A
JA

R PAKT

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

TEL: 0297-581698

EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL

Knutselen voor
politietaak

Verloren
Uithoorn - De redactie kreeg
het verzoek voor het plaatsen van het volgende bericht,
waaraan zij graag voldoet. “Ik
ben mijn telefoon verloren in
de omgeving Uithoorn Zijdelwaard, het is een Samsung Galaxy S3 NEO. Wilt u alsjeblieft
een e-mail sturen naar: redouan_oh-ja@hotmail.com als u
mijn telefoon hebt gevonden?”

Uithoorn - Fedeli en Vita Amstelland hebben op vrijdag 26 februari een succesvolle middag georganiseerd. Veel mensen kwamen naar de modeshow, die gevolgd werd door samen koken en
samen eten. Na genoten te hebben
van een prachtige modeshow, onder het genot van een kopje koffie
met een bonbon, konden de aanwezigen aanschuiven aan de Italiaanse tafel waar een heerlijk 3-gangendiner werd geserveerd. Fedeli,
een stichting bestaande uit vrijwilligers, richt zich op jongeren, ouderen en alles daar tussenin, die om
wat voor reden dan ook in een isolement zijn geraakt en zich soms een-

Uithoorn - Op het artikel ‘Tramlijn ongenode gast in rustige woonwijk’ dat vorige week in deze krant
werd gepubliceerd en waarin de redactie u als lezer vroeg te reageren
of er ook voorstanders waren die de
tram graag naar Uithoorn zien komen, is massaal gereageerd. Naast
heel veel positieve reacties ook
die van mensen die te kennen geven dat het voor hen niet hoeft. Dat
is hun goed recht. Wij willen u een
aantal binnengekomen e-mails van

inwoners hoe zij erover denken niet
onthouden. Dat ziet u elders in deze
krant. Uit de bewoordingen kunt u
opmaken hoezeer het thema van de
tram de gemoederen bezighoudt.
Wij bedanken alle inzenders voor
de moeite dat zij hun mening aan
ons kenbaar hebben gemaakt. Gaat
de stroom met toezendingen door,
dan overwegen wij daar de volgende week een vervolg aan te geven.
Woon- en e-mailadressen van de
inzenders zijn bij de redactie be-

kend maar worden om privacy-redenen niet vermeld. De discussie
zal nog wel een paar maanden aanhouden en er worden nog ‘consultatieronden’ met inwoners gehouden. Nadat alle gegevens op een rij
zijn gezet zullen de samenwerkende partijen een besluit nemen of de
tram wel of niet naar Uithoorn komt
en wat de eindhalte wordt.
Lees de reacties elders
in deze krant.

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

Scouts maken schoon
schip met NLdoet
Uithoorn - Op zaterdag 12 maart is
het weer zover. Dan organiseert het
Oranje Fonds voor de twaalfde keer
NLdoet in het hele land. De Scouts
van Scouting Admiralengroep Uithoorn gaan een grote voorjaarsschoonmaak houden en grondig

opruimen. Helpt u mee aan een veilige en schone speelomgeving voor
de scouts? Geef u op via nldoet.nl!
“Om de jeugd een veilige en schone omgeving te bieden, doet Scouting Admiralengroep graag mee
met Nldoet”, aldus de organisator

Miele specialist ’t Startnest viert afsluiting
Eigen technische dienst project ‘DrinkWater’

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

Uithoorn – Afgelopen week ontving onze redactie het volgende:

voorbijganger en die hield mijn
hoofd vast totdat de ambulance
kwam en hem afloste. Hierdoor
is wellicht ernstige schade aan
mijn nekwervel voorkomen. Ik
zou graag in contact komen met
diegene die mijn hoofd gestabiliseerd heeft gehouden”, aldus Tom
van Huijstee. 0644523254

Nieuwe OV-concessie
Amstelland-Meerlanden

facebook.com/

HARTELUST B.V.

Wie was mijn helper?
“Op 28/1/2016 reed ik op de Zijdelweg richting Uithoorn en
kreeg op een kruispunt een aanrijding. Ik had een beschadiging
aan mijn nekwervel en wilde uitstappen. Gelukkig kwam een

zie onze site:
meerbode.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

zaam voelen. Fedeli staat voor delen met elkaar en aandacht voor de
medemens. Fedeli verbindt mensen
met elkaar door tal van activiteiten,
waaronder de op 26 februari georganiseerde open eettafel. Daarnaast is er de open straatkoffie en
de babbelkoffie, waarvan u de data
terug kunt vinden op www.fedeli.nl.
of op de facebookpagina van Fedeli (https://nl-nl.facebook.com/fedeli.nl). Vita Amstelland, voorheen Vita Zorg en Welzijn Uithoorn, organiseert al jaren activiteiten voor ouderen in de Bilderdijkhof 1. Wat veel
mensen niet weten is dat Vita Amstelland zich tegenwoordig ook richt
op jongeren.

Veel reacties op plannen
doortrekken tramlijn

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Als kwAliteit
belAngrijk is!
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Samenwerking Fedeli en
Vita Amstelland groot succes

KORT NIEUWS:

Uithoorn - De politie Aalsmeer
Uithoorn heeft een leuke actie
bedacht voor alle jeugdige inwoners tussen de 5 en 15 jaar.
Voor kinderen die dromen om
politieagent(e) te worden een
must om deel te nemen, want
vijf winnaars mogen een paar
uurtjes meewerken met de politie in hun woonplaats. Het
vakantie-idee is om zelf een
knutselwerkje te maken. Denk
daarbij aan de politie en laat
je fantasie de vrije loop. Knutsel bijvoorbeeld een agent, een
politieauto of een boef of maak
eigen handboeien. Het knutselwerkje dient voor maandag
14 maart ingeleverd te worden bij het politiebureau in de
eigen woonplaats (Aalsmeer
of Uithoorn). Lijkt een politietaak uitvoeren jou helemaal te
gek? Ga dan snel knutselen en
wie weet. De makers van de vijf
mooiste knutselwerkjes worden uitgenodigd om een paar
uurtjes bij de politie te komen
werken. Spannend! De datum
en het tijdstip wordt uiteraard
in overleg gedaan met de ouders en verzorgers.
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van de klussen met NLdoet. “Daar
begint het allemaal mee. NLdoet is
een mooie kans om die klus op te
pakken.” Mensen die bij ons in actie willen komen, kunnen zich aanmelden op www.nldoet.nl. We kunnen nog wel wat handen gebruiken.
Uithoorn - Met dans, muziek, zang
en presentaties werd afgelopen
week het project ‘DrinkWater’ op
Jenaplanschool ’t Startnest afgesloten. Vier weken lang hebben de kinderen extra aandacht besteed aan
water drinken, bewegen en gezond
eten.
De afsluiting viel samen met het
jaarlijkse verkleedfeest van de basisschool. Daarom waren de meeste
kinderen en teamleden verkleed in
het thema. Zo stonden er voetballers, wortels, hockeyers en zelfs een
medewerker van een supermarkt
op het podium. Natuurlijk waren de
prinsessen, spidermans en ridders
ook goed vertegenwoordigd. Het
einde van het project wil niet zeggen dat er op de Jenaplanschool
geen water meer gedronken wordt
en geen aandacht meer is voor beweging en gezond eten. Zo gaat ’t
Startnest zeker door met het drinken van water tijdens de les, omdat
dit de kinderen en de school goed
bevallen is.

