Gemeente Uit-
hoorn, t.a.v. Gabry Schavemaker, 
Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uit-
hoorn. Vergeet niet je naam en je 
leeftijd te noemen. Wist je dat... de 
inrichting van het groengebied wordt 
mogelijk gemaakt door de Stichting 
Leefomgeving Schiphol.

Wie ontwerpt het meest spannende 
en uitdagendste speelvliegtuig?

Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-17.00 uur.

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

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 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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 vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 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 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Concept “Gebiedsvisie Ruilverkaveling”. Inzageperiode vrijdag 14 februari 

2014 tot en met donderdag 27 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkelingen 
M. Blonk, 0297-513111.

- Voorbereidingsbesluit Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1. Inzageperio-
de 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Vogellaan 104, het verplaatsen van de bestaande schuur en het maken van 

een overdekt terras.

 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
- Dwarsweg 4. Melding ontvangen van de heer Pannekoek ten behoeve van het 

realiseren van een tijdelijke uitweg bij het perceel Dwarsweg 4.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Weegbree 55. Ontheffi ng artikel 35 verleend aan mevrouw E.M. Meijer voor 

het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de voorstellingen van 
toneelvereniging Maskerade van 27 februari t/m 1 maart 2014 en van 16 t/m 
18 oktober 2014. Bezwaar t/m 31 maart 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning verleend aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de 

Amstel voor het organiseren van een streekmarkt op 13 september 2014 van 
10.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 2 april 2014.

- Eendracht 4. Verklaring van geen bezwaar aan tafeltennisvereniging VDO 
voor het organiseren van een receptie en reünie op 17 mei 2014 van 16.00 tot 
24.00 uur.

- Schans 108. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café 
De Herbergh 1883 voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 decem-
ber 2014. Bezwaar t/m 1 april 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Rodenbachlaan. Vergunning aan Hemubo betontechnieken voor het plaatsen 

van een opslagcontainer en een ecotoilet op de openbare weg t/m 14 maart 
2014. Bezwaar t/m 2 april 2014.

- Zijdelwaardplein 60 t/m 88. Vvergunning kabels en leidingen voor het aanpas-
sen van het LD-gasnet, het verwijderen van 8 gasaansluitingen en het aan-
brengen van 5 tijdelijke G4 aansluitingen. Bezwaar t/m 4 april 2014.

 PUBLICATIE INSPRAAKRESULTAAT TUINGROENDEPOTS
Op 19 februari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Uithoorn de volgende locaties aangewezen ter uitbreiding van het aan-
tal tuingroendepots:
1.  hoek Grevelingen/Gouwzee (Meerwijk Oost)
2.  Korte Polderweg nabij kruising Watsonweg (Meerwijk West)
3.  Traverse nabij Boterdijk (De Kwakel)
4.  Geertruidahoeve (De Legmeer)
5.  Joost van den Vondellaan tegenover winkels (Zijdelwaard)
6.  Marsmanlaan (Zijdelwaard)
De tekeningen zijn te downloaden via www.uithoorn.nl.

 VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
 INDIENEN VAN EEN REGISTRATIEVERZOEK VOOR PERSONEN 
 VAN ANDERE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat personen van andere lidstaten 
van de Europese Unie, indien zij ingezetenen zijn van deze gemeente, zich bij de 
gemeente kunnen laten registreren als kiezer van de Nederlandse leden van het 
Europees Parlement
Voorwaarden:
a. op de dag van kandidaatstelling 8 april 2014 heeft u uw werkelijke woonplaats 

in Nederland;
b. op de dag van de stemming bent u 18 jaar of ouder;
c. u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat. 
Het schriftelijke verzoek wordt u toegezonden. De eenmaal geregistreerde per-
soon blijft geregistreerd zolang hij ingezetene is van een Nederlandse gemeen-
te. Het schriftelijke verzoek bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet in de lid-
staat van kiesrecht is uitgesloten en dat hij/zij het kiesrecht uitsluitend in Neder-
land zal uitoefenen. Uw verzoekschrift dient uiterlijk op 9 april 2014 door ons te 
zijn ontvangen. Ingediende verzoeken ontvangen na deze datum gelden pas voor 
de volgende verkiezing.  
Uithoorn 18 februari 2014          
De burgemeester voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Werkzaamheden en afsluiting 
Zijdelweg (N521) 28 t/m 31 maart
De Zijdelweg (N521) te Amstel-
veen wordt op vrijdag 28 maart van-
af 18.00 uur tot maandagochtend 31 
maart 6.00 uur afgesloten voor door-
gaand verkeer. 
De afsluiting is nodig om de slinger 

te verwijderen en de nieuwe roton-
de op de Zijdelweg aan de noordzij-
de van de N201 (Amstelveense kant) 
aan te sluiten op de bestaande Zij-
delweg. Ook worden de op- en afrit-
ten aangesloten op de nieuwe situa-

Geen aanvraag paspoort of 
identiteitskaart mogelijk op 
donderdag 6 en vrijdag 7 maart
In verband met de invoering van de 
tienjarige geldigheid van een pas-
poort en identiteitskaart is het niet mo-
gelijk om op deze genoemde datum 
een paspoort of identiteitskaart aan te 
vragen. Vanaf zondag 9 maart 2014 
wordt de geldigheidsduur van het pas-
poort en de Nederlandse identiteits-
kaart voor personen die 18 jaar en 
ouder zijn, verlengd van vijf naar tien 
jaar. Daarom wordt een nieuw model 
van de documenten ingevoerd. Hier-
door is het een aantal dagen vooraf-

gaand aan de datum van invoering 
niet mogelijk om reisdocumenten aan 
te vragen. De ‘sluiting’ is noodzakelijk 
omdat bij de producent de systemen 
en personalisatiemachines moeten 
worden aangepast om de documen-
ten van het nieuwe model te kunnen 
vervaardigen. Dat is een complexe en 
tijdrovende operatie. Binnengekomen 
paspoorten en identiteitskaarten kun-
nen dan wel worden uitgereikt op 6 en 
7 maart 2014 bij de KCC balie in het 
gemeentehuis.

Straatnaam Bertram blijft 
gewoon bestaan
In de Nieuwe Meerbode van 19 fe-
bruari jl. stond een artikel over de 
straatnaam Bertram in de rubriek 
‘Reactie van een lezer’. In dit arti-
kel wordt de indruk gewekt dat de 
straatnaam Bertram zou verdwij-
nen en dat er een commissie zou 
zijn die de straatnaam zou intrek-
ken. De gemeente weet hier niets 
van en deze verandering is ook 
niet aan de orde. Er is geen besluit 
of een voornemen daartoe deze 
straatnaam te wijzigen. 

Foutieve informatie
De gemeente weet niet waar de 
schrijver deze informatie op ba-
seert, maar de bewoners van de 
Bertram hoeven zich geen zorgen 
te maken, de straatnaam blijft ge-
woon gehandhaafd.. De afgelopen 
dagen zijn er brieven binnenge-
komen van verontruste inwoners 
uit de Bertram. De gemeente vind 
het spijtig dat deze informatie in de 
krant is gekomen en hoopt dat dit 
artikel duidelijkheid biedt.

tie. Het Shell-tankstation is geduren-
de dit weekeinde gesloten. Met be-
hulp van verkeersregelaars worden 
de hulpdiensten en bussen van con-
nexxion doorgelaten. 

Fietsers houden doorgang. Aanslui-
tend zijn de op- en afritten geopend 
voor het verkeer van en naar de nieu-
we N201. Meer informatie leest u op 
www.uithoorn.nl

Vliegtuiglawaai? VVD roept op om uw klachten ook te melden!
Uithoorn - De afgelopen maan-
den is in Uithoorn en De Kwakel een 
duidelijke toename van de geluids-
overlast door het vliegverkeer. Dit 
komt doordat Schiphol eind 2013 is 
gestart met een ander schema van 
afhandeling van het vliegverkeer. 
Vooral in de vroege ochtend en la-
te avond is de overlast ten opzichte 

van vorig jaar sterk toegenomen. Bij 
de VVD Uithoorn – De Kwakel ko-
men veel klachten binnen van ver-
ontruste inwoners.
Om deze reden is dit onderwerp re-
cent ook aan de orde geweest in de 
raadsvergadering. Hierbij heeft de 
verantwoordelijke wethouder Je-
roen Verheijen (VVD) toegezegd 

hier aandacht aan te geven in het 
regionale Schiphol overleg. Afge-
lopen week hadden enkele lokale 
VVD raadskandidaten over dit on-
derwerp een gesprek met VVD Pro-
vinciale Staten lid Petra Kirch-Voors. 
Tijdens dit gesprek werd duidelijk 
dat de toegenomen overlast ook al 
de aandacht heeft van de VVD frac-

tie in het provinciehuis. Petra Kirch-
Voors benadrukte dat het allerbe-
langrijkste is dat de klachten ook 
daadwerkelijk worden ingediend, 
dat blijkt lang niet altijd te gebeuren. 
Alleen op basis van werkelijk gere-
gistreerde klachten kan aan de bel 
getrokken worden bij Schiphol om 
actie te ondernemen. 

De VVD roept inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel dan ook drin-
gend op om de klachten ook werke-
lijk te melden!
Het is een kleine moeite om te voor-
komen dat de leefbaarheid in on-
ze gemeente achteruit gaat door 
toename van vliegtuigoverlast. Bel 
voor het indienen van klachten over 

vliegtuiglawaai het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS) via te-
lefoonnummer 020-6015555. Dit 
nummer is dagelijks, ook in het 
weekend, bereikbaar tussen 09.00 
en 17.00 uur. U kunt ook een e-mail 
sturen naar info@mailbas.nl of uw 
klacht indienen via de website www.
bezoekbas.nl.



Op woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen: alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel  van 18 jaar en 
ouder mogen dan naar de stembus. Dit is deel 4 van een serie, waarbij de partijen u helpen bij het maken van uw keuze.

Bent u er al uit? Bepaal uw standpunt voor de verkiezingen R A A D S A G E N D A

Datum: 27 februari 2014  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Europarei, wensen en 
bedenkingen overeen-
komst grondexploitatie 
19.40 uur

4   Verordening Basis 
Registratie Personen
20.30 uur

5   Wijziging vergader-
structuur: invoering 
commissies 21.10 uur

Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 13 maart 
2014. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

CDA
Jordy Keimes

Bereikbaarheid
Verwerking van ver-
keersstromen moet
optimaal doorgang 
vinden, daarom kiest 
het CDA voor betere 
coördinatie van infra-
structurele maatregelen.
   Zorgen voor goede 
bereikbaarheid voor 
voetgangers en fietsers, 
met name voor buur-
ten waar scholen zijn.

  Goed OV-netwerk met 
snelle verbindingen.

  Goede en veilige 
bereikbaarheid 
met de auto.

DUS! (GroenLinks/D66)
Peter Timmer

Afval: (grond)stof 
tot nadenken!
Een schone gemeente, 
zonder overlast van 
hondenpoep en zwerf-
vuil, waarbij afval 
zoveel mogelijk weer als 
grondstof kan dienen.
  Meer grondstoffen 
inzamelen: dat scheelt!

  Uithoorn onder-
gronds (met z’n 
containers).

  Minder zwerfafval: 
samen houden 
we Uithoorn en 
De Kwakel schoon!

Groen Uithoorn
Arjan Koopmans

Kwetsbare groepen
Groen Uithoorn 
maakt zich sterk voor 
kwetsbare groepen. 
Denk aan ouden van 
dagen of mensen die 
gehandicapt, eenzaam 
of afhankelijk van zorg 
zijn. Voor deze mensen 
moet voldoende budget 
zijn, ondanks de bezui-
nigingen. Ook als dit 
betekent dat voor andere 
projecten, zoals het 
nieuwe dorps centrum, 
minder geld is. Dat is 
de keuze die Groen 
Uithoorn maakt.

Ons Uithoorn
Benno van Dam

Kansen voor jeugd
In Uithoorn moeten 
kinderen zich 
optimaal kunnen 
ontwikkelen. Dit 
betekent, voor ons 
gemeentebestuur, 
extra aandacht voor:
  Spelen, sporten 
en cultuur.

   Goed onderwijs en 
de bibliotheek.

  Behoud openbaar 
(kleinschalig) 
zwembad.

  Initiatieven van 
jongeren tussen 
12 en 18 jaar.

Gemeentebelangen
Herman Bezuijen

Wonen
In iedere wijk zo gedif-
ferentieerd mogelijk 
bouwen. Bouwen 
van een aantrekkelijk 
woningaanbod dat 
‘doorstroming’ verbetert.
   Faciliteren van 
speciale projecten 
voor starters- of 
jongerenwoningen.

  Bevorderen van 
levensloopbestendig 
bouwen (Nultrede 
woningen).

  Goede verhouding 
koop- en huur-
woningen.

VVD
Nick Roosendaal

Afvalinzameling: Geen 
ophaalbeperking bij 
uw afvalverwerking

Het inzamelen van 
afval en de reiniging 
van de leefomgeving 
gebeurt efficiënt, 
waardoor we de 
kosten laag houden.
  Maximale afval-
scheiding realiseren 
we door het voor 
de bewoners zo 
gemakkelijk 
mogelijk te maken. 

  Gemakkelijk en 
goedkoop!

PvdA
Els Gasseling

Economie en 
werkgelegenheid

De PvdA wil een 
gemeente die goed 
bereikbaar is en waar 
onderwijs, bedrijfs-
leven en overheid 
nauw samenwerken.
   Een plan, gericht 
op het behouden 
en uitbreiden van 
werkgelegenheid.

   Vernieuwing en verster-
king winkelaanbod.

  Revitalisering van 
bedrijfsterreinen. 

  Voorkomen van 
leegstand.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografi e: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl
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BIJ KEUKENMAXXWINTERDEALS
 Rugby 

voor
€ 6.900,-

van € 13.800,-

             

apparaten

inclusief

5

TOT 50% 
KORTING
OP KEUKENS

OP MERKAPPARATUUR

TOT 40% 
KORTING

*

Alleen deze week

Barendrecht / 2 maart 2014 geopend / Pesetastraat 18 / Tel. 010 - 483 80 84      
Etten-Leur  / Lokkerdreef 33 / Tel. 076 - 501 71 51
Hoofddorp / 2 maart 2014 geopend / Kruisweg 655-657 / Tel. 020 - 653 81 63
Reeuwijk / Reeuwijkse Poort 304 / Tel. 0182 - 399 355
www.keukenmaxx.nl

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF Mijmeringen
OUDER WORDEN 
Word je elk jaar op je geboortedag een 
jaartje ouder? Of is elke dag een verjaar-
dag? Hoe je het ook ziet, een zekerheid 
hebben we met zijn allen en dat is dat we 
ouder worden. 

Tientallen
Nu mocht ik al laatst de 40 kaarsjes uitblazen op mijn verjaardag-
staart, maar op maandag 24 februari bereikte mijn vader de respec-
tabele leeftijd van 80 jaar oud. Die tientallen vind ik toch wel heel 
bijzonder. Als je jong bent, wil je vooral volwassen zijn. Je kunt niet 
wachten op de 18 en daarna kijk je uit naar 21 en misschien zelfs 25 
jaar. Maar daarna wordt het anders. Dan komt ineens die grote 30 in 
zicht. De overgang van een twintiger naar een dertiger weet ik nog 
heel goed. Net alsof je dan pas echt volwassen bent met een baan 
voor brood op de plank, een fijn huis en al een gezin of de vraag of 
je wel kinderen wilt. Nu ik veertig ben zie ik dat vooral als een mooie 
leeftijd waarop je meer kennis over jezelf en het leven hebt . 