Uithoorn - In het Nederlandse
Openbaar Vervoer wordt gewerkt
met concessies. Een OV-concessie
is een pakket van lijnen en/of andere vervoersdiensten die een OV-autoriteit (provincie of plusregio) onder bepaalde voorwaarden exclusief aan een vervoerder toekent. De
huidige OV-concessie AmstellandMeerlanden loopt in december 2017
af. Het is de taak van de Stadsregio Amsterdam om de nieuwe concessie te verlenen door middel van
een Europese openbare aanbesteding. Ter voorbereiding hiervan is
een ontwerp Programma van Eisen
(PvE) opgesteld dat voor advies aan
verschillende instanties aangeboden wordt. Daarnaast kan iedereen
een reactie geven op het ontwerp
voordat dit definitief wordt vastgesteld. Na de zomer van 2016 zal de
inschrijving plaatsvinden met een
gunning in december.
Doelen van de aanbesteding
De doelen die de Stadsregio Amsterdam stelt bij de aanbesteding
zijn als volgt omschreven:
1. De reiziger en zijn reis van deur
tot deur staat centraal.
2. Een vervoerder heeft de bereidheid en flexibiliteit om in te spelen op verwachte en onverwachte ontwikkelingen in het Concessiegebied.
3. Een vervoerder levert zijn bijdrage aan de realisatie van de be-

leidsdoelstellingen van de Stadsregio op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid.
4. Dat de aanbieding past binnen
het meerjarige financiële kader
van de Stadsregio.
Specifieke belangen
Het college van B&W van Uithoorn onderschrijft de doelen van
de Stadsregio en vraagt daarnaast
om een aantal specifieke punten in het ontwerp PvE op te nemen. Bijvoorbeeld dat reizigers uit
Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen
allen een rechtstreekse verbinding zullen hebben met zowel Station Zuid als het Museumplein en
Leidseplein. De besluitvorming over
de Uithoornlijn is een proces dat los
staat van het verlenen van de nieuwe concessie. Wel dringt het college
er op aan om nu in het PvE op te nemen dat ook na eventuele realisatie
van de Uithoornlijn een rechtstreekse busverbinding met het Leidseplein verplicht dient te blijven!
Reactie op PvE?
Iedereen kan een reactie op het
ontwerp PvE geven voordat dit definitief wordt vastgesteld. Via de website van de Stadsregio kunt u meer
informatie vinden over de concessie, het PvE en hoe u uw reactie in
kunt dienen: www.stadsregioamsterdam.nl.

• 2 maart 2016

INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, 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 Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplagE: 14.900
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

Het huis en de groenteschuur van Toon Klijn aan het eind van de
Drechtdijk. Toon was groenteboer en ventte met zijn gemotoriseerde
driewielkar langs de deuren, in het dorp was hij beter bekend als Toon
Pieper. De Kwakel bestond in 1976 400 jaar en werd dat jaar ook het
Snorrendorp genoemd. Het witte bord zit nog op de lantaarnpaal. De
drie huizen en de kwekerij van de families Klijn zijn allemaal gesloopt
door de jaren heen.

2016 Drechtdijk, … Nu

Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

Start “Peuters in het
Wild”in het Libellebos

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

1976 Drechtdijk, …Toen

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:

sinds 1888

Bingo
ouderenbond
Uithoorn - Aanstaande dinsdag 8
maart organiseren de Uithoornse
Ouderenbonden hun gezamenlijke
Bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Aanvang
14 uur, de zaal is open vanaf 13.30
uur. Gastvrouw is Hanny Kampen.
Ook niet leden zijn van harte welkom op deze gezellige middag! Er
zijn bijzonder mooie prijzen te winnen, bovendien zijn de consumpties redelijk geprijsd. Kom eens
kijken,doe mee en geniet van de
gezellige sfeer die er op zo’n bingomiddag heerst. En... de toegang is
gratis! De eerstvolgende Bingo Ouderenbonden Uithoorn is op dinsdag 12 april 2016.

Weekagenda
Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297 567 209,
www.vitawelzijnenadvies.nl
NL-DOET in de Bilderdijkhof
Op vrijdag 11 maart wordt er
tussen 14.00-17.00 uur een multiculturele middag georganiseerd door vrijwilligers en wijkbewoners uit Uithoorn. De toegang is gratis! Er zijn kraampjes
waar aandacht wordt besteed
aan verschillende landen. U
kunt heerlijke hapjes & drankjes proeven uit o.a. Marokko,
Irak, Frankrijk (op = op)!
Lenteconcert
Zondag 6 maart, aanvang 15.00
uur, m.m.v. het Amstel Blazers Collectief Een concert vol
met prachtige muziek. Een toegangskaart kost 5 euro dit is inclusief 2x koffie/thee en 1x gebak.

Column 5

DaarOM
Door Willem Nijkerk

Wij zijn al weer 40 jaar verder in de tijd en De Kwakel bestaat dit jaar
440 jaar. Er staan nu weer nieuwe huizen op dezelfde plek. Links op de
foto de Noord-Zuidroute, in 1988 geopend als rondweg om de dorpskern heen. Voor deze huizen ligt nu een fietspad, met als adres de
Drechtdijk. In de jaren zeventig was dit een erg drukke weg met veel
autoverkeer en schoolgaande kinderen. Daarom is rondweg (N231)
daarvoor aangelegd.

COLOFON

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra

Aflevering 38

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Uithoorn - Al vele jaren geeft Gon
Hageman schilderles op zolder. Veel
cursisten komen daar al heel lang
en maken mooi steeds mooier werk.
Graag willen ze daar iets van laten
zien in de Bilderdijkhof.
Voor deze expositie is als thema de mens - gekozen, maar er zijn ook
andere onderwerpen. Het adres is
Bilderdijkhof 1 . Het is op werkdagen van 9 tot 5 te zien. De feestelijke opening is op zaterdag 5 maart
om 16.00 uur en de expostie duurt
tot en met 3 mei.

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag

Toen & Nu…

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

Expositie Bilder-dijkhof

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

De Kwakel

Uithoorn- Het project ‘Peuters in
het Wild’ gaat haar tweede jaar in.
Door heel Nederland verspreid worden vanaf nu Peuters in het Wild activiteiten gestart. Een kind, dat plezier beleeft in de natuur, is vrij en
gelukkig. Het heeft minder speelgoed nodig en is tevreden met een
boomtak of een ontmoeting met
een slak. Dat gun je je eigen kind
natuurlijk ook. Het is veel leuker om
samen met anderen het bos in te
gaan. En nog leuker met een begeleider die enthousiaste ideeën heeft
over natuurbeleving en natuurspel-

letjes. Wil jij ook met je peuter(s)
de natuur ontdekken met ogen,
oren en puntje van de neus? Spelletjes doen, op avontuur, beestjes
en kleuren zoeken en bouwen. Doe
dan mee met Peuters in het Wild
Uithoorn! Voor alle peuters van 2 tot
4 jaar met een volwassene begeleider. Samen gaan ze op avontuur in
de natuur! Ontdek de natuur met al
je zintuigen! Data: donderdag 1017-24-31 maart en 7 april
Verzamelen
Er wordt verzamelt om 9.30 uur bij
het bankje voor de kinderboerderij
in het Libellebos en zullen daar omstreeks 11.00 uur ook weer afsluiten.
Peuters zijn de volgende generatie. En wat is er nu mooier om hen
al zo jong te laten opgroeien met
hart voor de natuur. Zij zijn de toekomst. Daarnaast is het Libellebos
een prachtige plek voor iedereen.
Peuters kunnen hier volop bewegen
en hun fantasie en zintuigen verder
ontwikkelen in een ongedwongen
sfeer. Elke ochtend begint met een
spelletje, dans, liedje zingen. Daarna
krijg je eenvoudige opdrachten om
samen te gaan doen. Kosten zijn 30,
- voor 5x of 7.50 per keer per kind en
volwassene begeleider inclusief een
gezonde snack en drankje. Informatie en aanmelding bij Emilie Zandvliet via pihwuithoorn@telfort.nl

Rabobank leden laten
60.000,- doneren
Uithoorn - Tijdens de Ledenavond
van de Rabobank Regio Schiphol
op 16 februari jl. ontvingen 75 lokale
verenigingen en stichtingen een donatie van de bank uit hoofde van de
jaarlijkse Bloeiende Ledenbank. Totaal werd een bedrag van €60.000,gedoneerd. De afgelopen maanden
hebben de ruim 17.000 leden van de
bank de mogelijkheid gehad om online (één van hun) drie stemmen uit
te brengen. Voor elke stem doneerde Rabobank Regio Schiphol maximaal €5,- aan de betreffende vereniging of organisatie. De deelnemers betrof een variëteit aan organisaties van Volleybalclub tot Knotgroep en van de Reddingsbrigade tot Buurtvereniging. Het minimale toebedeelde bedrag bedroeg EUR
418,60 en was voor de Vrienden van
de Tabberd uit Uithoorn. De 5 favorieten in de Actie waren Stichting

Voedselbank Uithoorn-De Kwakel uit
Uithoorn (€1.403,60), St. Korenmolen De Leeuw uit Aalmeer (1.408,60),
Stichting Oud Aalsmeer uit Aalsmeer
(€1.443,60), Jeugdland Nieuw-Vennep uit Nieuw-Vennep (€1.453,60)
en Haarlemmermeermuseum De
Cruquius uit Cruquius mocht het
hoogte bedrag dat in deze Actie aan
een organisatie is gedoneerd in ont-

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Foto: Loes van der Meer
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Welke mogelijkheden heeft het
Openbaar Ministerie om een
strafzaak af te doen?
Uw buren hebben al maanden ruzie over een boom in de voortuin.
Op een dag loopt de spanning hoog
op, en wordt er over en weer geslagen. Beide buren lopen wat blauwe
plekken op, en doen aangifte wegens mishandeling. Nadat de politie de zaak heeft ingestuurd naar
het OM, beoordeelt het OM dat
er voldoende bewijs is tegen beide
buurmannen. Wat kan het OM vervolgens met zo’n zaak doen?
Jaarlijks komen bij het Amsterdamse OM ongeveer 19.000 misdrijfzaken binnen. In het grootste deel van deze zaken beslist
het OM dat de verdachte voor de
strafrechter moet komen, maar
vaak besluit het OM de zaak op
een andere manier af te doen. In
de wet zijn verschillende mogelijkheden opgenomen waarop het
OM een strafzaak af kan doen,
zonder dat de verdachte gedagvaard hoeft te worden. Ik geef u
twee voorbeelden.
Zo kan de officier van justitie in
het geval van uw buren besluiten
om een strafbeschikking aan te
bieden. De strafbeschikking is een
straf in de vorm van een boete of
een taakstraf. Uw buren hoeven
dan niet voor de rechter te verschijnen. Dat de straf wordt aangeboden en niet opgelegd klinkt
misschien wat vreemd in de oren:
het lijkt namelijk alsof uw buren
de straf kunnen weigeren en er

zo makkelijk vanaf komen. Dat is
niet zo: als zij het aanbod accepteren, dan wordt vastgesteld dat
ze schuldig zijn aan de mishandelingen. Accepteren ze het aanbod
niet, dan brengt het OM de zaken
naar de rechter. De rechter beoordeelt vervolgens of de verdenkingen bewezen kunnen worden. De
strafbeschikking wordt natuurlijk
alleen aangeboden bij lichte misdrijven, waarin het bewijs tegen
de verdachte duidelijk is.
De officier van justitie kan ook besluiten om de zaak te seponeren.
Een sepot betekent dat de officier
van justitie besluit om een verdachte niet te vervolgen. Hij kan
dat doen omdat er onvoldoende
bewijs is, maar hij kan er ook bewust voor kiezen om de verdachte niet te vervolgen als er wél voldoende bewijs is. Zo’n sepot noemen we een beleidssepot. Stel, er
is genoeg bewijs tegen uw beide
buren, maar kort na de vechtpartij wordt er met succes buurtmiddeling ingezet. Met behulp van de
bemiddelaar wordt de ruzie opgelost. Om dan ook nog eens uw
beide buren strafrechtelijk te vervolgen, dreigen we het doel - dat
uw buren weer gewoon door één
deur kunnen - voorbij te schieten.
Door de zaken van beide buren te
seponeren (al dan niet onder bepaalde voorwaarden), voorkomen
we dat de buren onnodig te maken krijgen met het strafrecht.

The Big Event bij Opel
dealer Van Kouwen
Regio - Opel dealer Van Kouwen
maakt het kopen van een nieuwe auto wel heel aantrekkelijk. Tijdens de spectaculaire show The
Big Event, van 7 t/m 12 maart, krijgt
men 2.000,- euro extra inruilwaarde
op alles wat rolt of rijdt. Van driewielers tot kinderwagens, van skateboards tot speelgoedauto’s, van
knikkers tot grasmaaiers, van bowlingballen tot biljartballen. Naast
de extra inruilwaarde krijgt één ieder die een nieuwe Opel koopt voor
500,- euro gratis brandstof en mag
men voor 250,- euro aan Opel-accessoires uitkiezen. “The Big Event
strijkt in maart 2016 ook in ons land
neer”, vertelt Pieter van Beek van de
Opelvestiging in Aalsmeer. “Ook wij
doen dit jaar weer mee aan deze
grootscheepse voordeelshow. Het
zal een drukte van belang worden
bij ons in de showroom.” Via www.
vankouwen.nl is een inruil-waardecheque aan te vragen. Die kunnen
kopers van een nieuwe Opel tijdens
de actieperiode van 7 t/m 12 maart
verzilveren wanneer ze hun eigen
auto bij ons inruilen.”
Kans op mooie prijzen
Pieter van Beek: “Mensen die met
de inruil-waardecheque bij ons komen, krijgen bovendien de mogelijkheid om deel te nemen aan onze The Big Event Roulette. Daarmee
vangst nemen (€1.468.60). De Bloeiende Ledenbank Actie is een jaarlijks initiatief van de bank en haar ledenraad om lokale verenigingen en
stichtingen een financiële bijdrage
te geven vanuit het Coöperatiefonds
van de bank. De leden van de bank
bepalen welk bedrag aan de deelne-

zijn mooie prijzen te winnen, zoals
een accessoire-cheque ter waarde van 500,-, een set winterbanden,
een jaarabonnement op AutoWeek
en een weekendje weg.”
Gratis brandstof
Voor de 500,- euro brandstof verstrekt Van Kouwen aan de koper
van een nieuwe Opel een tankpas.
Deze pas is tot een jaar na de aankoopdatum geldig. Daarnaast mogen Opel-klanten voor 250,- euro
aan extra accessoires uitkiezen.
Kijkavond
Voorafgaand aan het Opel Big Event
is er op vrijdag 4 maart een speciale kijkavond waar men alvast een
kijkje kan nemen in het aanbod in
de showroom. Het Big Event vindt
plaats in de Van Kouwen Opel vestigingen in Amsterdam Zuidoost,
Hoofddorp en Aalsmeer. De vestiging van Van Kouwen in Amsterdam Zuidoost verlengt het Opel Big
Event met een extra koopzondag;
namelijk zondag 13 maart. Meer informatie vindt u op www.vankouwen.nl,

mende organisatie wordt gedoneerd.
De deelnemers roepen de leden op
om te stemmen door in bijvoorbeeld
ledenbladen en bij bijeenkomsten
aandacht te vragen voor hun deelname aan de Actie. Voor meer informatie www.rabobank.nl/regioschiphol (fondsen en donaties).
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Wijkzorgteam Zijdelhof sterk
in zorgverlening aan huis
Uithoorn - Waar overal in het land
commotie ontstaat vanwege de afbraak van de huishoudelijke hulp in
de thuiszorg, gaat dit gelukkig voorbij aan de medische en persoonlijke zorg die Thuiszorg Amstelring verleent. Want deze vorm van
zorg wordt alleen maar ruimer uitgevoerd. Amstelring is de organisatie voor (medische) zorg aan huis en
verpleegd wonen in Amsterdam en
de regio Amstelland-Meerlanden.
Dat is, met alle respect, iets anders
dan louter huishoudelijke hulp verlenen. Onder de koepel van Amstelring fungeren wijkzorgteams in hoge mate zelfsturend in Uithoorn en
met de nodige passie op dat terrein.
Een daarvan is Wijkzorgteam Zijdelhof, gevestigd in het wijkzorgpunt
Bilderdijkhof (schuin tegenover de
Burghkerk). Ondanks dat ook bij
de medische en persoonlijke zorgverlening die Amstelring verleent
op de centjes moet worden gepast,
kan nog altijd goede zorg op maat
worden verleend. Niet in de laatste
plaats is dat vanwege de inzet van
alle medewerk(st)ers die de zorg
voor hun cliënten en patiënten met
passie blijven verlenen. Dat is een
groot compliment waard want er
moet wel méér werk worden verzet
in dezelfde tijd.
Mariëlle van Dijk van het wijkzorgteam die het aanspreekpunt namens haar 15 collega’s is, zegt hierover: “Het mooie van dit team is
dat het een collectief is. In principe doen we alles zelf, vanaf het aannemen van cliënten die zorg nodig hebben, indicaties aanvragen
tot het begeleiden van cliënten in
de breedste zin van het woord. Dat
doen wij als team voornamelijk in de
hofjes aan weerskanten van de Alfons Ariënslaan, een strook van ongeveer zes bij drie kilometer. Daarnaast heb je de teams Zijdelwaard,
De Kwakel, West en Thamerdal die
het Oude Dorp doet. Wij werken
vanuit het wijkzorgpunt in de Bilder-