Vieren
Ik weet nog heel goed hoe we mijn vaders 65ste verjaardag vierde, 
toen nog in het parochiehuis naast de Schans. Dan weten de Uit-
hoornaars zeker hoelang geleden dat is. En met zijn 75ste verjaar-
dag gingen wij als verjaardagverrassing naar het concert van And-
re Rieu in de Amsterdam Arena. Ouder worden heeft een aantal ken-
merken, maar een klein iets wat mij altijd opvalt is dat het allang niet 
meer gaat om kadootjes. Wat moet je iemand geven die geen mate-
riele wensen heeft en gewoon tevreden is? Toch willen mensen graag 
wat geven als blijk van vriendschap en attentheid. Ik sta op de mid-
denlijn, ik kan nog genieten van kadootjes die ik krijg zoals een lek-
kere douchegel. Maar ook voor mij hoeft het niet perse, veel leuker 
is het om tijd te besteden aan die ander, samen iets leuks doen. Iets 
doen dus of maken, in ons geval werd het een bonnenboekje met al-
lerlei klusjes en activiteiten om uit te kiezen.

Familie
Op het feestje ter ere van deze verjaardag zag ik al mijn ooms en tan-
tes weer en kan ik me verbazen hoe sterk ze op elkaar lijken. De fa-
milietrekken zijn er zo uit te halen. Die ene keer in het jaar zie ik ze 
allemaal bij elkaar en zien ze mij en de kleinkinderen van mijn vader. 
Vooral aan de kinderen zie je hoe de tijd voorbij vliegt. En als ik naar 
mijn vader kijk, zie ik dat ik het gen voor het leven vieren van hem 
heb gekregen. Ook al komt de ouderdom soms met gebreken, ik vind 
het zo fijn om te horen als mijn vader nog steeds kan zeggen “als het 
even kan, dan gaan we voor de 100”. 

Pa
Als het even kan, dan hoop ik dat je in redelijke gezondheid nog veel 
ouder mag worden. Je bent een kanjer, een doorzetter en jij had nooit 
gedacht dat je zo oud zou worden. Maar dat deed je wel, je hebt zo-
veel meegemaakt, mooie dingen en verdrietige dingen. Ik hoop dat 
je vooral nog mooie dingen op de teller mag zetten. Samen met ons, 
met je familie en allen die je lief zijn. Paps, Gefeliciteerd!

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Gevonden:
- Waverveen, Poeldijk: Bruin-zwart cyperse kat.
- De Kwakel, De Banken: Rode kat met klein wit befje.
- Uithoorn, N201 kruising Zijdelweg: Grote grijze cyperse kater. 

Half langharig. Niet gecastreerd.
- Wilnis, Burg. Voogdlaan: Bruin-zwart cyperse kat.
- Wilnis, Gageldijk: Grijs-wit cyperse kat.
- Wilnis, Burg.van Trichtlaan: 6 maanden oude cyperse kat met wit-

te sokjes en bef. Heeft rood bandje om.
- Vinkeveen, Kleine Meer: Zwarte kat.
- Uithoorn, Groene Kikker: Cyperse gecastreerde wat ouder kater. 

Is mager en uitgedroogd. Heeft wat wit om mond.
- Mijdrecht, Kwiksaart: Vaal rood ongecastreerd jong katertje met 

witte bef. 

Regio - Kijkt u wel eens naar vogels 
in de tuin? Vraagt u zich wel eens 
af welke vogel u zo prachtig hoort 
zingen? Wilt u meer weten van die 
bijzondere vogels in de polder, het 
bos of de duinen? Ook dit jaar or-
ganiseert IVN een cursus die u ver-
trouwt maakt met de meest voorko-
mende vogels in onze omgeving.
De cursus ‘Vogels in de kijker’ is ge-
schikt voor iedereen met interesse 
voor vogels. Na afloop zult u in staat 
zijn veel algemene vogels te herken-
nen op grond van uiterlijk, geluid en 
gedrag. Over vogels is veel meer te 
vertellen. De volgende onderwerpen 

komen aan bod: determinatie van 
algemene vogels uit onze omgeving; 
gedrag; geluid; trek en rui. Uiteraard 
besteden wij ook aandacht aan de 
beginselen van het vogels kijken.
De cursus bestaat uit vier avonden 
(11 en 25 maart; 8 en 22 april) en 
drie excursies waar u het geleerde 
in praktijk kunt brengen (29 maart; 
12 en 26 april). 
De dinsdagavonden beginnen om 
20:00 uur en eindigen rond 22:00 
uur. Plaats: NME centrum ‘De 
Woudreus’, Piet Joostenlaan 28a, 
3648 XR, Wilnis
De excursies op zaterdag begin-
nen om 09:00 uur en eindigen rond 
11:00 uur. Voor de gehele cursus, in-
clusief koffie, thee en cursusmateri-
aal vragen wij een bijdrage van
35,- per persoon. Het is onmoge-
lijk om alle facetten van het vogel-
leven in deze cursus te behandelen, 
maar het kan uw ogen en oren ope-
nen voor een fascinerende wereld, 
waarin nog heel veel te ontdekken 
valt. Hoe meer u weet, hoe meer u 
zich zult verbazen over onze gevleu-
gelde vrienden. Ga ook eens mee 
met onze excursies en geniet van 
het rijke vogelleven in onze omge-
ving. Nadere informatie en aanmel-
ding bij: Bernie Kuiken, e-mail: bp-
kuiken@live.nl
Tel. 0294 281345. http://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

‘Leer vogels kennen met IVN’

Colijn’s afternoon live
Uithoorn - Langs deze weg doen 
Axel en Heleen Colijn van het gelijk-
namige Dans en Partycentrum een 
oproep aan alle Rock ’n Roll fans in 
Uithoorn en omstreken!
Op zondagmiddag 2 maart tussen 
15.00 en 18.00 uur treden The Bop-
pin Bastards uit Nieuwkoop op tij-
dens Colijn’s Afternoon Live!
De dansschool heeft een lange, lan-
ge historie als het gaat om Rock ’n 
Roll! Honderden mensen volgden de 
leuke Rock ’n Roll lessen bij Cees 

Colijn. Er waren wedstrijdparen, de-
moteams en vooral niet te vergeten 
het Flying C Rocking Team! Met de-
ze laatste Rock ’n Roll formatie wer-
den internationale successen be-
haald. Het kan niet anders dan dat 
vele mensen in de regio nog steeds 
warme gevoelens krijgen wanneer 
ze deze geweldige muziek horen.
De middag is gratis toegankelijk 
voor iedereen en in het bijzonder 
de ‘oud’ Rock ’n Rollers! Meer info: 
www.dansenpartycentrumcolijn.nl

De verleiders terug in
het theater

Regio - Na het overdonderende 
succes van De casanova’s van de 
vastgoedfraude, komen dezelfde 
makers met De val van een super-
man, een spannende komedie over 
de boekhoudfraude bij het Ahold 
Concern. Over falend leiderschap, 
falend toezicht en zelfs zonneko-
ning-gedrag aan de top van het Ne-
derlandse bedrijfsleven. Inclusief de 
beslommeringen binnen de fami-
lie Heijn zelf (zoals de ontvoering 
van Gerrit Jan en het Oibibio-de-
bacle van Ronald Jan). De formule 
van DE VERLEIDERS is bekend: het 
publiek blijft niet buiten schot. Met 
veel genoegen nagelen wij bestuur-
ders met hun bonus-mentaliteit aan 
de schandpaal, maar de acteurs da-
gen jóu ook uit, want wil jij ook niet 
meer voor minder?
De val van een super-man gaat te-
rug naar de financiële jubelstem-
ming rond het jaar 2000, de kiem 
van onze huidige crisis. Ahold wordt 
voor de allereerste keer geleid door 
een niet-Heijn. Cees van der Hoe-
ven tovert het concern om tot één 
van de grootste retail multinationals 
ter wereld. Maar het succes blijkt 

een illusie en de grootste boek-
houdfraude ooit komt uit. Binnen 
één dag keldert het aandeel Ahold 
met zestig procent en verdampt er 
acht miljard euro. Van der Hoeven 
heeft het meest solide bedrijf van 
Nederland aan de rand van de af-
grond gebracht en alle kopstuk-
ken van de familie komen samen 
voor beraad op Pudlestone Court, 
het Britse landgoed van de oude 
Heijn. De val van een super-man is 
een zinderende voorstelling met een 
fantastische apotheose.
Een regelrechte AH-erlebnis! Dit 
bijzondere toneelstuk wordt ge-
speeld door Han Römer, Geror-
ge van Houts, Jules Croiset, Victor 
Löw, Rosa Reuten, Joke Tjalsma, Ju-
lia Akkermans en Walter Crommelin. 
De regie is in handen van Tom de 
Ket. Om deze theatervoorstelling bij 
te wonen op dinsdag 11 maart aan-
staande om 20:00 uur, kunt u kaar-
ten reserveren voor 29,00 (en voor 
de sprintprijs van 24,50 zolang de 
voorraad strekt). Bezoek de web-
site voor actuele prijsinformatie en 
arrangementen: www.crowntheate-
raalsmeer.nl of bel 0900-1353. 

De Zonnebloem riddert 
mevr. Kraan-Moraal

Regio - Op 18 februari hield De 
Zonnebloem afdeling Uithoorn/
Amstelhoek haar jaarlijkse leden-
vergadering voor de vrijwilligers. 
Er waren twee belangrijke agen-
dapunten t.w. de bestuursverkie-
zing en de huldiging van een jubi-
laris. Twee leden van het dagelijks 
bestuur hadden te kennen gege-
ven niet meer in aanmerking te 
willen komen voor een nieuwe zit-
tingstermijn. Het betreft de voor-
zitter, die i.v.m. zijn drukke werk 
dit niet meer kon combineren met 
het voorzitterschap van De Zonne-
bloem. De penningmeester stapte 
op om zijn moverende redenen. 
Voor het voorzitterschap was een 
kandidaat op de vergadering aan-
wezig t.w. mevr. Ellen Boeringa. Zij 
werd met algemene stemmen ge-
kozen tot de nieuwe voorzitter. Er 
had zich geen kandidaat gemeld 
voor de functie van penningmees-
ter. Daar is het bestuur dus nog 
naar op zoek. Mocht er een lezer 

onder u zijn die denkt dat zou wel 
iets voor mij kunnen zijn, schroom 
niet en neem contact op met de 
secretaris van de afdeling. Con-
tactgegevens L. van der Meer te-
lefoonnummer 0297 521 984.
Bij agendapunt 10 stond ver-
meld: Huldiging jubilaris me-
vrouw Kraan-Moraal. Als vrijwil-
ligster van de afdeling bezoekt 
zij gasten, gaat mee met gasten 
naar bijeenkomsten en waar haar 
hulp wordt gevraagd is zij aanwe-
zig. Door De Zonnebloem Breda, 
het hoofdkantoor van onze orga-
nisatie wordt bij dergelijke jubilea 
een oorkonde en een speld be-
schikbaar gesteld. De scheiden-
de voorzitter van de afdeling over-
handigde de oorkonde en speld-
de de speld op. In zijn toespraak 
prees hij de jubilaris en bood na-
mens de afdeling nog een mooi 
boeket bloemen aan. De avond 
werd besloten met een toast op 
de jubilaris.

Komende zaterdag
Inbreng van Overtollige 
kunst, uw laatste kans
Uithoorn - Na het enorme suc-
ces van Kunst van Zolder 2009 en 
2011 was de expositie werkgroep 
+ het bestuur van Galerie Fort aan 
de Drecht unaniem wat de laatste 
expositie zou moeten worden. De 
commissieleden kwamen ooit op 
het idee van Kunst van Zolder om-
dat ze zelf af en toe iets nieuws ko-
pen - werken bij een Galerie is wat 
dat betreft extra ‘gevaarlijk’ - en 
er dan soms iets anders opzij ge-
zet moet worden in huis. De oude-
re kunst, waar men op uitgekeken is 
of die moet wijken voor iets nieuws, 
blijft dan ergens op zolder of in 
een kast ongezien en soms verge-
ten staan. Zo werd het plan geboren 
om een beurs te organiseren waar 
mensen hun niet meer ‘gebruikte’ 
kunst of werken waar ze op uitge-
keken zijn, kunnen verkopen. Het 
is ook een tentoonstelling waar alle 
expositie werkgoep leden aan mee-
werken. De verkooptentoonstelling 
Kunst van Zolder heeft plaats op za-
terdag en zondag 8,9,15 en 16 maart 
in Galerie Fort a/d Drecht. Er kun-
nen ook ‘overcomplete’ kunstwer-
ken van anderen gekocht worden.
Wie kunstwerken heeft die in aan-
merking komen voor verkoop, kan 
deze komen brengen tijdens de in-
brengmiddag, zaterdag 1 maart a.s. 
van 12.00 tot 16.00 uur in Galerie 
Fort aan de Drecht, Grevelingen 50, 
Uithoorn.

Kunstwerken
Kunstwerken die kunnen worden 
ingebracht: ingelijste schilderijen/
etsen/gouaches losse etsen/zeef-
drukken, beelden steen/brons/ke-
ramiek, glas- en keramische objec-
ten, gemengde techniek en dergelij-
ke. Dus geen kunstposters, kleding, 
sieraden, meubels, antiek, boeken, 
servies, potjes, vaasjes, schaaltjes 
en dergelijke. Het is ook niet de be-
doeling dat de mensen eigen werk 
inbrengen.

De verkoper kan zelf bepalen welk 
bedrag ze voor hun kunstwerk(en) 
willen hebben. Een tijdens de in-
brengmiddag aanwezige deskun-
dige bekijkt of het gevraagde be-
drag redelijk is. De uiteindelijke ver-
koopprijs is hoger dan de vraagprijs 
van de inbrenger omdat de Galerie 
er nog wat oplegt vanwege de on-
kostenbestrijding. Per persoon kun-
nen maximaal zes stukken inge-
bracht worden. Het inschrijfgeld be-
draagt 10 euro per inbrenger, dus 
niet per ingebracht stuk. Dus hebt u 
ooit iets gekregen of aangekocht en 
bent u er een beetje op uitgekeken, 
dan kunt u het kunstwerk een 2e le-
ven geven door het in te brengen bij 
Kunst van Zolder.

Meer informatie staat op www.ga-
leriefortaandedrecht.nl. of bel met 
Joop Crum 0297-521460

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209

www.vitawelzijnenadvies.nl

Aangeklede modeshow
Vrijdag 28 februari, aanvang 14.30 uur. Toegangskaart: 5 euro, inclusief 
koffie/thee/maaltijdsoep met broodjes.

Zondagmiddagcafé 
Zondag 2 maart zijn de deuren van 14.00 – 16.30 uur weer geopend. U 
bent welkom om te komen klaverjassen, biljarten of een praatje maken. 
De entree bedraagt 1 euro.

NL-Doet 
Het Orangefonds heeft de aanvraag voor het opknappen van de grote
zaal en de flexplek in het Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof voor NL-doet 
op zaterdag 22 maart goed gekeurd. De ruimtes worden geschilderd 
door vrijwilligers en voorzien van nieuwe gordijnen. Het wijksteunpunt 
zal hierdoor nog meer een sfeervolle en huiselijke uitstraling krijgen. 
Buurtbewoners die ook op de deze dag de handen uit de mouwen wil-
len steken kunnen zich aanmelden bij Monique Sintenie: 0297-567209.