dijkhof en zitten dus midden tussen
onze doelgroep. In deze wijk bevinden zich veel cliënten van ons. Wij
hebben een samenwerking met Vita en de dagbesteding die toevallig
ook in dit gebouw zitten en waar clienten graag gebruik van maken. Alles is dus dichtbij en er zijn korte lijnen. Ons werk bestaat voornamelijk uit zorg verlenen bij de mensen
thuis. Wij zijn er voor hen zeven dagen per week vanaf 7 uur ’s morgens tot 11 uur ’s avonds en ook
tussentijds als dat nodig is. Daar
zal geen bezuiniging verandering in
brengen,” aldus Mariëlle die benadrukt dat de ‘thuiszorg op medisch
gebied’ iets heel anders is dan de
‘thuiszorg in de vorm van huishoudelijke hulp’.
‘Hogere zorg’
De werkzaamheden voor de thuiszorg worden met passie uitgevoerd.
Dagelijks doen de teamleden ieder
‘hun route’ langs de cliënten voor
een breed scala aan zorgverlenende handelingen waarna op kantoor
de bijbehorende administratie en
zorgstaten worden bijgewerkt. “Wij
regelen ook een afspraak met de
huisarts en dat de apotheek medicijnen klaar zet en dergelijke. Vooral ook zorgen we dat de cliënten van
alles op de hoogte zijn of worden
gesteld wat onze zorgverlening en
planning betreft. Als ze hier naartoe bellen hebben ze ook meteen
iemand van ons aan de lijn.
Ze staan niet in de wacht,” vult collega Marga aan. “Je hebt altijd direct contact met de cliënt.” De wijk
telt momenteel 64 cliënten aan wie
thuiszorg wordt verleend. Sommigen worden meerdere keren per
dag bezocht, anderen slechts een
keer in de week. De zorg bestaat
ook uit het verrichten van medische handelingen, zoals bij diabetes. Bloedprikken (vingerprik), medicijnen toedienen, insuline geven,
eventueel wondverzorging en dergelijke horen daarbij. Sommige le-

Werkoverleg op kantoor door leden van het wijkzorgteam

Caberetteketet
Regio - Een nieuwe formule voor
een heerlijk avondje vermaak. Op
vrijdag 11 maart om 20.00 uur kun
je weer heel veel lachen tijdens
een avond met diverse cabaretiers
en kleinkunstenaars op het podium van ons theater. Nederland puilt
momenteel uit van het cabarettalent en dat wordt met Cabaretteketet wel duidelijk. Op deze avond
laten Isabel Nolte, Lucinda Sedoc,
Omar Ahaddaf en Kees van Amstel
hun talent zien en ze laten je zeker
schaterlachen.
Wie zijn deze talenten?
Isabel Nolte; een meisje, een gitaar
en een koffer vol verhalen. In 2015
behaalde zij de kwartfinales van het

Amsterdams Kleinkunst Festival en
stond ze de finale van het Utrechts
Kleinkunst Festival. Ze won de publieksprijs van het Utrechts Cabaret Festival en stond in de halve finale van het Groninger Studenten
Cabaret Festival. In haar theaterprogramma neemt Isabel je aan de
hand van liedjes en anekdotes mee
op een reis door haar hoofd en hart.
Van haar jeugd in Duitsland tot haar
studententijd in Nederland, de vele avonturen die ze meemaakt en
haar naïeve karakter die haar in de
meest onmogelijke situaties brengt!
”Isabel is een krachtige verschijning, en als zij gaat zingen is ze helemaal in haar element. Ze heeft een
mooie klank in haar stem, en in haar

den van het team kunnen en mogen dat want zij hebben een verpleegkundige opleiding gehad. Er
wordt dus door het zorgteam ‘hogere zorg’ verleend, maar als het nodig
is wordt de cliënt ook geholpen bij
het douchen en afdrogen, aankleden en het aantrekken van steunkousen. Om maar wat te noemen.
“Huishoudelijke hulp verloopt via de
gemeente, onze zorg wordt uitgevoerd via de zorgverzekeraar,” vertelt Marga. “Voordeel is dat je wat
vrijer bent in de tijd van behandeling omdat we zelf de indicatie mogen bepalen. Zoals vroeger de ouderwetse wijkzuster ook deed. Wat
we ook constateren is dat er meer
mensen uit het ziekenhuis thuis
gaan revalideren. Dat pakken wij als
wijkteam weer op om daar invulling
aan te geven. Tot voor kort gingen
die mensen naar een revalidatiecentrum. Nu kan het thuis. Het doel
is in dit geval kort durende zorg verlenen totdat iemand weer zelfstandig kan functioneren.”
Ondersteunen mantelzorg
De mantelzorg is een ander belangrijk aspect. Dat is al lange tijd gemeengoed in sommige hofjes. Daar
zijn mooie voorbeelden van hoe het
kan in samenwerking met de thuiszorg. Door de bezuinigingen in de
zorg en de andere invulling ervan
wordt van de mantelzorgers enerzijds een steeds grotere bijdrage
gevraagd die anderzijds toch dezelfde zorg willen blijven verlenen.
Zij kunnen het daarbij niet zonder de wijkzorg en de wijkzorg niet
zonder hen. Daniëlle: “Wij werken
graag met hen samen, maar doen
dat in gelijke mate ook met huisartsen, praktijkondersteuners, dagbesteding maar ook met De Nostalgie in Amstelhoek en andere vrijwilligers. Uiteindelijk hebben we allemaal een doel en dat is het belang
van de cliënt en de patiënt te dienen. Wij worden gecoacht om mantelzorgers op de juiste manier te ondersteunen. Want als die niet op de
been blijven hebben we echt een
probleem in de wijk. Elke maand
kiezen we tijdens het teamoverleg
een ‘Mantelzorger van de maand’.
Die krijgt van ons dan een kleine
presentje als blijk van waardering
voor de samenwerking en het goede werk wat hij of zij doet.” Als het
aan de orde is worden eveneens het
stukje palliatieve en terminale zorg
door het team opgepakt. Daarbij
verleent men hulp en bijstand aan
de nabestaanden en mantelzorgers
bij overlijden van een cliënt. “Ook
daarin kunnen wij heel veel voor iedereen betekenen. We zijn een klein
team met altijd dezelfde mensen. Je
wordt dan al snel als een ‘vertrouwd
persoon’ gezien. Dat geeft een goed
gevoel,” aldus Mariëlle.

liedjes zet zij zich neer als een sferische muzikale performer. (...) Ze
heeft een krachtige theaterpersoonlijkheid.” - Juryrapport Amsterdams
Kleinkunst Festival
Lucinda Sedoc; ze kwam op 17-jarige leeftijd terecht bij theatergroep “Angalampoe” en ondertussen was ze op 22-jarige leeftijd
(drie jaar lang) actief bij de jongeren gezelschap“Untold”. Na jaren
lang gespeeld te hebben bij “Angalampoe” haar eigen theatergroep
“Unity” waarvoor ze aantal stukken
heeft geschreven. Lucinda is regelmatig in het Comedy café te vinden. Bekende optredens van Lucinda waren bij de comedyshow “Fatu”
en bij het televisie progamma “Zo
Raymann”.
Omar Ahaddaf; Toen Omar Ahaddaf in Marokko opgroeide droomde
zijn vader ervan dat Omar een toekomst in Nederland zou opbouwen.
Omar besloot 12 jaar geleden naar
Nederland te verhuizen, het land
van de tolerantie en de vrijheid. De
eerste jaren bracht Omar door in de
illegaliteit. Een uitkering was geen
optie, maar gelukkig bood comedy een mooie uitkomst! Momenteel
toert Omar Ahaddaf met zijn allereerste avondvullende theatervoorstelling “Grenzeloos” door het land.
Omar behaalde in 2006 de publieksprijs Bij AKF en bij het Knock Out
Comedy Festival de tweede plaats.
In 2012 won Omar de jury- en publieksprijs op het VARA Leids Cabaret Festival. De jury omschreef
hem als: “Gedurfd. Iemand die iets
te melden heeft, iemand met een
statement; warm en innemend. En
bovendien een cabaretier die de
kunst verstaat zijn ideeën allerminst
vrijblijvend over te brengen.” Grenzeloos is een persoonlijke voorstelling waarin Omar vertelkunst,
stand-up comedy, muziek en theater laat samenkomen. Een voorstelling die grenzen wegneemt, je out
of the box laat denken, laat relativeren, andere perspectieven toont en