Workshops in Atelier
de Penseelstreek
Uithoorn - Atelier de Penseelstreek 
(Potgieterlaan 16, Uithoorn) is ge-
start met een serie van drie work-
shops; de eerste heeft reeds plaats-
gevonden en daar is met heel veel 
plezier gewerkt.

De volgende workshop vindt plaats 
op woensdagavond 5 maart van 
20 tot 22 uur. Het thema is “potjes 
en vaasjes schilderen”. Er zijn ver-

schillende soorten in allerlei kleu-
ren in het atelier aanwezig. Ze schil-
deren met acrylverf op papier en 
al het materiaal (gebruik kwasten, 
verf en papier) is inbegrepen in de 
prijs .Voor wie het leuk vindt om een 
keer te komen schilderen, is dit een 
goede gelegenheid. Voor meer in-
fo: www.atelier-penseelstreek-uit-
hoorn.nl, email: info@atelier-pen-
seelstreek-uithoorn.nl
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Vragen van Statenleden over de 
Irenebrug en het Amstelplein

Uithoorn - De voortgaande discus-
sie over de Prinses Irenebrug en de 
herontwikkeling van het Amstel-
plein beperkt zich niet uitsluitend tot 
de inwoners van Uithoorn en die in 
De Ronde Venen, met name Amstel-
hoek. Ook tijdens een recente ver-
gadering in de Provinciale Staten 
van Noord-Holland, waarvan de no-
tulen in het bezit van deze krant zijn, 
kwam het aan de orde. Daar werd 
door enkele Statenleden een aantal 
vragen gesteld aan Gedeputeerde 
Staten over het toekomstig gebruik 
en beheer van de Prinses Irenebrug 
in de N201, het aansluitende weg-
vak N196 en de dorpskern van Uit-
hoorn. Enkele daarvan zijn samen 
met de beantwoording door GS de 
moeite waard om er eens aandacht 
aan te schenken. Zoals wat de ge-
middelde intensiteit van het gemo-
toriseerde verkeer per etmaal en in 
de spitsuren is op de N196 bij de 
Prinses Irenebrug. Dat was in okto-
ber vorig jaar 20.850 motorvoertui-

gen per 24 uur en 1.700 per uur in 
de avondspits. De prognose in 2015 
voor de N201 ter hoogte van de Am-
stel bedraagt 19.770 motorvoertui-
gen per etmaal zonder knip in de 
Prinses Irenebrug (waarbij bestem-
mingsverkeer door Uithoorn gaat) 
en 27.800 met een knip in de brug 
want alles rijdt dan via het aquaduct. 
De prognose voor dat jaar ter hoog-
te van de brug is 10.900 motorvoer-
tuigen per etmaal (door Uithoorn) 
als de brug gewoon open zou blij-
ven, dus geen knip en nihil als de 
knip er wel komt. (Dat laatste is nu 
juist wat de gemeente Uithoorn voor 
ogen heeft. Red.)

Geslotenverklaring busbaan
Op grond van de Realisatieovereen-
komst N201 zal de N196 (in het cen-
trum) worden overgedragen aan 
de gemeente Uithoorn als de om-
gelegde N201 geheel gereed en in 
gebruik is genomen. Gedeputeer-
de Staten zijn na overdracht dan 

niet langer bevoegd verkeersbeslui-
ten voor de N196 te nemen. De brug 
blijft tevens eigendom van de Pro-
vincie die voor het tijdvak tot 2030 
het beheer en onderhoud zal blijven 
uitvoeren. De onderhoudskosten 
voor de komende twintig jaar wor-
den daarbij geraamd op ongeveer 
4,5 miljoen euro. Een deel daarvan is 
al in 2010 besteed aan een deel van 
groot onderhoud en vervanging van 
de remmingswerken. Aardig is ook 
te weten wat een eventuele (hou-
ten?) voet- fietsbrug zou gaan kos-
ten naast de Prinses Irenebrug, iets 
wat gaat lijken op de oude histori-
sche brug tussen de Mennonieten-
buurt en de Schans zoals Benno van 
Dam van Ons Uithoorn dat graag 
zou zien. Zoiets kost dan wel onge-
veer 2,6 miljoen euro! Dan een vraag 
over het landbouwverkeer. Mocht er 
een keuze moeten worden gemaakt 
uit de verschillende varianten dan 
komt ook de busbaan in beeld. Voor 
de busbaan geldt echter een ge-

slotenverklaring waarbij uitsluitend 
lijnbussen zijn toegestaan om daar-
overheen te rijden. Als daarvan ook 
gebruik zou worden gemaakt door 
het landbouwverkeer moet daarvoor 
een verkeersbesluit worden geno-
men. Op de vraag of Gedeputeerde 
Staten daaraan haar medewerking 
zou willen verlenen is het antwoord 
dat dit niet wordt overwogen. Vol-
gens GS is de busbrug te smal voor 
landbouwverkeer.

Centrum?
De plannen van de gemeente Uit-
hoorn om het Amstelplein te heront-
wikkelen en beide dorpshelften aan 
elkaar te bouwen door het winkel-
centrum uit te breiden, zal tegen de 
tijd als alles definitief is uitgewerkt 
en het bestemmingsplan aange-
past moet worden, ook de toets van 
de Provincie moeten doorstaan. Het 
nieuwe bestemmingsplan zal dan 
dienen te voldoen aan de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuur-
visie (PRVS). Nieuwe grootschali-
ge detailhandelsvestigingen moe-
ten worden afgestemd in de regio-
nale adviescommissie detailhandel 
(RAC). Afhankelijk van de fase van 
het bestemmingsplan en het advies 
van de RAC zal GS overwegen al 
dan niet een zienswijze in te dienen 
en vervolgens al dan niet een reac-
tieve aanwijzing geven. Dat is echter 
nu nog niet aan de orde omdat de 
gemeente Uithoorn nog geen nieuw 
of gewijzigd bestemmingsplan heeft 
opgesteld. Bovendien is de wense-
lijkheid van de uitbreiding van het 
winkelcentrum tot nu toe niet be-
sproken in de regionale adviescom-
missie. De gemeente Uithoorn is in 
november 2013 door de Provincie 
al wel een subsidie toegekend van 
150.000 euro voor de (toekomstige) 
herinrichting van de openbare ruim-
te in het centrum. Tot zover de be-
langrijkste vragen en antwoorden 
van Statenleden aan GS.

IVN Vogelexcursie naar 
het Landje van Geijsel
Regio - Ieder voorjaar zet veehou-
der Jan Geijsel een deel van zijn 
land onder water. Hij regelt het wa-
terpeil zo dat er een afwisseling ont-
staat van droge en natte gebieden. 
Dat is een ideale situatie voor veel 
steltlopers en andere vogels die net 
terugkeren uit hun overwinterings-
gebieden in Afrika en Zuid-Euro-
pa. Zij kunnen dan rusten in de nat-
te gebieden en foerageren voor-
al langs de randjes. En dat is hard 
nodig omdat ze na hun uitputten-
de reis weer in topconditie moe-
ten komen om te werken aan het 
nageslacht of om de reis te vervol-
gen naar IJsland en andere verre 
oorden. Het is verbazend hoe snel 
de vogels dit gebiedje van negen 
hectare ieder jaar weer weten te 
vinden en dat geldt zeker ook voor 
de talloze vogelaars. In korte tijd is 
dit ‘Landje van Geijsel’ uitgegroeid 
tot een landelijk bekende toploca-
tie. Het gebied is gelegen in een uit-
geveend stuk van de Holendrech-
ter- en Bullewijkerpolder bij Ouder-
kerk aan de Holendechterweg en de 
Amstelzijweg en helemaal ingesteld 
op vogelaars. Er is zelfs een specia-
le kijkschuur met een hooggelegen 
uitzichtpunt achter glas. Het is een 
plek met grote contrasten: de to-
rens van Amsterdam Zuidoost met 
de Arena in de verte en het voor-
trazende verkeer op de A9 vormen 
een surrealistisch decor bij dit ver-
der zeer landelijke gebied.
Wilt u ook eens een bezoek brengen 
aan dit vogelparadijs en uitleg krij-

gen over alles wat er te zien is? Dat 
kan op zaterdag 1 maart a.s. Dan 
organiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een korte excursie naar dit 
gebied. Wat kunt u zoal verwach-
ten? Dat wisselt per dag, maar naast 
Grutto, Wulp, Kemphaan, Scholek-
ster, Kievit en Smient en Krakeend 
is er ook een goede kans op Ture-
luur, Watersnip, Bonte strandloper, 
Bontbekplevier, Pijlstaart, Winter-
taling, Slobeend, Bergeend, Slecht-
valk en nog veel meer. Een speci-
ale attractie vormt de altijd aan-
wezige Halsbandparkiet in een 
boom bij het uitkijkpunt. De IVN- 
excursie is voor iedereen gratis toe-
gankelijk en aanmelden is niet no-
dig. Neem zelf wat te drinken mee 
en zorg voor warme kleding, want 
er wordt veel stilgestaan. Een kijker 
is eigenlijk onmisbaar en een teles-
coop is nog beter en dat zult u ook 
merken, want u kunt altijd wel even 
bij iemand in een telescoop meekij-
ken. 
Datum: zaterdag 1 maart 2014. Ver-
zamelen: parkeerplaats bij de Nieu-
we Begraafplaats aan de Ir. Ensche-
deweg in Wilnis. Vertrek: om 8.30 
uur per auto, meerijden is mogelijk. 
Terug: rond 12.00 uur
Als bij erg slecht weer de excur-
sie wordt afgelast, staat dat die dag 
om ca. 7.30 uur op onze website: 
http://www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn. Daar vindt u nog 
veel meer informatie over alle IVN-
activiteiten. Informatie: Bert Verweij 
(0297-565104/06-44282479).

Shakespeare toegankelijk 
bij Maskerade

Uithoorn - Toneelgroep Maske-
rade speelt Shakespeare´s ‘Eind 
goed, al goed’ op 27 en 28 fe-
bruari en 1 maart. Een klassie-
ker in een modern en toeganke-
lijk jasje. Om bezoekers van de 
voorstelling iets extra´s te bie-
den vanwege het 50-jarig jubi-
leum van Maskerade, is er bo-
vendien een inleiding door re-
gisseur Jules Noyons. Waarom 
is het nog steeds gênant als een 
vrouw alles op alles zet om een 
man te krijgen? En waarom ac-
cepteren we het wel als een man 
zo voor een vrouw gaat? Waar-
om is een seksueel ondernemen-
de vrouw nog steeds een “slet” 
en noemen we een man 
die zich zo gedraagt be-
wonderend “versierder” 
of “player”? Waarom ge-
ven we de armen vaak de 
schuld van de armoede, 
in plaats van een onrecht-
vaardig systeem of onze 
eigen onwil om onze rijk-
dom te delen? Deze nog 
steeds actuele, vragen 
zijn Shakespeare’s uit-
gangspunt voor ‘Eind 
goed, al goed’. Regisseur 
Jules Noyons koos sa-
men met Maskerade dit 
jubileumstuk. Jules zegt 
over het stuk; ‘Dit verge-
ten juweeltje viel ons in 
de schoot. In een prach-
tige vertaling, geheel in 
verzen, van Frank Al-
bers. Een hard én dro-
merig stuk, schrijnend en 
uitbundig, en uiteinde-

lijk een loflied op de liefde. Een 
stuk met heel veel interessan-
te rollen waarvan we dachten 
een echt feestje te kunnen ma-
ken, een jubileumwaardig stuk’. 
‘Eind goed, al goed’ is te zien in 
Het Alkwin Kollege, Weegbree 
55 te Uithoorn. De voorstellingen 
beginnen om 20.15 uur en kos-
ten slechts 10,- entree. Reserve-
ren kan via tel.nr. 06-81228111 of 
via www.toneelgroepmaskerade.
nl. Bezoekers die geïnteresseerd 
zijn kunnen om 19.30 uur dein-
leiding bijwonen om vervolgens, 
na een kopje koffie, van het stuk 
te genieten. U hoeft zich hiervoor 
niet aan te melden.

Oude Dorp gaat nog verder op de schop
Vervolg van voorpagina.

Dat rijdt dus komende vanaf de Am-
sterdamseweg onder het viaduct 
door, maar vervolgt zijn weg ken-
nelijk niet over de Thamerlaan maar 
over de Adm. Tromplaan. Waarom 
deze omleiding en is die van tijdelij-
ke aard? Misschien komt er duide-
lijkheid over tijdens de inloopbijeen-
komst op 13 maart.

Baggeren, steenstorten 
en kabels
Ook langs de Amsteloever vinden 
activiteiten plaats. Komende maand 
wordt begonnen met het uitbag-
geren van de bodem langs de be-
schoeiing, het slaan van nieuwe pa-

len voor de steigers en daarna het 
storten van stenen langs de oe-
ver om de beschoeiing te stabilise-
ren. Verwacht wordt dat deze werk-
zaamheden eind april klaar zijn. Ko-
men er dan ook al nieuwe steigers 
of worden de bestaande voorlopig 
nog op hun plaats gebracht en ge-
bruikt, zo vraagt men zich af? Op 
dat tijdstip is het vaarseizoen na-
melijk al begonnen en willen water-
sporters hun boot weer langs de ka-
de kunnen afmeren.

Vergaande plannen zijn er ook om 
dit voorjaar het oude Resmipand 
met naastliggende (leegstaande) 
panden te slopen. Op die plaats 
komt nieuwbouw van de cultuur-

cluster ‘Confucius’. Vanwege het 
zware sloop- en bouwverkeer is het 
dan echt niet zinvol om de oever 
langs de waterlijn dan al opnieuw in 
te richten. Kan beter gebeuren als 
de nieuwbouw er staat. Bij dit alles 
wordt ook nog voorzien in de aanleg 
van een elektriciteitskabel voor de 
nieuwe openbare verlichting langs 
de waterlijn en vervanging van be-
staande (oude) elektriciteitskabels. 
Daarbij worden eveneens de huis-
aansluitingen vervangen. Die werk-
zaamheden nemen ook ongeveer 
twee maanden in beslag. De ge-
meente geeft hierbij niet aan waar 
langs de Amsteloever met dit werk 
zal worden begonnen noch wordt er 
een datum bij genoemd. Wat even-

eens wordt gemist in de brief is de 
aankondiging wanneer Waternet de 
Amsteloever gaat ophogen. Meteen 
als de riolering wordt vervangen? 
Zou handig zijn. Gaat in een moei-
te door.

Al met al ziet het er naar uit dat er 
dit voorjaar en waarschijnlijk ook 
deze zomer stevig aan de weg langs 
de waterlijn zal worden getimmerd. 
Op zich een goede zaak, zolang er 
rekening wordt gehouden met be-
zoekers die bij mooi weer graag een 
terrasje willen pakken en niet in de 
laatste plaats de lokale onderne-
mers die het van de zomermaanden 
met door hun geplande activiteiten 
moeten hebben.

Tijdelijke huisvesting Apotheek Mediq op parkeerterrein

Herontwikkeling winkelcentrum 
Zijdelwaard van start
Uithoorn - De plannen voor de her-
ontwikkeling van winkelcentrum 
Zijdelwaard krijgen steeds meer 
vorm en dit wordt nu ook zichtbaar. 
Nadat eigenaar Delta Lloyd Vast-
goed de definitieve ‘Go’ voor de her-
ontwikkeling heeft gegeven, zijn de 
voorbereidende werkzaamheden, 
samen met aannemer Dura Ver-
meer uit Cruquius, gestart. Ter voor-
bereiding op de bouwwerkzaam-
heden worden er verschillende on-
derzoeken en metingen verricht op 

het parkeerterrein, in de openbare 
ruimte van het winkelcentrum en in 
de winkels. De resultaten van deze 
onderzoeken en metingen worden 
verwerkt in het definitieve ontwerp. 
Met dit definitieve ontwerp zal de 
omgevingsvergunning (waaronder 
bouwvergunning) bij de gemeente 
worden aangevraagd. 

Noodgebouw Apotheek Mediq
De panden van Apotheek Mediq 
en de voormalige Rabobank aan de 

Heijermanslaan moeten worden ge-
sloopt om ruimte vrij te maken voor 
de bouw van de supermarkt Jum-
bo en het daarboven gelegen par-
keerdek. Dat wordt gezien als de 
eerste bouwfase. De sloop van de 
panden vindt naar verwachting in 
april van dit jaar plaats. Ter voorbe-
reiding op deze sloopwerkzaamhe-
den wordt Apotheek Mediq tijdelijk 
op het parkeerterrein Zijdelwaard-
plein gehuisvest. Daar is inmiddels 
een bewijs van te zien. Apotheek 

Apotheek Mediq krijgt een fors noodgebouw ter beschikking midden op het parkeerterrein bij W.C. Zijdelwaard.

Mediq verhuist mettertijd naar de 
voorkant van het winkelcentrum 
waar nu nog de C1000 is gevestigd. 
Maar dat zal nog wel even de nodi-
ge tijd vergen. Dan komt er op het 
terrein waarschijnlijk ook een tij-
delijke viskiosk van de Zeevishan-
del Volendam te staan zodra er ge-
sloopt gaat worden. 

Uitgangspunten herontwikkeling
Het plan voor de herontwikkeling 
van winkelcentrum Zijdelwaard be-
helst een modernisering van het be-
staande winkelcentrum om dit aan 
te passen aan de eisen van deze tijd 
en om het parkeren, de bereikbaar-
heid en de openbare ruimte te ver-
beteren. Het winkelcentrum wordt 
maximaal uitgebreid met 2.000 vier-
kante meter vloeroppervlak met op 
het dak parkeervoorziening voor 
115 auto’s. Op zich een uitstekend 
plan waar de winkeliers al jaren 
op zitten te wachten. Deze uitbrei-
ding komt voornamelijk ten goede 
aan de verruiming van de bestaan-
de winkels. Daarnaast wordt ook de 
openbare ruimte rondom het win-
kelcentrum door de gemeente Uit-
hoorn aangepast. Hierbij nemen 
groenvoorziening en parkeerplaat-
sen voor fietsen een belangrijke 
plaats in. In de huidige streefplan-
ning kan na de zomer van dit jaar 
gestart worden met de daadwerke-
lijke bouw van de eerste fase. Gedu-
rende het gehele bouwtraject zullen 
de winkels open blijven en bereik-
baar zijn voor de consument.

www.gemeentebelangen.nl

De koepel van Uithoornse ondernemersverenigingen
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB) werd midden 2011 opgericht. Eén van 
de belangrijkste doelstellingen was het bieden van voldoende tegenwicht 
aan gemeente en politiek. “Is dit beleid of is er over nagedacht…?”
Om de SUB haar werk te kunnen laten doen is er geld nodig. Groot was 
dan ook de voldoening dat de Gemeenteraad instemde met oprichting 
van het Ondernemersfonds, betaald door alle ondernemers.
Een ander resultaat van doelgerichte inspraak was de herinrichting van de 
Amsterdamseweg. Ontworpen als “laan van allure” is door de Gemeente- 
raad het ontwerp dusdanig gewijzigd dat het nu een functionele ontslui-
tingsweg is zonder onnodige obstakels. Teleurstelling was er over het 
nagenoeg ongewijzigd instemmen door de Gemeenteraad met het 
ontwerpbestemmingsplan Dorpscentrum. De SUB had een ruim onder-
bouwde zienswijze ingediend. omdat zij vond dat het te weinig moge-
lijkheden bood voor de toekomst. Helaas is zij er niet in geslaagd hierover 
een discussie uit te lokken met de politiek. 
Vooruitkijkend: We zijn samen met de gemeente vooral bezig Uithoorn te 
promoten als plezierige plaats om te wonen, te werken en te recreëren en 
dan met name het Dorpscentrum, het parkmanagement op het bedrijven- 
terrein en de bestemmingsplannen van het bedrij-
venterrein. Voor dat laatste ligt intensief overleg 
met gemeente en (nieuwe) Gemeenteraad in het 
verschiet. De SUB heeft een goede positie verworven 
als een organisatie die de belangen van de onder-
nemers in goede harmonie kan vertegenwoordigen. 
En waar mogelijk zal die rol worden verstevigd.

LIJST

Gemeentebelangen 
Uithoorn - De Kwakel

richt de spotlight op:
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Ontruiming bij 
Hobbyclub-Fantasie’83
De Kwakel - Afgelopen vrijdag-
avond moest de bovenverdieping 
van het dorpshuis van De-Kwa-
kel, waar de hobbyclub in is ge-
vestigd plotseling ontruimd wor-
den. Een van de leiding constateer-
de dat er rook onder de deur door 
de zaal binnen kwam, er werd di-
rect alarm geslagen. Op aanwijzing 
van de leiding werden alle aanwe-
zige kinderen veilig naar de bene-
denzaal van het dorpshuis gebracht. 
Hier werden alle kinderen geteld en 
het bleek dat er een kind vermist 
werd. Zij bleek later in het complot 
te zitten en had zich in een ande-
re zaal boven in dorpshuis verstopt. 
Inmiddels hadden twee leiders hun 
gele hesje aangetrokken, de platte 
grond van het dorpshuis, portofoons 
en een zaklantaarn gepakt en wer-
den de toiletten gecontroleerd of 
daar misschien nog iemand aanwe-
zig was. Toen dit niet het geval bleek 
te zijn kon in samenwerking met de 
inmiddels gearriveerde brandweer 
uitleg worden gegeven  waar in het 
gebouw er rook was geconstateerd, 
zodat deze verder op onderzoek uit 
konden gaan. Het viel gelukkig mee, 
het bleek om een oefening te gaan 
waar de brandweer zelf aan had 
meegewerkt. Zij hadden namelijk 
een rookmachine geplaatst waar-
door het net leek of er inderdaad 
brand was uitgebroken. Nadat alle 
kinderen een glaasje limonade en 
een zakje chips hadden gekregen 
kon er verder worden gegaan met 
knutselen. De leiding van de hobby-
club vind het belangrijk om eens in 
het jaar z’n oefening onaangekon-
digd te houden. Er zijn tenslotte ie-
dere vrijdagavond gemiddeld z’n 50 
tot 60 kinderen in de boven ruimte 
van het dorpshuis aanwezig.

Brandweer
Er kan zich altijd een calamiteit 
voordoen en het is dan wel belang-
rijk dat een ieder weet wat er zo’n 
geval moet gaan gebeuren. Volgens 
de aanwezige afvaardiging van de 

brandweer werd er door de leiding 
adequaat gehandeld en verliep de 
ontruiming voorspoedig. Ook de 
aanwezigheid van twee kastjes die 
in de hobbyruimte van de club han-
gen waar een geel vestje, een platte 
grond van het dorpshuis, een porto-
foon, een zaklantaarn en een fl uit-
je inzitten vonden ze erg belangrijk. 
Het vestje is er voor zodat de brand-
weer weet wie de aanspreek per-
sonen zijn, een fl uitje om op te bla-
zen zodat alle aanwezige direct we-
ten dat er iets aan de hand is, de 
plattegrond zodat de leiding aan de 
brandweer uit kan leggen waar er in 
het gebouw eventueel brand is. De 
portofoons om onderling in contact 
te blijven en de zaklantaarns voor 
als de stroom uit zou vallen en het 
dorpshuis in het donker zou komen 
te zitten. Na afl oop van de club-
avond kregen alle aanwezige kinde-
ren nog een briefje mee naar huis 
zodat de ouders of verzorgers op de 
hoogte zijn gesteld van deze oefe-
ning.

Hobbyclub
Zoals de meeste vaste bezoekers 
van de hobbyclub wel weten gaan 
we in april weer een weekend weg. 
De inschrijfformulieren zijn inmid-
dels uitgedeeld en een gedeelte is 
ingevuld  weer ingeleverd. Ben je 
een vaste bezoeker van de club, 
maar heb je nog geen inschrijffor-
mulier en wil je wel graag mee vraag 
deze dan aan bij de snoepbar van 
oma snoep of bel even met onder-
staand telefoonnummer.
Tevens is de hobbyclub op zoek naar 
gegevens, oude foto’s, en verhalen 
van de club van voor 1980. We zou-
den graag hiervan in het bezit willen 
komen om het archief zo compleet 
mogelijk te maken, de foto’s kunt u 
uiteraard weer terug krijgen. 

Heeft U informatie of foto’s kom dan 
gerust eens langs op een vrijdag-
avond of neem even contact op met: 
Jan-Pieter Meijer. Tel 0614117979.

Nieuwe reparateur van fi etsen
Uithoorn – Een nieuwe fi etsenma-
ker heeft zich aangediend in Uit-
hoorn. Zaterdag (1 maart) gaat ‘De 
Fietsgarage’ aan de Zijdelweg 25 
(1421TB) open. Men kan er terecht 
voor reparatie en onderhoud van al-
le merken en typen fi etsen. Het is 
een initiatief van Martijn Vera, die 
al jarenlang een veelzijdig bedrijf op 
het gebied van Technische service 
runt, dat veel – ook grote – klanten 
heeft. 
“Ik ben weliswaar van veel techni-
sche markten thuis, maar eerlijk ge-
zegd was ik oorspronkelijk fi etsen-

maker”, zegt Vera. Zonder fi etsen-
winkels en andere reparateurs te-
kort te willen doen, denkt hij dat 
ouderwets vakmanschap toch een 
adequate aanvulling kan leveren op 
de moderne branche. Hij ziet een 
gat in de markt. “Ik denk toch dat 
wij sommige reparaties uitvoeren 
waaraan veel anderen niet meer be-
ginnen.” Hij ziet zichzelf als een re-
gionale serviceverlener voor wie het 
specialisme wil dat bijna niet meet 
bestaat.
Vera: “Omdat het bloed toch kruipt 
waar het niet kan gaan, ben ik in 
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te infor-
meren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzen-
der wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de 
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gemeente belasting 2014
Terugkomend van vakantie trof ik 
de aanslag gemeentebelasting Uit-
hoorn 2014. Ha dacht ik: de WOZ 
waarde van mijn huis is 32.000 eu-
ro omlaag. Dat wordt eindelijk eens 
lastenverlichting, maar nee hoor: 
de afvalstoffenheffi ng is met 32,5 
euro verhoogd en ook de rioolhef-

fi ng met ruim 14 euro hetgeen be-
tekent dat ik toch nog weer ruim 38 
euro meer mag afdragen. Noemde 
ze dat vroeger geen ‘creatief boek-
houden?’ 
 

DMJ van Vliet,
Uithoorn

Naamsverandering 
Bertram

In de Nieuwe Meerbode van 19-
2 zie ik een ingezonden brief 
over het intrekken van de straat-
naam Bertram met als reden 
daarvoor dat het plantje “de wil-
de Bertra” geen bestaansmoge-
lijkheden meer heeft in de des-
betreffende straat/wijk, dit door-
dat veel tuinen omheind worden 

en de openbare ruimte bestaat 
uit parkeerplaats, gras of beplant 
is met bodembekkende hees-
ters (met daartussen heel veel 
“onkruid”). Nu vraag ik me seri-
eus af waarom de naam veran-
derd moet worden, want als iets 
of iemand er niet meer is, of niet 
meer bestaat heet dat in Neder-

land geschiedenis. Daarom stel ik 
de commissie voor dat alle straten 
in Uithoorn met namen van konin-
gen, koninginnen, schrijvers, dich-
ters en zeehelden die overleden 
zijn en dus tot de geschiedenis be-
horen ook maar om te dopen.
Maar dat gaat uiteraard geluk-
kig niet gebeuren, maar denkt de 
commissie ook na over alle kosten 
die deze naamsverandering met 
zich meebrengt, alle adreswijzigin-
gen naar familie, vrienden, werkge-
vers, verenigingen, bladen en voor-
al niet te vergeten de overheidsin-
stanties. Dit neemt in deze tijd van 
bezuinigingen voor iedereen kos-
ten met zich mee, dus ook voor de 
overheid en die hebben als ik het 
nieuws goed volg niet bepaald geld 
over. Ook de gekozen nieuwe naam 
“planken wambuis” slaat ook wer-
kelijk nergens op want net  zoals 
dat er geen wilde Bertram meer 
voorkomt in de Bertram zijn er dus 

ook geen zandverstuivingen, vlieg-
dennen, kolossale eiken, hei of 
edelherten zoals die op de planken 
wambuis wel voorkomen en die we 
hier in de Bertram waarschijnlijk 
ook nooit zullen tegenkomen. 
Dus commissie stop met deze on-
zin en het op kosten jagen van de 
burger, ga zolang er in Uithoorn 
geen of heel weinig bouwactiviteit 
is en er geen nieuwe straatnamen 
bedacht hoeven te worden uzelf 
maar eens bezig houden met het 
natuurlijk beheer van het groen in 
Uithoorn, ga eens in Amstelveen op 
bezoek dan kunt.

U zien dat ook in stedelijke bebou-
wing wel degelijk plaats is voor wil-
de planten en dat is er misschien 
ook weer plaats voor de wilde Ber-
tram.

Met vriendelijke groet,
P. Bruines

Drie fi etsen 
gestolen

Uithoorn - In de avonden van 
dinsdag 18 en woensdag 19 fe-
bruari zijn drie fi etsen gesto-
len. Twee vanaf de buurten bij 
de Churchill en Briant fl ats en 
een vanaf het complex van de 
voetbalvereniging aan de Rand-
hoornweg. Onbekenden zijn er 
vandoor gegaan met een blau-
we Gazelle damesfi ets, type: 
Shift met registratienummer ein-
digend op 238, een Opoe fi ets 
en een Sparta Ion herenfi ets, 
grijs van kleur en 613 als laat-
ste drie cijfers van het registra-
tienummer.

Geen inbraken!
Uithoorn - De politie van Uit-
hoorn is heel tevreden. Deze 
week opnieuw geen meldingen 
van inbraken in woningen.
Het offensief tijdens de donke-
re dagen lijkt positief gewerkt te 
hebben. Inwoners zijn alerter op 
onbekende personen in de wijk 
en zijn zich bewust dat bij ver-
trek ramen en deuren goed af-

gesloten dienen te worden. Na-
tuurlijk hoopt de politie ook vol-
gende week op nul inbraken, 
maar dat alleen met alle inwo-
ners.

Blijf actief, geef inbrekers geen 
kans! Wie iets verdachts ziet, 
kan en mag contact opnemen 
met de politie via 0900-8844.