Praatje maken
Ideaal is dat de standaardprocedures en het bijwerken van het elektronisch zorgdossier langs digitale
weg met de ipad zelf kunnen worden opgeroepen en ingevuld. Zelfs
foto’s van een wond bij een cliënt
ter plaatse maken en die via e-mail
naar het ziekenhuis doorsturen ter
controle, is mogelijk. Er zijn dus korte lijnen. En alles wordt vastgelegd.
Indien nodig wordt de huisarts geraadpleegd. Dat betekent allemaal
een snelle verwerking van de gegevens. Maar ook de planning en
het soort zorg wat op elke cliënt van
toepassing is, kunnen worden opgeroepen. Hoewel de tijd vaak ontbreekt voor het onderhouden van
sociale contacten zoals ‘even koffiedrinken en gezellig bijpraten’,
is Marga van mening dat dit soms
toch nuttig kan zijn. “Sommige ouderen komen in de communicatie
maar moeilijk op gang of willen zich
niet uiten. Toch is zo dat na enige
tijd soms zaken al dan niet met enige schroom aan je worden verteld
die gerelateerd zijn aan de klachten waarmee men kampt, lichamelijk of psychisch. Klachten die tot
dan onbekend waren en waarop je
als wijkzorg kunt inhaken met bijvoorbeeld het voorstellen van een
behandeling van een lichamelijke aandoening of begeleiding om
iemand uit zijn isolement te halen. Een praatje maken kan dus zijn
vruchten afwerpen. Zelfredzaamheid echter blijft bij deze vorm van
zorgverlening hoog in het vaandel
staan. En daar kunnen mantelzorgers een duidelijke bijdrage aan leveren, net zoals familieleden mochten die daartoe in staat zijn.”
Vrijwel alle cliënten waarderen de
inzet van zowel het wijkzorgteam als
de mantelzorgers. Dat blijkt uit de
vele reacties die bij de wijkzorg binnenkomen. Mariëlle: “Prettige bijkomstigheid is dat het management
op het hoofdkantoor in Amstelveen
ons alle hulp en ruimte biedt zodat
wij als wijkzorgteam naar behoren
en op een goede manier ons werk
kunnen doen. Ons wordt ook de
mogelijkheid geboden om daarvoor
specifieke opleidingen te volgen.
Daartoe zijn diverse ‘gildes’ opgericht, zoals het gilde wondzorg, dementiezorg, het gilde hulpmiddelen
enzovoort. Er wordt scholing in het
AMC gegeven over verpleegtechnische handelingen en zo meer.
Dat draagt bij om ons verder te kunnen ontwikkelen en daar zijn we
heel blij mee. Eind maart mag iemand van ons een les geven in de
‘zorgklas’ over ons beroep aan leerlingen van de Thamen Scholengemeenschap. Wij vinden het een eer
dat te mogen doen en hen iets te
vertellen over wat ons beroep inhoudt.” Wijkzorgteam Zijdelhof is
voor iedereen die meent zorg of
hulp nodig te hebben rechtstreeks
bereikbaar voor nadere informatie
en advies. Daarvoor hoeft u geen
verwijsbrief van de huisarts te hebben. Wijkzorgteam Zijdelhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn. Tel.
0297-500679.

vooral laat dromen.
Kees van Amstel; de cynische leraar
die werkelijk alles grappig maakt.
Op je zevenendertigste debuteren: als profvoetballer moet je het
niet proberen. Kees van Amstel liet
in 2002 zien dat het in de cabaretwereld wel kan! Geïnspireerd door
zijn bezoek aan The Comedy Store in London, besloot hij om naast
zijn baan als docent ook als cabaretier aan de slag te gaan. Sindsdien
is Kees een vaste naam binnen de
wereld van de humor en houdt hij
zich met gemak staande tussen alle jonge honden. Deze goed uitziende bijna 50’er vormt zo’n beetje alle persoonlijke en publieke kwesties om tot alledaagse humor. Als
je Kees nog nooit hebt zien spelen,
heb je zeker al om zijn grappen gelachen. Hij schreef en schrijft jaren
voor programma’s als “Dit was het
Nieuws” “Onder de Tram” en “Tussen de Oren”, maakte deel uit van
“Spijkers met Koppen” en “Koefnoen” en is elke vrijdag op NPO Radio 1 te horen in “De Nieuws BV”.
Momenteel staat Kees met zijn derde avondvullende programma “De
man die ik niet wilde worden” in de
Nederlandse theaters. Met herkenbare verhalen, vlijmscherpe grappen en zijn cynische ondertoon
weet hij je keer op keer weer te verrassen! NRC Handelsblad schrijft:
“Zelfs wanneer hij geen grap vertelt, boeiend om naar te luisteren”.
De Gelderlander: “Een hilarische
act, getuigt van knap improvisatie
vermogen.”
Kaarten
Een avond schaterlachen voor de
prijs van 19,50. Kaarten zijn online
te bestellen via onze website: www.
crowntheateraalsmeer.nl. maar ook
telefonisch verkrijgbaar via 09001353 (45cpm) en bij de lokale verkooppunten Espago en ‘t Boekhuis
in Aalsmeer, Ten Hoope in Uithoorn,
Marskramer te Kudelstaart en Gemakswinkel Leimuiden.

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

Haat en liefde in de polder

Schapen

Het leuke van schapen is, dat je
ze zo makkelijk mak kan maken.
Als het gras in ons weilandje in
mei hoog wordt, is het feest. Dan
komen de schapen, liefst met een
paar lammetjes. Ze komen van de
boerderij. De schapen lopen het
weilandje in en gaan zo ver mogelijk weg staan. Ze stampen met
één poot en roepen hun lammetjes tot de orde als die nieuwsgierig naar me toe komen. Maar
na een week is dat al heel anders. Als ik ze roep (“schapen,
biks, lekker”) staan ze al bij de
biksbak voor ze mij zien. Ze eten
hun biks eerst nog wel stampend, maar na twee weken heel
rustig en tevreden. De lammetjes vermaken ons elke dag. Tegen vijven wordt het ‘lammetjesrentijd’. Ze rennen met twee of
drie tegelijk het zelfde parcours.
Maar het mooiste zijn hun sprongen. Als een soort plutohond komen ze met vier poten los van de
grond en draaien ze in de lucht.
Dat spektakel duurt wel een uur.
Hun moeders slaan er geen acht
op. Gaat vanzelf over denken ze.

Wat later in het jaar, als de tuin allerlei lekkers heeft laten groeien,
komen ze naar een ander hek als
ze me zien. Extraatjes worden op
een andere plek uitgedeeld, weten ze. Appels, rozebottels, hazelnoten. Als de schapen geschoren
zijn is er verdriet. De lammeren
blaten klaaglijk. Opeens herkennen ze een paar dagen de geur
van hun moeder niet meer. Dan
is het eind augustus, begin september. De Japanse anemonen
bloeien overdadig. Niet een paar,
maar 5-6 vierkante meter vol. Ze
zijn me erg lief, zo uitbundig in
deze periode. Ik zit op mijn vaste
plek voor het raam te werken. Ik
schrik. Ik zie één van de schapen
een aanloopje nemen. Ze springt
over het hek dat toch een dikke
meter hoog is. Binnen twee minuten ben ik bij haar. Maar dan is er
al geen enkele bloem van de Japanse anemoon meer over. Heel
soms zegt een mens erg lelijke
dingen... Die avond moesten de
schapen terug naar de boerderij.
Catherine