Portemonnee uit 
tas gestolen

Uithoorn - Op zaterdag 15 fe-
bruari tussen half zes en kwart 
voor zes in de middag is een 
portemonnee van een mevrouw 
uit Mijdrecht gestolen vanaf het 
Legmeerplein. De vrouw had in-
kopen gedaan en liep met de 
boodschappenkar naar haar au-
to.  Haar tas had ze bevestigd 
aan de kar. Onbekenden heb-
ben op dat moment een greep 
in haar tas gedaan en wisten de 
portemonnee te bemachtigen. In 
de avond werd de Mijdrechtse 
gebeld door een bewoonster van 
het Legmeerplein die twee man-
nen iets had zien weggooien on-
der hun auto. Het waren Oost-
blok types en ze reden in een 
auto met een buitenlands kente-
ken. De bewoonster is gaan kij-
ken en ontdekte de portemon-
nee van de Mijdrechtse. Alle 
bankpassen en andere beschei-
den zaten er nog in. De buit voor 
de dieven was slechts een hand-
je klein geld.

Onwel in 
supermarkt

Uithoorn - Op donderdag 13 fe-
bruari rond kwart over tien in de 
ochtend is een 20 jarige mede-
werker van een supermarkt op 
het Legmeerplein onwel gewor-
den. De Amsterdammer is enige 
tijd buiten bewustzijn geweest. 
De ambulancedienst, GGD en 
politie zijn ter plaatse geweest. 
De 20 jarige maakt het weer 
goed. Oorzaak is vermoedelijk 
een aanval van hyperventilatie.

de garage van mijn huis een werk-
plaats begonnen. Daar was een ste-
vige verbouwing voor nodig, maar 
nu kan ik los”, zegt hij. Veel repara-
ties worden eigenlijk niet meer ge-
daan, denkt Vera. “Vooral aan oude-
re, maar op zich heel goede typen. 
Wij leveren echt gediplomeerd en 
betrouwbaar vakmanschap.” 

Om ook mensen van dienst te zijn 
die niet met hun kapotte fi ets naar 
de garage kunnen komen, is er een 
speciale ophaalservice. De fi etsga-
rage is telefonisch bereikbaar via 
02977 12617 of info@defi etsgarage.
com. Informatie is ook te vinden op: 
www.defi etsgarage.com.

BTW teruggave 
zonnepanelen met Bosse 

Elektrotechniek B.V.
Regio - De afgelopen jaren heeft 
Bosse Elektrotechniek B.V. bij ve-
le woningen en bedrijfspanden 
zonnepanelen geplaatst. Door de-
ze ruime ervaring zijn ze in staat 
om u het juiste advies op maat te 
geven en goede materialen aan 
te bieden voor een scherpe prijs. 
Daarbij komen ze persoonlijk bij u 
langs om u te adviseren en om de 
installatie op te nemen waarna u 
een vrijblijvende offerte op maat 
ontvangt. De eventuele montage 
vind plaats door hun ervaren en 
vakkundige monteurs. Hoe mooi 
is het om uw eigen schone ener-
gie op te wekken en fors te bespa-
ren op uw energierekening? Bos-
se Elektrotechniek B.V. heeft als 
installateur gemerkt dat de vraag 
naar duurzame energie d.m.v. 
zonnepanelen in de regio enorm 
is gegroeid.
Zonnepanelen geven een hoog 
rendement op uw investering  zo-
dat deze tegenwoordig al met 8 
tot 10 jaar kan worden terugver-
dient! Voor bedrijven is deze te-
rugverdientijd door diverse rege-
lingen zelfs nog aanzienlijk korter. 
Met de lange levensduur van de 
zonnepanelen kunt u daarna nog 
lang profi teren van gratis stroom! 
Op dit moment kunt u de BTW 
over de aanschaf ook nog eens 
terug ontvangen wat het defi ni-
tief vervallen van de eerdere sub-
sidieregeling ruimschoots com-
penseert.

BTW teruggave
Door een uitspraak van het Euro-
pese Hof is het sinds 20 juni 2013 
mogelijk om ook als particulier 
de BTW terug te ontvangen over 
zowel de aanschaf (21%) als de 
montage (6%) van zonnepanelen.

U komt voor deze regeling in aan-
merking wanneer u een gedeelte 
van de opgewekte energie terug 
levert aan het energiebedrijf, wat 
bij de meeste installaties het geval 
is. Omdat u de opgewekte ener-
gie verkoopt aan het energiebe-
drijf ziet de belastingdienst u als 
ondernemer. Door het aanvragen 
van een BTW nummer bij de be-
lastingdienst kunt u daardoor de 
BTW over uw aanschaf terug vor-
deren. Op dit bedrag wordt een-
malig een kleine correctie uitge-
voerd. De hoogte van deze correc-
tie is afhankelijk van de omvang 
van uw systeem. Vervolgens kunt 
u vrijstelling aanvragen waardoor 
u de daarop volgende jaren geen 
BTW aangifte meer hoeft te doen. 
U kunt deze administratieve han-
delingen uiteraard zelf uitvoeren, 
maar Bosse Elektrotechniek B.V. 
kan dit in samenwerking met een 
accountant ook voor u regelen 
voor een bedrag van €150,- excl. 
BTW. De BTW over dit bedrag ont-
vangt u overigens ook retour.

Informatiedag
Op 8 maart a.s. organiseert Bosse 
Elektrotechniek B.V. een informa-
tiedag  voor particulieren en be-
drijven die graag wat meer wil-
len weten over zonnepanelen en 
eventuele BTW teruggave. De-
ze dag bent u van harte welkom 
tussen 11.00 en 15.00 uur op het 
kantoor van Bosse Elektrotech-
niek B.V. aan de Witteweg 58 te 
Aalsmeer. Hierbij zullen ook diver-
se demonstratiematerialen aan-
wezig zijn. U kunt ook altijd con-
tact met ons opnemen via onze 
website www.bosse-elektro.nl, of 
u kunt ons telefonisch bereiken 
op 0297-331121. 

Uithoorn start eigen Repair Café
Uithoorn - Wat doe je met een 
broodrooster die het niet meer 
doet? Met een fi ets waarvan het 
wiel aanloopt? Of met een trui waar 
mottengaatjes in zitten? Repair Ca-
fé Uithoorn (RCU) start op woens-
dag 5 maart van 13.00 tot 16.00 uur 
op de locatie ‘t Buurtnest aan de Ar-
thur van Schendellaan 59. De ope-
ning wordt verricht door wethouder 
Ria Zijlstra. Het draait op 5 maart al-
lemaal om repareren. Tussen 13.00 
uur en 16.00 uur staan diverse vak-
lieden klaar om te helpen bij alle 
mogelijke reparaties. Ook gereed-
schap en materialen zijn aanwezig. 

Mensen die het Repair Café bezoe-
ken, nemen van huis kapotte spul-
len mee: broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fi etsen, speelgoed, 
servies... alles wat het niet meer 
doet, is welkom. En maakt kans op 
een geslaagde reparatie. De vaklui 
in het Repair Café weten bijna al-
tijd raad en vinden dat ontzettend 
dankbaar ‘werk’. Door repareren te 
promoten, wil Repair Café bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. 

Buurtbewoners
Het Repair Café is ook bedoeld om 
buurtbewoners op een nieuwe ma-

Zaterdag 8 maart uitreiking 
schrijversprijs in De Hoeksteen
Uithoorn - Wie wil weten wel-
ke schrijvers hebben deelgenomen 
aan de prijsvraag voor het jubileu-
mevenement  50 jaar Hoeksteen en 
wat deze prijsvraag heeft opgele-
verd, is op zaterdagmiddag 8 maart 
van harte welkom in gebouw De 
Hoeksteen. Op de bovenste verdie-
ping van de bibliotheek vindt van-

af 14.00 uur een feestelijke bijeen-
komst plaats ter gelegenheid van de 
bekendmaking van de prijswinnaar. 
Na een voordracht uit het verras-
sende werk van de zeven verschil-
lende deelnemers, opgeluisterd met 
muziek van de Vocal Company, zal 
de jury bekendmaken hoe het werk 
is beoordeeld en wie er als win-

VVD Uithoorn-De Kwakel nodigt u uit!
Uithoorn/De Kwakel - In aan-
loop naar de verkiezingen worden 
er twee verkiezingsmarkten gehou-
den, op het Zijdelwaardplein en op 
het Amstelplein.
De VVD vindt het echter belangrijk 
om met alle inwoners in gesprek te 
gaan, dus ook in De Kwakel en de 

Legmeer. Zij nodigen u hierbij dan 
ook van harte uit om zaterdag 1 
maart hun kraam te bezoeken.
Van 10.00 uur tot 11.30 uur zijn de 
raadsleden en aankomend raadsle-
den in De Kwakel.
Daarna zal de kraam verhuizen naar 
het Legmeerplein waar de VVD aan-

wezig is tussen 12.00 uur en 14.00 
uur.
Onder het genot van een kopje kof-
fi e/thee met wat lekkers gaan zij 
graag met u in gesprek om te luis-
teren naar wat u bezighoudt en zul-
len zij alle tijd nemen om uw vragen 
te beantwoorden. 

naar uit de bus komt. Jeroen Verhe-
ijen zal zich als Uithoorns cultuur-
wethouder uitspreken over het be-
lang van dit initiatief en aan hem is 
de eer om de winnaar als eerste te 
feliciteren en ‘het symbool van De 
Hoeksteen’ te overhandigen.  Zie 
voor verdere informatie en contact: 
www.hoeksteen50jaar.nl.

nier met elkaar in contact te bren-
gen. En te ontdekken dat er heel 
veel kennis en praktische vaardig-
heden in de buurt aanwezig zijn. 
Jan Bruning: “Als je samen met 
een tot dan toe onbekende buurt-
genoot een fi ets, een cd-speler of 
een broek hebt gerepareerd, be-
kijk je die persoon toch anders als 
je hem of haar de volgende keer op 
straat tegenkomt. Samen repareren 
kan leiden tot heel leuke contacten 
in de buurt.” 
Repair Café Uithoorn wil na 5 maart 
op regelmatige basis een Repair 
Café in Uithoorn runnen, 
voorlopig iedere eerste en der-
de woensdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur.!
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Hoofdontsluiting Oude Dorp vordert gestaag

Uithoorn - Het heeft nog steeds veel 
voeten in de aarde om de ‘Hoofdont-
sluiting Oude Dorp’ richting de Am-
sterdamse weg en de N201 voor eind 
maart klaar te hebben en verdere 
schade aan woningen zoveel moge-
lijk te beperken. Maar het werk vor-
dert gestaag. Het wegtracé op de 
Prins Bernhardlaan is al duidelijk 
zichtbaar. Het wordt een 30 km weg, 
zoals de Thamerlaan dat op korte 
termijn ook wordt. Maar daar is men 
nog niet zover met het werk als op de 
Prins Bernhardlaan. Gezien de aard 
en het ontwerp van de wegconstruc-
tie zou men hier beter kunnen spre-
ken van ‘gebiedsontsluitingswegen’. 
Wat opvalt, is dat de weg op de Prins 
Bernhardlaan een stuk hoger ligt dan 
voor die tijd. Dat zal straks bij de Tha-
merlaan niet anders zijn als men die 
op gelijk niveau houdt met de boven-
kant van de stalen damwand die aan 
de oever van de sloot in de grond 
is getrild. Die damwand steekt van-
af de Prins Bernhardlaan gezien bij-
na een meter hoog boven het water-
oppervlak. Kijken de bewoners dan 
voortdurend tegen een roestige ijze-
ren wand aan, of wordt die metter-
tijd aan het gezicht onttrokken door 
in een zogenoemde ‘plasberm’ langs 
de damwand nog aan te planten riet 
of andere waterplanten? Volgens 
enkele bewoners lijkt de damwand 
ook hoger te zijn uitgevallen dan in 
het ontwerp is voorzien. Waar op de 
Prins Bernhardlaan tussen de weg en 
de sloot een strook grond is aange-
legd met een breedte van ongeveer 
4.50 meter, is daar bij de Thamer-
laan geen sprake van. Daar rijdt het 
verkeer pal langs afwerking van de 
damwand. Alleen aan de kant van de 
Prins Bernhardlaan is er dus slechts 
sprake van groenvoorziening waar-
bij de slootkant is afgewerkt met een 
houten beschoeiing. Die is overigens 
niet overal even netjes uitgevoerd.

Taludjes?
Gelet op het verschil in hoogte met 
de lager gelegen straten en de ro-
tonde die straks op de (verhoogde) 
Thamerlaan en de Prins Bernhard-
laan worden aangesloten, dringt de 
vraag zich op of je hier dan taludvor-
ming krijgt? Want de Koningin Juli-
analaan en de Emmalaan liggen een 
stuk lager. En hoe wordt het hoog-
teverschil in de aansluitende roton-
de bij de Prinses Irenelaan wegge-
werkt? Wordt dit een schuine taart-
punt met een ‘Le Mans’ bocht er-
in? Bij gladde weersomstandigheden 
lijkt dat een probleem voor het ver-
keer te worden.
Verder zijn er woningen waarvan 
de tuin en het hekwerk er omheen 
straks ook lager dan de weg en het 
trottoir komen te liggen. Als de be-
woners dit eventueel op hetzelfde ni-
veau willen brengen is dat dan voor 
eigen rekening? En mochten er nog 
rioleringswerkzaamheden volgen op 
de Prinses Julianalaan en Emma-
laan, wordt het straatniveau daar dan 
ook op de gewenste (aansluitende) 
hoogte voor tuinen en huizen ge-
bracht? Allemaal vragen die bij be-
woners de ronde doen. Wellicht dat 
donderdag 13 maart tijdens een ge-
plande inloopbijeenkomst in het ge-
meentehuis over het verloop van de 
werkzaamheden hier antwoord op 
kan worden gegeven.

Onderdoorgang
Bij het viaduct in aanleg onder de 
busbaan is het nu nog een grote 
bouwput, maar ook hier zijn de con-
touren van de betonnen bak al zicht-
baar waarin de weg komt voor het 
verkeer dat gebruik zal maken van 
de ‘hoofdontsluiting’. Volgens het 
ontwerp maken fi etsers en gemoto-
riseerd verkeer met gescheiden rij-
banen gebruik van deze onderdoor-
gang. Dat is wel zo veilig. De ‘stan-
daard’ hoogte van de onderdoor-
gang is 4.60 m, maar wordt als ge-
volg van de besluitvorming door de 
gemeenteraad vorig jaar beperkt tot 
3.50 m. Daarmee wil men voorkomen 
dat zwaar en groot vrachtverkeer het 
Thamerlint als een doorgaande weg 
gaat gebruiken waarvan de bewo-
ners veel overlast zouden hebben. 
Er komt aan het plafond van het via-
duct echter een zodanige constructie 
waardoor hulpdiensten indien nodig 
wel onder het viaduct door kunnen 
als die hoger zijn dan 3.50 m.
Van gescheiden rijbanen is op de 
Prins Bernhardlaan en Thamerlaan 
geen sprake. Er komen fi etssug-
gestiestroken op het asfalt. Auto’s 
moeten dus duidelijk rekening hou-
den met fi etsers op de rijweg. Dat is 
ook het uitgangspunt geweest bij het 
ontwerp. Dit voorziet, vanaf de hui-
zen/tuinkant gerekend, in een trot-
toir met een breedte van 1.60 m, een 
parkeerstrook van 2.00 m, een fi ets-
suggestiestrook van 1.50 m en een 
rijbaan voor auto’s van 2.75 m breed. 
Hulpdiensten als brandweer moe-
ten een bredere rijweg tot hun be-
schikking hebben. Dat kan in dit ge-
val door deels gebruik te maken van 
de fi etssuggestiestrook. De hierbij 
gaande foto’s geven een indruk van 
de werkzaamheden en de stand van 
zaken tot nu toe.
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Dammers K&G bederven 
kampioensfeestje van Purmerend

De Kwakel - Dinsdagavond togen 
de Kwakelse dammers naar Pur-
merend voor een belangrijke wed-
strijd in de hoofdklasse. Purmerend 
kon kampioen worden en de dam-
mers van Kunst & Genoegen waren 
nog niet degradatievrij. K&G speel-
de voor het 5e seizoen alweer in 

de vertrouwde opstelling met Adrie 
Voorn, Wim Keessen, Piet van der 
Poel en Rene de Jong achter de 
borden. Twee jaar geleden waren 
zij kampioen geworden en verle-
den seizoen hadden zij zich knap 
gehandhaafd in de hoofdklasse van 
Noord-Holland. 

Hardloopclinic & Start2Move 
bij Amstelhof Running
Uithoorn - Ook dit voorjaar orga-
niseert Amstelhof Running weder-
om een hardloopclinic voor zowel 
beginnende als gevorderde lopers. 
Net als in voorgaande jaren werkt 
Amstelhof Running enthousiast toe 
naar de Letterenloop op zondag 15 
juni. Voor de beginnende lopers zal 
het doel zijn deelname aan de 5 km 
en voor de gevorderde lopers 10 km 
of 10 EM. Uiteraard is deelname aan 
de Letterenloop niet verplicht. De 
clinic gaat van start met een GRA-
TIS presentatie ‘hardlopen doe je zo’ 
op dinsdag 4 maart (van 19.30 tot 
21.00 uur). Tijdens deze presentatie 
(gegeven door hoofdtrainer Willem 
van Leeuwen), worden alle facetten 
van het hardlopen behandeld en is 
er de mogelijkheid voor het stellen 
van vragen. Meld je aan via de web-
site van Amstelhof Running (zie on-
deraan).
De 8 gezamenlijke looptrainingen 
starten op zondagochtend 6 april 
van 9.30 tot 11.00 uur. De looptrai-
ningen staan onder leiding van At-

letiekunie gediplomeerde looptrai-
ners. De looptrainingen worden ge-
geven volgens een nieuw EMI con-
cept dat zorgt voor meer afwisseling 
en meer Run Fun! Wat het EMI con-
cept is? Ontdek het zelf!

Nieuw dit jaar! Start2Move
Start2Move is bedoeld voor ieder-
een die graag actief wil gaan bewe-
gen in de buitenlucht. 
Wandelen afgewisseld met oefe-
ningen en rustig joggen. Oefenin-
gen die de spierkracht, coördina-
tie, evenwicht en lenigheid verbete-
ren komen iedere training aan bod. 
Een les is een complete workout. De 
oefeningen worden met en zonder 
materialen gedaan.
De kernwoorden van de looptrainin-
gen bij Amstelhof Running zijn: Ge-
zelligheid, leuk, leerzaam, ontspan-
nend, motiverend en uitdagend. Ga 
jij de uitdaging samen met ons aan? 
Doe mee en meld je aan! Meer in-
formatie en/of aanmelden?
Ga naar: www.amstelhofrunning.nl

Kaarten in De Kwakel
De Kwakel - Op 4 maart, de laat-
ste dinsdag van de carnaval, orga-
niseert de activiteitencommissie van 
het dorpshuis weer een kaartmid-
dag. Het is mogelijk om vanaf 13.00 
uur in te schrijven voor zowel pan-
doeren als klaverjassen. Het kaarten 
begint om 13.30 uur en de inschrijf-
kosten zijn 2,50. Dorpshuis De Kwa-
kel, Kerklaan 16, De Kwakel. Op za-
terdag 8 maart is er Marathonkaar-

ten (pandoeren&klaverjassen) in 
het dorpshuis van De Kwakel. De 
kosten voor deelname is 10 euro.
Het kaarten duurt van 10.00 tot 
18.00 uur. De zaal gaat open om 
9.00 uur. In verband met de organi-
satie is vóóraf aanmelden noodza-
kelijk. Dit is nog mogelijk tot en met 
4 maart  bij Joop van Diemen (0297-
546900) of bij het dorpshuis (0297-
531528).

KDO 2 de kansen en 
Roda’46 de punten
De Kwakel - Nadat er midweeks 
geoefend werd tegen Argon 4 (3-4 
verlies), speelde het tweede afgelo-
pen zondag voor de competitie te-
gen koploper Roda’46 2. In de eer-
ste helft had KDO de wind in de rug 
en kon het goed partij bieden aan 
de ploeg uit Leusden.

Toch was het Roda’46 die in 20e mi-
nuut op voorsprong wist te komen. 
Uit een corner kon de aanvoerder 
van Roda’46 vrij de 0-1 binnenkop-
pen. Vijf minuten later was het ech-
ter weer gelijk toen Jean-Paul Ver-

bruggen, op aangeven van Rob Re-
wijk, ook met zijn hoofd doeltreffend 
was, 1-1. In het laatste gedeelte van 
de eerste helft verzuimde KDO om 
op voorsprong te komen, diverse 
mooie kansen werden gemist, zodat 
er ‘slechts’ met een gelijke stand 
gerust werd. 

De tweede helft was net een paar 
minuten oud toen geklungel ach-
terin bij KDO keihard werd afge-
straft en Roda’46 op 1-2 kwam. Wat 
KDO in het vervolg van de twee-
de helft ook probeerde, gevaar kon 

Opnieuw zeperd voor 
kwakkelend KDO 1
De Kwakel - Nadat er dinsdag-
avond driekwartier met de spelers 
en begeleiding werd gesproken, 
ging KDO vol goede moed naar Am-
sterdam toe voor de wedstrijd te-
gen Swift. Trainer Raymond de Jong 
moest het deze middag echter doen 
zonder Michael Meijer (weekend 
weg), maar kon wel weer beschik-
ken over de herstelde Danny ten 
Hoope. De wedstrijd was nauwelijks 
begonnen toen er een overtreding 
op het middenveld werd gemaakt 
op Bobby Uitermarkt. De scheids-
rechter liet echter doorspelen, 
waarna Swift al heel vroeg op een 
1-0 voorsprong kwam. Vlak daar-
na was het aan Chiel Kok te dan-
ken dat het geen 2-0 werd, want tot 
twee keer toe bracht hij met een sli-
ding redding op de lijn. Halverwege 
de eerste helft werd een doelpunt 
van Mathijs van Rijn afgekeurd we-
gens dubieus buitenspel. Naarmate 
de rust vorderde, kreeg KDO meer-
dere kansen om op gelijke hoog-
te te komen. Mathijs van Rijn, Joe-
ri Stange en Bart van der Tol konden 
de Kwakelaars vervolgens niet aan 
een doelpunt helpen. Wat in de eer-
ste helft daarnaast opviel was dat de 
scheidsrechter veel toeliet en grove 
overtredingen onbestraft liet.

Onderuit
In de 47e minuut werd in eerste in-

stantie Bobby Uitermarkt onderuit 
gehaald, waarna de aanval door-
ging en Chiel Kok eveneens naar 
de grond werd gewerkt. Van de 
scheidsrechter mocht dit allemaal, 
waarna Swift uiteindelijk op 2-0 wist 
te komen. Doordat KDO het niet 
eens was met deze gang van za-
ken, protesteerde Bobby Uitermarkt, 
die tot overmaat van ramp twee gele 
kaarten achter elkaar kreeg en naar 
de kleedkamer kon gaan. In de 65e 
minuut bracht trainer Raymond de 
Jong drie verse wissels in het veld 
om zodoende hopelijk het tij nog te 
keren. Toen verdediger Mathijs Mol-
leman in de 73e minuut ook zijn 
tweede gele kaart ontving, was het 
Kwakelse verzet gebroken.
Even later maakte Swift 3-0, wat uit-
eindelijk ook de eindstand werd. 
Door deze nederlaag heeft KDO uit 
haar laatste vier wedstrijden slechts 
twee punten behaald. Doordat NFC 
knap met 4-2 van Zuidoost United 
wist te winnen, bedraagt de Kwakel-
se voorsprong nog steeds vier pun-
ten. Echter op zowel Zuidoost Uni-
ted als het met 2-1 winnende De 
Meer.

Aankomende zondag speelt KDO 
niet voor de competitie, op zondag 
9 maart gaat het roer hopelijk om 
als nummer negen CTO’70 naar De 
Kwakel komt.

Team Bertus winnaar open Uithoornse Keez-kampioenschap
De Kwakel - Op vrijdagavond 21 fe-
bruari vond in het clubhuis van Leg-
meervogels voor de tweede maal 
het open Keez-kampioenschap van 
Uithoorn plaats. Liefst 188 deelne-
mers, verdeeld in 94 teams, namen 
het tegen elkaar op in een uiterma-
te sfeervolle ambiance. Er werd zeer 
sportief gestreden om de titel. Aan 
het eind van de avond bleek team 
Bertus met Robin Spaargaren en 
Bert Braam, de sterkste. Zij wer-
den tot Keez-kampioen 2014 van 
Uithoorn gekroond. Het toernooi 
werd georganiseerd door Team Sa-
men Sterker en de Club van 100 van 
Legmeervogels. Het populaire spel 
stond ook dit jaar weer borg voor 
een avond ouderwetse gezelligheid. 
En dat het spel populair is, blijkt uit 
het feit dat het aantal deelnemers 
aan dit toernooi weer hoger uitviel 
dan vorig jaar. Alle koppels speel-
den drie ronden van maximaal 55 
minuten en via een ingenieus pun-
tensysteem kon daarna het winnen-
de team bekend worden gemaakt. 

Wedstrijdleiders Mark Lakerveld en 
Jeroen Wegbrands hadden welis-
waar een drukke avond, maar stel-
den tevreden vast dat alle Keez-par-
tijen sportief en volgens het toer-
nooireglement waren verlopen. De 
kampioenen Robin Spaargaren en 
Bert Braam ontvingen vol trots de 
eerste prijs. Beiden keerden huis-
waarts met het felbegeerde ‘gouden 
Keez-bord’. De tweede plaats, de 
‘zilveren Keez-borden’ waren voor 
team Rondje 35, bestaande uit Be-
nita de Vries en Cees van Weerden-
burg. De derde plaats, de ‘bronzen 
Keez-borden’, ging naar team Rond-
je 36, bestaande uit Irma van Weer-
denburg en Peter de Kruif.

Eeuwige roem
Behalve het ‘gouden Keez-bord’ 
verwierven de winnaars ook eeuwi-
ge roem, want halverwege de avond 
onthulden de kampioenen van 2013, 
team Wesja (Daniëlle Nonnema-
ker en Jeroen Westdorp) een bij-
zonder Keez-bord. Dit bord hangt 

nu op een vaste plaats in het club-
huis van Legmeervogels met daar-
op de namen van de jaarlijkse win-
naars. Bovendien wordt daarbij het 
goede doel aangegeven, waarvoor 
de opbrengst van het toernooi is 
bestemd. Team Samen Sterker en 
de Club van 100 promoveren hier-
mee dit toernooi tot een jaarlijks te-
rugkerend evenement met als uit-
gangspunt ‘spelen voor het goe-
de doel’. Dit goede doel zal elk jaar 
door Team Samen Sterker en de 
Club van 100 opnieuw worden vast-
gesteld. Dit jaar hebben de organi-
satoren, Team Samen Sterker en de 
Club van 100 besloten om de op-
brengst van het toernooi te schen-
ken aan de Stichting ThamerThuis. 
Zeer binnenkort zullen Team Sa-
men Sterker en de Club van 100 het 
eindbedrag van deze actie bekend 
maken en dit bedrag ook overhan-
digen aan het bestuur van de stich-
ting ThamerThuis.
Rinus van Zaal, telefoon 06-
53299274

De partij van Adrie verliep zeer 
vlak, al snel verdwenen vele schij-
ven van het bord. Daarentegen was 
Wim heel zuinig op zijn schijven, de 
stand met bijna alle schijven op het 
bord werd steeds gecompliceer-
der. Piet kwam iets in de proble-
men, zijn schijven werden van beide 

kanten in de tang genomen. Rene 
speelde een gedegen opening, half 
in een hekstelling, maar volop com-
pensatie op de ander flank. De eer-
ste klap viel bij Wim Keessen, in een 
gecompliceerde stelling voerde hij 
een winnende combinatie uit, 0-2. 
Piet van der Poel was inmiddels po-
sitioneel een schijf achter gekomen, 
professioneel voerde zijn tegen-
stander dit voordeel tot winst, 2-2. 
Alle ogen werden vervolgens op 
Rene en Adrie gericht, Adrie stond 
zwaar in de verdrukking en Rene 
kreeg voordeel, positioneel wist hij 
een schijf te winnen. Maar de tijd-
nood fase kwam ook steeds dichter-
bij, toch voerde Rene uiterlijk kalm 
zijn voorsprong tot winst, 2-4, het 
hoofdklasserschap behouden voor 
K&G! Zo kalm Rene bleef, zo klam 
Adrie het kreeg, met zijn rug tegen 
de muur vocht hij voor een punt-
je. Op het punt dat zijn tegenstan-
der dacht te winnen op de tric-trac 
lijn, wees Adrie op een verplich-
te slag waardoor het remise werd, 
3-5 voor K&G. Purmerend moet nu 
nog op bezoek bij de nummer twee 
op de lijst waardoor de champagne 
nog niet verzekerd is.

De dammers van K&G kon je uit-
wringen, daarom mochten zij zich 
gelukkig laven aan een dik verdiend 
aperitief.