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
REACTIE VAN EEN LEZER
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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
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Libellebos bomen
Hierbij wil ik graag de aandacht
vestigen op hoe ons Libellebos er
momenteel bij ligt. Afgelopen zomer zijn er nog al wat grote bomen omgewaaid, echter heeft de
Gemeente niet veel gedaan om
deze op te ruimen. Ik begrijp dat
het goed is als een paar onderdelen van de omgewaaide bomen
blijven liggen voor de fauna van
ons bos, maar het ziet er nu niet

heel aantrekkelijk uit. Ook is er
geen enkele jonge aanplant voor
in de plaats gekomen. Het is toch
zonde als we niet een beetje tijd
en wat geld spenderen aan ons
Libellebos.
Ik ben erg benieuwd hoe andere gebruikers van het Libellebos
hierover denken.
Hans van der Linden
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Clown Bennie Bang
n
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bracht
Amstelplein
Uithoorn – Het was zaterdag reuze gezellig in winkelcentrum Amstelplein
in Uithoorn en dan voor jong en oud. Clown Bennie Bang, ingehuurd om
de kinderen te vermaken en aan het lachen te maken, kreeg het voor elkaar om jong en oud voor zich te winnen. Jong en oud had het grootste
plezier. Zijn optreden was zo leuk dat de ouders hun boodschappen doen
onderbraken om even heerlijk te lachen om de grappen en grollen van deze clown. Clown Bennie Bang verdient werkelijk een compliment.
Bijgaande foto’s geven een kort beeld van de gezelligheid
in winkelcentrum Amstelplein
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Dieren EHBO
Uithoorn - Bij EHBO vereniging Camillus ging het afgelopen maandagavond eens niet over hulp verlenen aan mensen. Dierenarts Annemieke Calis gaf in het Buurtnest
een interessante lezing over EHBO
aan dieren. Met enthousiasme gaf zij
de mensen-ehbo’ers een stoomcursus dieren-ehbo. Een aantal dingen
zijn hetzelfde als bij mensen, maar
lang niet alles. Het ezelsbruggetje
SPAR(T) stond centraal.
Annemieke deed verschillende
hulpverleningstechnieken voor met
het praktijkknuffelbeertje. Ze benadrukte vooral alle besproken punten
te oefenen bij het gezonde huisdier.
Als je goed weet hoe het in normale toestand is, pas dan kun je goed
zien hoe het is als het niet normaal
is. En maak van SPAR(T) een gewoonte!
S: Slijmvliezen
Tandvlees en tong horen roze
te zijn, voetzooltjes ook (niet bij
zwarte zooltjes), ogen. Als je bv.
Op het tandvlees drukt moet het
binnen 1sec van wit weer naar
roze kleuren. Duurt het langer en
is de kleur afwijkend? Spoed!
P: Pols
Indicatie van het hart. Leg je
hand op de linkerborstwand en
voel het hartje. Het kan ook in
de liezen maar voor ongeoefende voelers is dat lastig. Hartslag
hond: 60-120 p.m.. Kat: 140-180
p.m. Konijn: 260 p.m. Een heel
trage hartslag is meer urgent dan
een hoge hartslag, dat is vaak
een eerste reactie op de stress.
A: Ademhaling
Voelen voor de neus, kijken naar
buik/borst. Hond 10-30 ademhalingen p.m. Kat 20-40. Konijn 60. Bij hijgen heeft het tellen
geen waarde. Wel hoé er wordt
gehijgd. Heeft het dier een rare ademhaling, kan het stikbenauwd zijn, bijv. bij een gebroken
middenrif bij een kat.
R: Reflex
Dit is een onwillekeurige reactie
op een prikkel, is het dier bij bewustzijn of niet. Je kunt dit testen door met je vinger of takje de
anus van het dier licht aan te tikken waarbij het zich samen hoort
te spannen (anusreflex) of je test

de ooglidreflex: tikje bij ooghoek
(traanbuis) waarbij het oog zich
samentrekt. Bij een bewusteloos
dier kun je zo controleren of het
dier nog leeft.
(T) temperatuur
In tegenstelling tot mensen kunnen dieren slecht tegen koorts.
Je kunt dit rectaal meten met een
thermometer. Voor een hond of
een kat is een temperatuur tussen 38-39c normaal, voor een
konijn is dit 39,5c. Boven de 40c
is het niet oké en moet je met
spoed naar de dierenarts. Dieren kunnen zelf prima hun temperatuur reguleren. Maar in bepaalde situaties is dat niet mogelijk. Denk bij oververhitting
aan de achtergelaten hond in de
auto in de zon. Als je ziet dat de
hond benauwd is, tik het raampje in want het is op korte termijn
levensgevaarlijk voor het dier! Of
de hond die met zijn baasje naast
de fiets loopt. De hond loopt wel
mee, ook al is het eigenlijk te
warm en te veel voor hem. Heet
asfalt en heet zand kan maken
dat het dier via de voetzooltjes
oververhit raakt. Razend snel afkoelen is het advies met een emmer water of in de sloot, of doe
wat alcohol op de voetzooltjes,
honden raken op deze plek (en
via de tong) hun warmte kwijt.
Onderkoeling
Onderkoeling gebeurd ook: bijv: een
katje zakt door het ijs.. Wat je zelf
kunt doen: warm wrijven met handdoek, opwarmen met kruik of tegen
je eigen lichaam. Warm het dier rustig op (2 à 3 uur). Stop het nooit in
een warm bad! Duurt het allemaal te
lang voor de temperatuur weer normaal is, bel dan de dierenarts. Een
gewond dier is bijna zonder uitzondering agressief. Probeer het dier
rustig te houden door zelf rustig te
doen. Denk aan je eigen veiligheid!
Annemieke liet zien dat je een kat
dan in zijn nekvel moet pakken en
met de andere hand op de rug net
boven de staart. Hou het dier van altijd van je af. Bij een hond moet je op
de bek letten. Annemieke deed voor
hoe je met een veter de hond kunt
muilkorven (goed aantrekken) en de

IVN-Vogelexcursie naar
het Landje van Geijsel
Regio - Ieder voorjaar zet veehouder Jan Geijsel een deel van zijn
land onder water. Hij regelt het waterpeil zo, dat er een afwisseling ontstaat van droge en natte gebieden.
Dat is een ideale situatie voor veel
steltlopers en andere vogels die net
terugkeren uit hun overwinteringsgebieden in Afrika en Zuid- Europa. Zij kunnen dan veilig rusten in
de natte gedeelten en foerageren
langs de slikrandjes, maar ook in de
in de omringende polders. Zo kunnen zij na een uitputtende reis weer
in topconditie komen om zich voort
te planten of om de reis te vervolgen
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 toplocatie. Het gebied is
gelegen in een uitgeveend stuk van
de Holendrechter- en Bullewijkerpolder bij Ouderkerk aan de Holendechterweg en de Amstelzijweg en
helemaal ingesteld op vogelaars. Er
is zelfs een speciale schuur met een
hooggelegen uitkijkpunt achter glas.
Het is een plek met grote contrasten: de torens van Amsterdam Zuidoost met de Arena in de verte en het
voortrazende verkeer op de A9 vormen een surrealistisch decor bij dit

veter dan achter de oren vastknopen. Bij een aanrijding zie je vaak
de ernst van de verwonding niet direct, er lijkt weinig aan de hand te
zijn. Als dan na enkele uren toch iets
wordt opgemerkt kun je al te laat
zijn. Een hond kan een longkneuzing hebben maar de benauwdheid
treedt pas uren later op. De kat kan
een gescheurde blaas hebben, dat
zie je niet maar is dodelijk binnen
24uur. Laat je niet misleiden door
het spinnen van de kat: een kat spint
ook als het ziek is of pijn heeft. Dieren laten niet altijd pijn zien. Probeer
het dier warm te houden en voorkom dat het vlucht. SPAR(T)! Bel
de dierenarts en evt. de dierenambulance. De genoemde veter is altijd handig om op zak te hebben: als
in het bos je hond een pootje breekt,
kun je de met takken en de veter het
pootje spalken.
Vergiftigingen
Chocolade (cacao) is giftig voor zowel hond als kat. Druiven zijn giftig
voor de hond. Paracetamol is giftig
voor de kat. Een vlooienpipetje van
de hond is gevaarlijk voor de kat!
Koelvloeistof van de auto is wat zoetig, pas op als het lekt, het is dodelijk voor de kat. Dieren zijn niet altijd kieskeurig met wat ze eten. Zoek
eens uit wat je giftig kan zijn voor je
dier. Laat een dier nooit braken bij
een vergiftiging en geef nooit zout!
Bel de dierenarts. Heeft je hond of
kat een visdraadje uit het bekje hangen? Nooit er aan trekken want er
kan nog een weerhaakje aan zitten! Apporteren met takken is leuk
maar kent risico’s. Een hond kan een
tak inslikken. Verwijder als het lukt
de tak, ga altijd ter controle naar de
dierenarts, er kan een splinter zijn
achtergebleven. Wees voorzichtig
met flostouw! De hond kauwt deze
stuk en eet de draadjes op. Die draden kunnen de darmen ernstig beschadigen! Wondjes bij je dier kun
je zelf schoonmaken met wat water
en evt afdekken (niet als het dier het
eraf bijt en doorslikt). Haal nooit iets
zelf uit de wond maar ga er er mee
naar de dierenarts. Er viel nog veel
meer te vertellen over Dieren-EHBO.
Maar... de tijd was op en de avond
omgevlogen! De EHBO’ers gingen
huiswaarts met SPAR(T) op de lippen, klaar om alles te gaan (droog)
oefenen op hun dierbare huisgenoot.
verder zeer landelijke gebied. Meer
informatie over dit bijzondere landje
en zijn onzekere toekomst vindt u op
http://www.landschapnoordholland.
nl/aankoopnatuur Wilt u een bezoek brengen aan dit vogelparadijs
en uitleg krijgen over alles wat er te
zien is? Dat kan op zaterdag 5 maart
a.s. Dan organiseert IVN De Ronde
Venen & Uithoorn een korte excursie naar dit gebied. Wat kunt u zoal verwachten? Dat wisselt per dag,
maar naast Grutto, Wulp, Kemphaan, Scholekster, Kievit, Smient
en Krakeend is er ook een goede
kans op Tureluur, Watersnip, Bonte strandloper, Bontbekplevier, Pijlstaart, Wintertaling, Slobeend, Bergeend, Slechtvalk en nog veel meer.
De IVN-excursie is voor iedereen
gratis toegankelijk en aanmelden is
niet nodig. Neem zelf wat te drinken
mee en zorg voor warme kleding,
want er wordt veel stilgestaan. Een
kijker is eigenlijk onmisbaar, maar er
is ook ruimschoots gelegenheid om
in een telescoop mee te kijken.
Datum: zaterdag 5 maart 2016. Verzamelen: parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30
uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 12.00 uur Als bij erg
slecht weer de excursie wordt afgelast staat dat die dag om ca. 7:30 uur
op onze website: http://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.
Daar vindt u nog veel meer informatie over alle IVN-activiteiten.