ABC huldigt 
periodekampioenen
Regio - Afgelopen donderdag was 
de tweede donderdag dat er vrij 
werd gebridged. De wedstrijdlei-
der had de paren van de lijn A en B 
weer netjes door elkaar ingedeeld. 
De reden hiervan was dat er positie-
ve geluiden waren ontvangen over 
de indeling de week er voor. Alvo-
rens met het bridgen werd begon-
nen moest er nog een prijsuitrei-
king plaats vinden van de 2e peri-

ode. Bij afwezigheid van onze voor-
zitter werd de overhandiging van de 
prijzen dit keer gedaan door de pen-
ningmeester. De manier waarop hij 
dit deed doet vermoeden dat hij dit 
bij een andere vereniging al eerder 
had gedaan of, dat kan natuurlijk 
ook, dat hij zelf al veelvuldig in de 
prijzen was gevallen en dan is het 
natuurlijk ook een routineklus. In de 
A lijn was het paar Greet de Jong en 

Roel Knaap die de prijs in ontvangst 
mochten nemen. In de B lijn was het 
paar Nelly de Ruiter en Arnold van 
Dijk die de eer voor zich op eiste. 
Na de huldiging werd weer snel 
overgeschakeld naar het spelen van 
het edele bridgespel.
In de A lijn werd het gelegenheids-
koppel Addie de Zwart&Joop Zoet-
hout eerste met een mooie score 
van 60,87%. Zo waar een mooi re-
sultaat als je nog niet eerder sa-
men hebt gebridged. Tweede 
werd het paar Corry Snel&Netty 

Walpot met 59,30% en derde al 
weer een gelegenheidsduo Han-
ny Hamacher&Miep v.d. Hoek met 
57,58% In de B lijn werden eerste 
Aja Bijsterbosch&John de Haan. 
Deze Vinkenveners, die bij ons lid 
zijn, laten herhaaldelijk van zich ho-
ren. Zij scoorden deze week 67,92% 
Tweede en derde werden de paren 
Corry Olijhoek&Ria Wezenberg en 
Ciny v.d. Elsen&Hetty Houtman met 
respectievelijk 61,67% en 58,33%.
Komende donderdag wordt er weer 
in competitieverband gespeeld.

er moeizaam gesticht worden. Ro-
da’46 beperkte zich tot verdedigen 
en besliste in de allerlaatste secon-
de de wedstrijd door een bal van ze-
ventig meter over doelman Tim ten 

Brink heen te schieten, 1-3. Volgen-
de week zondag speelt het tweede 
niet voor de competitie, op zondag 
9 maart staat de uitwedstrijd tegen 
VVIJ 3 op het programma.
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Verrassend ‘goud’ bij BVK
De Kwakel - De antieke Olym- 
pische slogan ‘meedoen is belang-
rijker dan winnen’ gaat natuurlijk 
niet op voor de bridgers van de BVK, 
die elkaar elke donderdagavond in 
Dorpshuis De Quakel het vuur aan 
de bridgeschenen leggen met dat 
ene ultieme doel: de 1e plaats! Geen 
middel wordt daarbij geschuwd en 
de spreekwoordelijke vonken vlie-
gen er dan ook van af met de in-
tentie de tegenstander in volledige 
wanhoop en verbijstering aan de ta-
fel achter te laten, op weg naar het 
volgende slachtoffer. Natuurlijk is 
het bovenstaande flauwekul, want 
de BVK staat juist bekend om zijn 
prettige sfeer waar de leden op een 
ontspannen manier met elkaar om-
gaan en waar resultaat boeken na-
tuurlijk altijd leuk is maar niet zalig-
makend, maar je wilt wel eens op en 
andere manier starten met je ver-
slagje. Dat neemt niet weg dat het 
behalen van de 1e plaats natuurlijk 
wel een kick geeft, zeker als die niet 
van tevoren verwacht wordt en dat 
was deze week in zowel A lijn als de 
B en de C lijn het geval.
 
A lijn
In de A lijn speelden Rina van Vliet 
en Jaap Verhoef voor het eerst als 
combipaar samen. Een paar simpele 
afspraken, weinig ‘bokkesprongen’ 
en soms een tikkeltje geluk bleken 
aan het eind van de avond goed 
voor de gouden plak met 57,05%.
Rita Ritzen en manlief Wim ble-
ven in het spoor met 55,8% en Kitty 
en Huub van Beem completeerden 
het erepodium met een score van 
55,21%. Leny Heemskerk en Agnes 
de Kuijer eindigden om een plek 
waar zij liever niet eindigen omdat 
zij bang zijn in dit verslag anders 
gefileerd te worden, maar iemand 
moet toch laatste worden.

B lijn
Ook in de B lijn een verrassen-
de winnaar. Toos Boelage en Annie 
Lauwers ontsnapten vorige week 
nog aan degradatie en deze week 
sloegen zij toe met 59,23% en een 
1e plaats. Zo blijf je lekker weg van 
de degradatiezone. Bep Verleun en 
Ria van Zuylen maakte direct hun 
ambitie om zo snel mogelijk terug te 
keren naar de A lijn waar door met 
55,36% 2e te worden. De 3e plaats 
was voor Tiny en Han Mann met 
54,76%. Ria Bulters en Ans Nieu-
wendijk konden hun debuut in de B 
lijn niet bekronen met een glansrijk 
optreden, maar hun 43,75% geeft 
volop vertrouwen voor de toekomst. 
Die score was wel de laagste van de 
16 paren, dat dan weer wel.

C lijn
In de C lijn waren de bloemen voor 
de 1e plaats voor Helen Conijn en 
Herman Koperdraad en dat was 
voor de eerste keer dit seizoen. He-
len is dus niet alleen een gewaar-
deerd assistent-wedstrijdleider die 
elke donderdagavond het nodige 
werk verricht om de speelavonden 
soepel te laten verlopen, zij weet 
ook Herman soms naar ongekende 
resultaten aan de bridgetafel te stu-
wen, zoals dus ook deze memora-
bele avond. Maar liefst 65,5% wis-
ten zij bijeen te kaarten, de topsco-
re van de week. Wim Maarschalk en 
Henk Poll zullen nimmer in aanmer-
king komen voor de titel ‘Meest re-
gelmatig scorend paar van de BVK’, 
maar zij scoren wel regelmatig een 
vermeldenswaardig resultaat. 
Zo ook deze week met een fraaie 
60,42%, goed voor de 2e plaats. 
Mayke Dekker speelde deze week 
niet met Corrie maar met Ruud v.d. 
Peet en zij lieten met 56,67% de 3e 
plaats voor zich optekenen.

Bridgeclub De Legmeer 
wisselt van locatie
Uithoorn - Sporthal De Scheg, ja-
renlang op woensdagavond het do-
mein van BC De Legmeer, wordt 
met ingang van het nieuwe seizoen 
verruilt voor Partycentrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 in Uithoorn.
De voortdurende vaagheid over de 
toekomst van de Sporthal met de 
daarbij komende technische onge-
makken waren hier debet aan. 
Actueel is nu echter de vierde zitting 
van de tweede ronde paren compe-
titie. In de A-lijn herstelden Joop 
& Frans zich knap van de viertal-
len zeperd van een week eerder en 
werden eerste met 60,76%. De na-
gels aan… van die week, Francis & 
Wim, volgden netjes als tweede met 
58,68% en ook Renske & Kees heb-
ben het nederlaagje van toen keu-
rig verwerkt als derde met 57,99%. 
Tonny & Otto en Marianne & Huub 
deelden de plaatsen vier en vijf met 
52,43% voor allen.

In de B-lijn een nipte overwinning 
voor Floor & Theo, die An & Jan 
met 57,92 om 57,08% net achter zich 
konden houden. Ben & Ger volgden 
als derde met 55,42% en Rob & Gijs 
trokken de aandacht met 54,17% als 
vierde. Heleen & Mees schoven met 
50,42% nog net aan bij de betere 
spelers van deze avond.

In de C-lijn was 58,85% goed voor 
de eerste plek, die werd gedeeld 
door de paren Marjan & Jan en 
Map & Debora. Lenie & Tina werden 
derde met 56,67% waarna Anne-
ke & Marianne met 51,04% en Ger-
da & Els met 50,52% als vierde en 
vijfde volgden. Bridgeclub De Leg-
meer speelt nog tot het einde van 
dit seizoen op de woensdagavond 
in Sporthal de Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat:  
e-mail gerdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon 0297 567458.

Pieken en dalen bij BVU
Uithoorn - Op maandag 17 febru-
ari speelde Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) de 2e ronde in de 4e 
parencompetitie. Na vorige week al 
vriend en vijand te hebben verrast 
met een mooie 2e plaats, deden Eli-
sabeth en Ineke het deze week nog 
eens dunnetje over. Pieken op het 
juiste moment betekent in dit geval 
een prachtige 1e plaats met 59,03%. 
Ook Martin en Marineke zijn hun 
dipje van vorige week weer te bo-
ven gekomen. Zij eindigden, in een 
wedstrijd met de meest vreemde 
verdelingen, op een 2e plaats met 
57,64%. Ook Bep en John konden 
met de rare spellen goed overweg 
en werden 3e met 56,67%. Greet en 
Henk daarentegen kwamen maar 
langzaam op gang, hun start tegen 
Ineke en Elisabeth was bijna drama-
tisch. Pas op het einde, tegen Mar-
tin & Marineke en Bep & John kwa-
men zij op stoom. Maar dit was niet 
op tijd om een daling in het klasse-
ment te voorkomen.

B lijn
De hoogste dagscore ging ditmaal, 
wederom, naar de B-lijn. Met maar 
liefst 66,67% werden Helma en Theo 
1e, mede dankzij een laatste tafel 
van bijna 92% (!), daar zullen hun 
tegenstanders moedeloos van zijn 
geworden. Ook Marijke en Ger lij-
ken hun oude vorm weer terug te 
krijgen. Met 63,54% legden zij be-
slag op de 2e plaats en ook in de to-

taalstand stijgen zij een paar plaat-
sen. Benjamin en Gerard werden 
3e met wederom een hoge 50er 
nl. 59,72%. Met zeer gedegen spel 
en geen enkele tafel onder de 52% 
blijven zij daarmee nog steeds op 
2 in de rangschikking staan, hoe-
wel het verschil met Marijke en Ger 
wel minder wordt. Echt jammer was 
het voor Marja & Corry en Cees & 
Jan; vorige week nog dik in de 50 
gescoord, echt super gespeeld, 
en nu... een beetje door het ijs ge-
zakt? Maar, kop op, er komen nog 
een paar weken aan dus alles is nog 
mogelijk.

Inmiddels loopt ook de TV cursus 
Bridge bij Omroep MAX op zijn eind. 
Bridgevereniging Uithoorn (BVU) 
biedt de mogelijkheid, bij voldoende 
belangstelling, om op de dinsdag- 
of woensdagavond (19:30 – 22:00 
uur) naar aanleiding van deze cur-
sus en onder leiding van Hans Wa-
genvoort, te oefenen in de huiselij-
ke sfeer. De belangstellenden wor-
den op een prettige manier voorbe-
reid op het spelen binnen een brid-
gevereniging. Wilt u weten of de 
BVU iets voor u is, of heeft u naar 
aanleiding van de TV cursus Bridge 
vragen, neemt u dan contact op met 
onze secretaris, Marineke Lang, zij 
helpt u graag verder. Zij is (na 18.00 
uur) bereikbaar onder telefoonnum-
mer 569432 of via e-mail bvu@tel-
fort.nl.

Schoolvoetbalcompetitie 
zoekt scheidsrechters
Uithoorn - Over een paar weekje 
begint in Uithoorn/De Kwakel weer 
het grote KNVB schoolvoetbaltoer-
nooi. Het is heel belangrijk dat ook 
deze kinderen een scheidsrech-
ter hebben bij hun wedstrijden. De-
ze keer is de organisatie in handen 
van de KNVB in nauwe samenwer-
king met Legmeervogels. De wed-
strijden worden dit jaar gespeeld op 
de terreinen van Legmeervogels. Er 
zijn duels welke gespeeld worden 
op een half veld en er zijn wedstrij-
den welke gespeeld worden op een 
groot veld. De wedstrijden worden 
gespeeld op de woensdagmiddag 
en de finale later wordt gespeeld op 
een vrijdagavond. De data’s, dat er 
gespeeld wordt zijn woensdagmid-

dag 5 maart, woensdagmiddag 12 
maart, woensdagmiddag 19 maart, 
woensdagmiddag 26 maart, woens-
dagmiddag 2 april en de finale is op 
vrijdag 4 april. De wedstrijden duren 
twee maal 10 minuten. De wedstrij-
den starten telkens zo rond de klok 
van 13.30 uur en eindigen zo rond 
de klok van 16.00 uur. De organisa-
tie weet dat het heel, heel belangrijk 
dat er neutrale scheidsrechter op de 
wedstrijden staan vermeld. De orga-
nisatie zoekt dan ook scheidsrech-
ter vanaf 16 jaar, jongens en meis-
jes, dames en heren. U kunt zich op-
geven als scheidsrechter, bij Hans 
Heere en dan graag per e-mail. 
Het e-mail adres is van hem: 
j.heere@kpnplanet.nl

Stijn wint Kampioenschap 
van de Zaanstreek
Regio - Onder een schraal zonne-
tje maar met veel wind werd op zon-
dag 16 februari het kampioenschap 
van de Zaanstreek gereden. Een 
paar UWTC-jeugdleden deden mee 
aan de wedstrijd in Zaandam. Bij de 
jongste categorie stond Esmee de 
Rijk aan de start. Ze moet nog wen-
nen aan de hoge snelheid van het 
peloton en aan het bedienen van 
haar versnellingen, maar ze reed 
netjes haar wedstrijd uit. Haar zus 
Joyce begint de smaak ook te pak-
ken te krijgen maar het lukte Joyce 
vandaag nog niet om bij het peloton 
te blijven. Mees van Smoorenburg 
werd na een ongelukkige manoeu-
vre van een voorganger de modder 
ingestuurd. De valpartij die daarop 
volgde betekende einde wedstrijd 
voor Mees. Stijn Ruijter stond bij de 
oudste jeugd aan de start. Samen 
met Enzo Leijnse en Victor Broex 
van de Amstel schudde hij flink aan 
het peloton, waardoor ze uiteinde-
lijk met zijn drieën overbleven. In de 
laatste ronde probeerde de Amstel-
renners zich in derde positie te ma-
noeuvreren waardoor ze een gaat-

je met Stijn lieten vallen. Die sprint-
te daarop meteen weg en bereikte 
met ruime voorsprong alleen de fi-
nish. Daarmee mocht hij de hoog-
ste trede op het podium betreden. 
Menno van Capel stond aan de 
start bij de Nieuwelingen. Een grote 
groep waarin hard werd gereden. In 
zijn eerste wegwedstrijd van het sei-
zoen was de doelstelling van Menno 
om lekker in het peloton mee te rij-
den en dat is prima gelukt.

Openingswedstrijd
Ook op 16 februari de openings-
wedstrijd bij UWTC. De openings-
wedstrijd was voor sommige ren-
ners behoorlijk afzien, maar er was 
een leuke wedstrijd te zien voor het 
publiek. Uitslag openingswedstrijd:
40-: 1 Harry van Pierre, 2 Marcel 
Janzing, 3 Franklin Wessels, 4 Jaron 
Berends, 5 Michael van Meerland, 6 
Rein Akkerboom
40+: 1 Ben de Bruin, 2 Marcel Ver-
steeg, 3 Peter Blom, 4 Coen de 
Groot, 5 Hans de Best, 6 Martijn 
Peek, 7 Gerard de Veer, 8 Sven Nij-
huis.

Legmeervogels F3 winnen 
van Argon F3
Uithoorn - 15 Februari mochten de 
jongens van de F3 aantreden voor 
de 3e wedstrijd van de voorjaars-
competitie. Vorige week was ‘t gras 
van FC Amsterdam afgekeurd maar 
ondanks de stortbuien van vrijdag 
lag het kunstgras van Legmeervo-
gels er zaterdag fantastisch bij. 

Eerste helft 
Vroeg op om om 9.00 uur wakker op 
het veld te staan. En dat waren ze. 
De eerste 10 minuten waren zeker 
voor Legmeervogels. Goede combi-
naties op het middenveld van Na-
hom, Kevin en Bo leverden uitein-
delijk een aantal mogelijkheden op. 
Schoten op doel van Stijn en Wasim 
werden prima gehouden door de 
keeper van Argon en ook een mooi 
schot van Bo, met zijn linker, vloog 
net langs de kruising. Na 10 mi-
nuten volgas met windkracht 5 te-
gen kwam Argon beter in de wed-
strijd. Na 2 hoekschoppen vloog de 
3e er zomaar in. Puck en Irfaan kon-
den de indraai niet keren. 0-1. De 
laatste 5 minuten zette Legmeervo-
gels licht aan met individuele acties 
van Nahom en Mirza maar dat le-
verde geen gevaar meer op. Dit jaar 

hebben de jongens al bewezen in 
topconditie te zijn want een aantal 
wedstrijden hebben zij in de 2e helft 
naar zich toegetrokken. Dit belooft 
wat.