Komedie Nonsens in
Crown Theater Aalsmeer
Regio - Op zondagmiddag 6 maart
staat de komische voorstelling Nonsens op het programma in het knusse Crown Theater in Aalsmeer. Nonsens is swingend amusement, gebracht door vijf zingende en dansende comédiennes, te weten Marjolijn Touw, Brigitte Heitzer, René
van Wegberg, Wieneke Remmers en
Mariska van Kolck. Deze krant sprak
met de laatste. Mariska is kind aan
huis in Crown Theater Aalsmeer,
treedt er regelmatig op en komt er
graag. Wat kunnen de bezoekers
verwachten van Nonsens? De actrice begint lachend: “Nou, het is eigenlijk een verhaal van niks, echte nonsens dus, maar het is goed
gespeeld en gezongen en gaat wel
naar een finale toe. Erg grappig. Je
kunt het meer zien als een cabaretachtige musical. Het verhaal gaat
over het feit dat de kok door bedorven soep per ongeluk tweeënvijftig nonnen heeft vergiftigd in het

klooster. De vijf overgebleven nonnen, wij dus, hebben dringend behoefte aan geld om de begrafenissen te regelen. Hiervoor gaan we
een benefietvoorstelling organiseren. Het nietsvermoedende publiek
zit in de afgehuurde zaal en is zeer
belangrijk voor ons. Het is een interactieve voorstelling. Deze productie komt uit Amerika overgewaaid en is wereldwijd een groot
succes. We zijn al goed op elkaar
ingespeeld en hebben veel lol onderling. Het verhaal is te idioot voor
woorden. Er zijn solistische partijen,
maar ook vijfstemmige liedjes. Niet
gemakkelijk, maar fantastisch om
te doen. Hoog niveau!” De voorstelling stond een paar weken geleden
in Amstelveen op de planken. Patricia Schijff is een van de bezoeksters en wil graag haar bevindingen met deze krant delen: “Hij is zó
leuk! Daar moet je heen!” begint de
enthousiaste dame. “Er zitten zulke

komische stukjes in. Zo op nú geschreven. Een hippe Nonsens dat
niets te maken heeft met Sister Act.
Er wordt heel goed in gezongen.
Naast Moeder Overste, gespeeld
door Marjolijn Touw, staat als rechterhand zuster Futilia (Mariska van
Kolck). En dan heb je nog drie jonge
nonnen; stuk voor stuk musicalsterren. De een speelt een Amsterdamse non, dan is er eentje die behoorlijk in de war is, omdat ze een kruis
op d’r hoofd heeft gekregen en er
loopt nog een onbehouwen type bij.
Ik heb echt in een duik gelegen. Samen met mijn man, die moest er ook
erg om lachen. We wisten niet wat
ons te wachten stond, maar het was
zo komisch. Een aanrader!” Kaarten voor de voorstelling Nonsens,
die gespeeld wordt op zondag 6
maart om 15:00 uur kosten 36 euro 50, maar met de Crown Ladiesactie krijg je 15% korting. Meer info: www.crowntheateraalsmeer.nl.
Telefonisch verkrijgbaar via 0900
1353 (45cpm) en bij de lokale verkooppunten Espago en ‘t Boekhuis
in Aalsmeer, Ten Hoope in Uithoorn,
Marskramer te Kudelstaart en Gemakswinkel Leimuiden.

De Schijnwerper op...
Ans van Beek
Vrijwilliger bij Buurtbeheer Legmeer.
De voortuin van Ans van Beek
ziet er gezellig en uitnodigend uit
in het februari zonnetje, het blijkt
een perfecte afspiegeling van deze enthousaiste vrijwilliger te zijn.
Ans, woonachtig in de Legmeer,
is gepensioneerd, heeft een man,
twee kinderen, vier kleinkinderen en geniet dagelijks van haar
tuin en de reizen die zij samen
met haar man maakt. Daarnaast
is zij heel betrokken bij haar eigen
buurt. Zo zag zij in 2007 een artikel in de krant waar men werd uitgenodigd te komen praten over de
eigen buurt. “In die tijd had de gemeente net alle openbare muren
in de wijk gereinigd, ik dacht alleen dat ze de PEN-huisjes vergeten waren, die zaten nog onder
de graffiti. Uiteindelijk stoorde ik
me eraan”, licht Ans toe. Zij legde hierover een klacht neer bij die,
door Buurtbeheer georganiseerde, bijeenkomst en direct kwam
de wedervraag of zij er zelf iets
aan wilde doen. “Nou, dat wilde
ik wel, het is beter om zelf te werken aan de oplossing en zodoende ben ik er mee aan de slag gegaan. Zo begon mijn eerste vrijwillige klus voor Buurtbeheer”. Daarna volgde “ Kleur en Fleur” in de
wijk, een project om de buurt op
te fleuren. “Alle straten in de Legmeer zijn vernoemd naar wilde
bloemen. We hebben toen prach-

tige borden laten maken waar al
die bloemen in voorkomen. Samen met de praktijkschool vullen
we ook de hanging baskets, met
gesponsorde bloemen en planten
van supermarkt Deen. Die worden
dan weer door de gemeente opgehangen. Hier en daar hebben
we groen geadopteerd en houden
dat met een groepje bij. En we vullen 2 grote plantenschalen, zo maken we van de Legmeer gewoon
een mooie wijk”. Het enthousiasme en vooral het kunnen doorpakken werd door het bestuur gezien
en zij werd gevraagd een functie
te bekleden. “Mijn vaardigheden
liggen op het vlak van organiseren, tevens ben ik ook de oren en
ogen in de wijk. Mensen zeggen
wel eens dat ik een sociale opleiding had moeten doen, ik signaleer bijvoorbeeld dat buurtbewoners eenzaam worden en probeer
ze bij de activiteiten te trekken. Zo
is er voor ieder die vrijwilligerswerk doet wel een taak weggelegd, je moet het vooral leuk vinden, en gaandeweg worden altijd
de kwaliteiten, die eenieder bezit,
benut. Dat is het mooie van vrijwilligerswerk. We hebben bij Buurtbeheer gewoon een hele leuke
groep mensen en samen organiseren we zaken als: Koningsdag, Burendag, Kerstmiddag, er
is een groengroep, de natuurijs-