Tweede helft
De storm werd nog sterker maar nu 
hadden Legmeervogels ‘m mee. Ar-
gon had duidelijk moeite om de bal 
weg te krijgen en de keeper had 
het dan ook druk. Inzetten van Ke-
vin, Wasim, Nahom en Stijn hield hij 
knap. De schoten van Mirza waren 
echter te veel voor hem. Eerst test-
te Mirza hem nog van afstand met 
een corner op de paal maar daarna 
scoorde hij 3 keer. Vooral de derde 
was mooi, 5 man op de lijn konden 
niet voorkomen dat hij een vrije trap 
net onder de lat erin knalde. 3 – 1. 
De laatste minuten kwamen de Leg-
meervogels niet meer in de proble-
men. Verdedigers Kimi en Puck hiel-
den de aanvallers van Argon goed 
in bedwang en wisten samen met 
keeper Irfaan geen kansen meer 
weg te geven. Na deze goede over-
winning staat Legmeervogels op de 
2e plaats met 1 punt en 1 wedstrijd 
minder op de koploper. 

Kampioenschap Uithoorn
Uithoorn - Zondag 23 februari is 
het kampioenschap van Uithoorn 
verreden. Deze trainingswedstrijd 
bij UWTC was druk bezocht en on-
danks de voorjaarsvakantie ston-
den 174 renners aan de start. Voor 
de vrijwilligers een lange dag. Bij de 
jeugd waren leuke wedstrijden te 
zien. Eric Looij wist met een span-
nende sprint de derde plaats op te 
eisen bij de jeugd cat 5-6. Bij de 
sportklasse won Harry van Pierre 
de sprint van de koplopers. Dennis 
Moolhuijsen behaalde een mooie 
derde plaats. Naast een medaille 
kregen alle winnaars een mooie bos 
bloemen van bloemenwinkel Wieg-
mans uit Mijdrecht. 

Uitslagen UWTC leden: 1 Harry van 
Pierre, 3 Eric Looij en Dennis Mool-
huijsen, 5 Esmee de Rijk, 9 Mees 
van Smoorenburg en Tommy Ou-

de Elfering, 10 Etienne Lenting, 11 
Marit Plat, 12 Menno van Capel, 13 
Youri Janzing, 15 Benjamin Wessels, 
16 Joyce de Rijk, 17 Ian van de Berg. 
De overige 12 renners hadden een 
goede training maar reden de wed-
strijd niet volledig uit.

Ploegenvoorstelling UWTC
Vrijdagavond 28 februari zal de 
nieuwe kleding gepresenteerd wor-
den aan alle leden van de wielren- 
en de tourafdeling van UWTC. De 
namen van de Rabobank, van Rijn 
fietsen uit Vrouwenakker, Kroon 
Wilnis, Profyle Tyrecentre Hogen-
doorn, autobedrijf Rovémij, Koga en 
Cannondale zullen vanaf 1 maart te 
zien zijn op de wielrenkleding. De 
ploegenvoorstelling wordt gehou-
den bij Profyle Tyrecentre Hogen-
doorn locatie Uithoorn.
Meer info: www.uwtc.nl/wielren

Het was niet best op de 
Randhoorn
Uithoorn - Legmeervogels had na 
de overwinning vorige week tegen 
United/DAVO toch wel de verwach-
ting dat men thuis tegen Roda’23 
de eerder dit seizoen geleden ne-
derlaag kon wegpoetsen en dus de 
drie punten in Uithoorn houden. Dit 
is niet gelukt ook deze keer ging Ro-
da’23 er met de volle winst vandoor. 
Trainer Honsbeek moest gedwon-
gen door de afwezigheid van Ste-
fan van Grieken en Rene van Gogh, 
vakantie en Jordi holt geschorst het 
elftal aanpassen. Zo verhuisde Mels 
Bos naar de rechtsachter positie en 
stond Roy v.d.Roest deze keer in de 
basis. Sabastiaan van Dijke en Den-
nis Rijnbeek maakten de achterste 
lijn compleet. Maar in deze linie zat 
het deze dag niet. Nee, voorname-
lijk op het middenveld werd de slag 
verloren. Legmeervogels had duide-
lijk moeite om de bal in bezit te hou-
den en mee te geven aan de juis-
te, in het geel blauw geklede team 
genoot. Er was enorm veel balver-
lies in deze linie. En als het daar dan 
even niet loopt is het net of het he-
le elftal niet in goeden doen kan 
komen. Daarbij komt dan ook nog 
dat Legmeervogels al na acht mi-
nuten tegen een 0-1 achterstand 
aan kijkt. Een vrije trap voor de gas-
ten komt terecht bij de geheel vrij-
staande Paul Bosse. En deze weet 
met een bekeken schuiver doelman 
Joey v.d.Wal kansloos te laten en zo 
Roda’23 op een 0-1 voorsprong te 
schieten. Dan loopt Legmeervogels 
dus al vroeg in deze wedstrijd tegen 
een achterstand aan. Vlak voor de 
rust is het doelman Joey v.d.Wal die 
zijn ploeg redt voor een grotere ach-
terstand door een toegekende straf-
schop te stoppen. In de eerste helft 

is Legmeervogels eigenlijk slechts 
een keer, misschien twee keer ge-
vaarlijk geweest voor het doel van 
de gasten. De tweede helft is het 
beeld eigenlijk gelijk aan de eerste 
helft. Legmeervogels doet zijn best 
maar komt er eigenlijk niet aan te 
pas. De verdedigers van Roda’23 
hebben geen kind aan de aanval-
lers van Legmeervogels en blijven 
dan ook heel gemakkelijk overeind. 
Als Damien de Vegt in de 84ste mi-
nuut de 0-2 aantekent is de wed-
strijd gelopen. Even was er bij Leg-
meervogels een opleving toen Jor-
dy de Groot Lu Martins in staat stel-
de om de 1-1 aan te tekenen. De bal 
verdween wel in het doel maar de-
ze treffer werd door de arbiter niet 
goedgekeurd. In zijn ogen staat Lu 
Martins buitenspel. Vervelend is 
wel dat de arbiter de enige was die 
dit zo zag. Uiteindelijk eindigt deze 
wedstrijd in een 0-2 nederlaag voor 
Legmeervogels. 
Legmeervogels 2 heeft wel revanche 
genomen tegen Roda’23 2 door nu 
het duel winnend af te sluiten Leg-
meervogels wint na een 1-0 rust-
stand met 2-0 van de jongens uit 
Bovenkerk. Met dit resultaat hand-
haaft het 2e elftal zich in de top van 
de reserve 1ste klasse.
Aanstaande zondag is zowel Leg-
meervogels 1 als Legmeervogels 2 
vrij van competitie verplichtingen. 
Op zondag 9 maart komt alleen Leg-
meervogels 1 in Aktie voor de com-
petitie. Legmeervogels 1 reist dan af 
naar de Voetbal Vereniging Zeehel-
den Amersfoort. Voor Legmeervo-
gels 2 stond op het programma de 
uitwedstrijd tegen Wasmeer 2. Maar 
dit elftal heeft zich uit de competitie 
teruggetrokken. 

UWTC start fietsseizoen
Uithoorn - Aanstaande zondag is 
iedereen die in het bezit is van een 
race- of toerfiets welkom bij de ope-
ning van het fietsseizoen door de 
Uithoornse Wieler Trainings Club. 
Naast de leden van de vereniging 
zijn ook wielerliefhebbers die geen 
lid zijn maar het fietsen in een groep 
gewoon eens willen proberen, van 
harte welkom. Het vertrek van de 
groep aan de afstand van uiterlijk 
60 kilometer vindt plaats op 2 maart 
om 09.00 uur bij het clubgebouw 
aan de Europarei. Ervaren leden van 
de organisatie zien er op toe dat de 
snelheid niet hoger is dan 25 km/
uur en onderweg is een gezellige 
koffiestop.

Prestatie door gezelligheid
Voor het komende fietsseizoen 
heeft UWTC haar bestaande clubrit-
ten uitgebreid met een extra groep 
voor senioren. Het doel van deze ex-
tra groep is om een fietstoertocht te 
rijden waarbij rekening wordt ge-
houden met de deelnemer met de 
laagste snelheid. Iedere deelnemer 

kan deze uitrijden onder het motto: 
‘prestatie door gezelligheid’.
Op diverse dagen in de week wor-
den clubtochten op verschillen-
de niveaus verreden. Voor de ver-
eniging betekent dit fietsen in een 
lekker tempo, maar zonder wed-
strijdelement. Ook is het mogelijk 
om zonder lidmaatschap een aan-
tal malen vrijblijvend mee te rijden 
met de vereniging. Zo kunnen deel-
nemers op een laagdrempelige ma-
nier kennis maken met de fietssport 
en kunnen zij het rijden in groeps-
verband zelf ervaren.

Belangstellenden melden zich op 
zondag of donderdagmorgen om 
uiterlijk 9.00 uur bij het clubgebouw 
aan de Europarei. Daar wordt dan 
eerst de afstand en de snelheid be-
paald zodat er op eigen niveau kan 
worden gestart. Vaste voorrijders 
weten de weg door het groene hart 
en zorgen dat de afgesproken af-
stand niet wordt overschreden. 
Informatie op www.uwtc.nl/toer of 
neem contact op met de voorzitter.



65 jaar staat het Rode Kruis
Uithoorn/De Kwakel voor u klaar

Anke Nijland, secretaris van het 
Rode Kruis Uithoorn/De Kwakel, 
vond het uitstapje naar het Rijks-
museum het meest bijzonder. Ze 
vertelt dat ze weinig van het Rijks-
museum heeft gezien, omdat ze sa-
men met de man die ze in de rol-
stoel voortduwde eigenlijk veel te 
luidruchtig waren. “Het was zelfs 
zo erg dat in de bibliotheek een 
suppoost naar ons toe kwam die 
zei: “Willen jullie wel even je mond 
houden, want je bent in de biblio-
theek van het Rijksmuseum!” Dat 
zijn leuke dingen, dat maakt het 
bijzonder.” 
Daarnaast vond Anke de boottocht 
op de Nieuwkoopse Plassen zeer 
bijzonder en waar volgens haar 
'een voortreffelijke lunch' aan voor-
afging. Naast de activiteiten voor 

de gasten is er dit jaar ook een spe-
ciale activiteit voor de vrijwilligers 
georganiseerd, vertelt Anke. “Als 
je iets voor je gasten doet, moet je 
ook iets voor je eigen vrijwilligers 
doen. Daarom zijn we dit jaar met 
de vrijwilligers naar Tiel gegaan, 
om daar te genieten van het fruit-
corso, gevolgd door een heer-
lijk buffet.”   

Voorzitter
Frans Bakker, voorzitter van het Ro-
de Kruis Uithoorn/De Kwakel, kijkt 
op een andere manier terug op het 
afgelopen jaar. Als ik hem vraag 
naar het mooiste moment, noemt 
hij niet één van de activiteiten maar 
de positie die het Rode Kruis Uit-
hoorn/De Kwakel inneemt in de sa-
menleving. “Heel veel mensen wis-

ten niet dat we ook zó actief kon-
den zijn. Ik vind het belangrijk om 
ons neer te zetten en ik denk dat 
dat vorig jaar wel gelukt is.” Trots is 
hij op het feit dat ze als organisa-
tie zichtbaarder zijn geworden. “We 
hebben behoorlijk gescoord met 
de activiteiten voor het 65-jarig be-
staan maar ook met de vaste activi-
teiten.” Daarnaast heeft Frans voor 
elkaar gekregen dat ze binnenkort 
in gesprek gaan met de gemeente 
om de zichtbaarheid van alle goe-
de doelen organisaties in Uithoorn/
De Kwakel in kaart te brengen. 
Een belangrijke stap in de goede 
richting aldus Frans.   Gonnie van 
Haarlem, vicevoorzitter van het Ro-
de Kruis Uithoorn/De Kwakel, ziet 
zichzelf een beetje als een reserve-
bestuurslid. Ze heeft een gepassio-

neerd verhaal, maar nog niet de tijd 
gehad om er iets mee te doen. Haar 
taken richten zich vooral op 2014, 
het jaar waarin ‘zelfredzaamheid’ 
centraal staat.  

2014, het jaar van 
zelfredzaamheid  
Het begrip ´zelfredzaamheid` is 
onderdeel geworden van het lan-
delijke beleid van het Rode Kruis. 
De organisatie wil zich meer gaan 
richten op het zelfredzaam ma-
ken van (vooral) ouderen. Het Ro-
de Kruis Uithoorn/De Kwakel heeft 
op basis van dit landelijke beleid 
een plan opgesteld voor 2014. Met 
dit plan wil zij bereiken dat de zelf-
redzaamheid van de inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel wordt ver-
hoogd.   Gonnie vertelt enthousi-

ast over het initiatief ´de buurtbij-
eenkomst´, het project dat de or-
ganisatie van het Rode Kruis Uit-
hoorn/De Kwakel heeft uitgeko-
zen om voor 2014 op te pakken. 
Het Rode Kruis Uithoorn/De Kwa-
kel wil buurtbijeenkomsten gaan 
organiseren waarbij zelfredzaam-
heid centraal staat. Zowel jonge-
ren die net op zichzelf gaan wo-
nen als ouderen zijn bij deze bij-
eenkomsten welkom. Gevaren in 
en om het huis en het minimalise-
ren hiervan, staan bij deze bijeen-
komsten centraal.  Naast dit pro-
ject vindt het Rode Kruis Uithoorn/
De Kwakel het belangrijk dat ook 
de jaarlijks terugkerende activitei-
ten plaats blijven vinden. Een aan-
tal van deze activiteiten wordt aan-
gepast, zodat dit beter past binnen 

het landelijk beleid, andere activi-
teiten blijven hetzelfde. Voorbeel-
den van activiteiten die het Rode 
Kruis Uithoorn/De Kwakel organi-
seert zijn onder andere het huis-
bezoek bij ouderen, spelochten-
den, de telefooncirkel, rolstoelwan-
delen en rolstoelfietsen. Het is toch 
ook een prachtig gezicht wanneer 
u de rolstoelfietsers voorbij ziet ko-
men? Volgens Corrie staan de gas-
ten hiervoor in de rij. “Er was pas 
nog iemand die vroeg: Wanneer 
gaan we nou weer fietsen?” Ver-
geet ook niet de jaarlijkse boot-
tocht, de kerst- en paasviering en 
de stamppotochtend. 
Allemaal ontzettend leuke en be-
langrijke activiteiten die het Rode 
Kruis Uithoorn/De Kwakel ook dit 
jaar graag terug wil laten komen.  

Heeft u soms ook behoefte aan gezelschap?
Wilt u graag meer weten over het project  
zelfredzaamheid of wilt u een bijdrage als 
vrijwilliger leveren aan het Rode Kruis, 
dan bent u aan het juiste adres bij het 
Rode Kruis in Uithoorn/De Kwakel.

Voor meer informatie kan er 
contact opgenomen worden met 
Anke Nijland. Hiervoor kunt u mailen naar 
het volgende e-mailadres: ag.nyland@planet.
nl of bellen naar 0297 564834, zij kan u 
met de juiste persoon in contact brengen. 
De organisatie en de vrijwilligers van het 
Rode Kruis Uithoorn/De Kwakel vinden het 
leuk om u te ontmoeten! 

Vervolg van de voorpagina.
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