Nieuw: De Uithoorn bier
Regio - Sinds deze week zijn naast
De Uithoorn wijnen nu ook 2 varianten De Uithoorn bier op de markt.
De Uithoorn is een initiatief van Jos
van den Berg, en ook vooralsnog
ook alleen verkrijgbaar bij Albert
Heijn Jos van den Berg aan het Amstelplein in Uithoorn.
Jos Van den Berg vertelt: “4 jaar geleden hebben wij De Uithoorn wijnen geïntroduceerd. Hiervoor ben
ik destijds naar een wijngaard in
Frankrijk geweest en heb daar zelf
deze wijnen – Rood, wit en rosé geselecteerd. Zo’n 1,5 jaar zijn wij
overgestapt op Spaanse wijnen,
waarmee de verkoop echt geëxplodeerd is. De afgelopen tijd is de
vraag naar speciaalbieren enorm
toegenomen. Albert Heijn heeft hier
reeds op ingespeeld door het assortiment speciaalbieren enorm uit te
breiden. Sinds korte tijd verkopen
wij ook diverse bieren van SpierBier,
waar wij goede contacten mee heb-

ben. Deze mannen hebben wij gevraagd een speciaal recept voor ons
te ontwikkelen voor onze eigen bieren. Zo is De Uithoorn enkele weken
geleden ontstaan.”
De Uithoorn bier is verkrijgbaar
in de varianten Blond en Dubbel.
De Uithoorn Blond is een bijzonder zacht en fris blond bier met een
zeer milde afdronk. Het licht zoete
bier krijgt zijn karakter door de speciaal en zorgvuldig geselecteerde
granen en hop soorten, waarbij het
accent ligt op mout in zowel aroma als smaak. De Uithoorn Dubbel
is een zoet en licht kruidig bier, dat
zijn diepbruine kleur en typisch volle karamelsmaak verkrijgt door donkere kandijsiroop. Er is een subtiele bitterheid aanwezig dat het bier
zijn zachte karakter geeft. De Uithoorn bieren zijn gebrouwen uit uitsluitend natuurlijke ingrediënten. “Ik
denk dat wij met deze 2 bieren een
uitstekende toevoeging hebben op
ons huidige assortiment, voor een

baan, NL Schoon samen met de
praktijkschool en we halen zwerfvuil op in de wijk. Als er zwerfvuil
blijft liggen zullen mensen eerder
vuil erbij gooien, en als we het samen opruimen wordt de drempel
van het zomaar op de grond gooien van troep toch hoger”, zo vertelt Ans. ”Elke eerste woensdagochtend in de maand ruimen we
zwerfvuil op, we zoeken nog mensen die ons daarbij helpen. Vind je
het leuk en nuttig, kom dan op 4
april om 09.00 uur naar ons steunpunt aan het Legmeerplein 26!
Als iedereen zich op die manier,
soms groot maar ook op kleine
wijze inzet, dan wordt onze buurt,
maar ook heel Nederland een stuk
mooier! We moeten het met elkaar doen! Mijn grootste motivatie om vrijwilligerswerk te doen? Ik
vind het bieden van hulp gewoon
heel fijn”.

schappelijke prijs.. De eerste reacties van echte bierkenners zijn zeer
positief! Uiteraard zijn De Uithoorn
bieren, maar ook de wijnen, ook
uitstekend geschikt als relatiegeschenk. Onze huisdrukker heeft een
fantastisch mooi etiket ontworpen
waarop enkele voor Uithoorn typerende gebouwen als Het Rechthuis
en de Schanskerk te zien zijn.”
Zoals gezegd zijn De Uithoorn bieren vooralsnog alleen verkrijgbaar
bij Albert Heijn Jos van den Berg
aan het Amstelplein in Uithoorn.
“Wij zouden het erg leuk vinden als
enkele horecagelegenheden binnenkort ook “De Uithoorn” op de
kaart hebben staan. Inmiddels zijn
wij al in gesprek met een aantal ondernemers die hier positief tegenover staan.”

Reumafonds zoekt
collectanten
Uithoorn - Wilt u zich inzetten voor
de reumabestrijding en heeft u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Wordt dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek
van het Reumafonds van ma 21 t/m
za 26 maart 2016. U kunt hiervoor
contact opnemen met; Richard van
den Bergh, Tel. 0297-522854, E-mail:
reumafonds1400@gmail.com.

Paasbingo
Uithoorn - Op 11 maart is er een
gezellige paasbingo in ‘t buurtnest.
De zaal is open om 19.00 uur. Kaartje 1 euro of 6 voor 5 euro. Superronde 1.50 euro of 6 voor 7.50 euro. Tombola lootjes 3 voor 1 euro
Er zijn weer fantastische prijzen o.a
stofzuiger, bbq en scheerapparaat.
Tot ziens in ‘t buurtnest Arthur van
Schendellaan 59 Uithoorn.
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DOORTREKKEN TRAMLIJN:

WEL OF NIET?

Uithoorn/De Kwakel - Uit de talloze reacties die bij deze krant zijn binnengekomen leest u hieronder een paginagrote samenvatting. Lezers hebben intussen meer
reacties naar ons toegestuurd die wij volgende week in de krant zullen plaatsen.
Want de plannen voor het al dan niet doortrekken van de tram levert bij veel inwoners discussie op. Wordt vervolgd dus! Op deze pagina dus de meningen die wij via
e-mail hebben ontvangen.

Hallo, ik ben een voorstander van de tram
naar Uithoorn. Ik ben werkzaam bij het huidige eindpunt, dat ligt op ongeveer 5 à 10
meter van mijn werk, maar ik hoor de tram
alleen als de deuren open staan. Dus m.i. valt
het wel mee met de genoemde geluidsoverlast.
Met vriendelijke groeten,
R.Kooistra

Ik ben voorstander van de tram naar Uithoorn. Openbaar vervoer van Uithoorn naar
Amsterdam is prehistorisch. Vrienden van
ons uit Leusden zijn via Utrecht in ruim 25 minuten met de trein in Amsterdam. Wij doen
met de bus vanuit Uithoorn naar de dam er
ruim 1 uur over. De afstand is 22,6 km, of te
wel gemiddeld 2,8 minuut per km. Paard en
wagen gaan sneller.
Johan Schrijver

Dagelijks reis ik van Uithoorn naar de Westermarkt met
de bus. Dit bevalt mij prima al zijn de files nog wel eens
ergerlijk. Stadsregio Amsterdam wil graag minder (personele)kosten maken (de chauffeur is duur, maar niet duurder dan een trambestuurder). Het argument dat de tram
goedkoper zou zijn vind ik dan ook kolder. Tien trams van
60 meter in de spits? Wat doen deze trams buiten de spits?
Stof happen? En dan vergeet ik nog de afschrijving en infrastructuur. Goedkoper zou het zijn om 25 meter bussen
in te zetten zoals in Utrecht en minder frequent te gaan
rijden. Buslijnen schrappen en deze langer maken. Het
Noord-Zuidlijn debacle is de Regio Amsterdam alweer vergeten. Dus voor mij geen tram. Wolter Koopstra

Naar aanleiding van uw bericht in de NM
van 24/2 bericht ik u dat ik een voorstander
ben van de tramlijn verbinding met A’veen/
A’dam. De directe tramverbinding zal een upgrade voor Uithoorn betekenen wat zal resulteren in betere vastgoedprijzen in Uithoorn!
Tram/metro verbindingen zijn bovendien de
toekomst bij intensiever openbaar vervoer.
Henk Oost

Bij deze wil ik graag aangeven dat ik het
komst van de tramlijn positief vind. Wel zou
ik ook graag iets meer willen weten over het
traject, de dienstregeling, enzovoort.
Carlo Balestreri
Mijn mening: tramlijn heel graag! Bus 170
naar Amsterdam/CS doet er steeds langer
over. Bus 142 rijdt al veel langer niet naar
het CS. Het gezeur van mensen uit Legmeerwest. Zij wonen er net en Schiphol moet ook
al weg. Jan Tinga

Wij zijn geen voorstander van het doortrekken van de tramlijn naar Uithoorn. Redenen:
diverse negatieve effecten voor de direct omwonenden, zoals lawaai, inbreuk op de privacy, waardedaling van de huizen, enz. Voorts
onveilige (fiets)oversteken, wat geheid een
keer leidt tot (dodelijke)ongevallen. Het
brengt criminaliteit met zich mee vanwege makkelijk vervoer vanuit de stad. Mooie
stukjes natuur langs de oude spoordijk gaan
verdwijnen.

Ik woon kort op de eventueel toekomstige
tramlijn (Groene Kikker). Ik ben voor en om
meerdere redenen: 1. We krijgen een geweldige verbinding met Amsterdam en vanuit
daar naar bijna heel Amsterdam binnen een
uur. 2. Het is milieuvriendelijker! 3. We kunnen meer met Uithoorn gaan doen omdat
mensen ook makkelijker naar Uithoorn kunnen komen. 4. Ik denk dat de algemene kosten voor openbaar vervoer omlaag kunnen.
5. Het is ook eigenbelang omdat ik er dagelijks gebruik van maak en bij het GVB werk.
Edwin Blom

Ik zou het super vinden. Snap dat er mensen zijn
die er niet op zitten te wachten. Ik ben in Amsterdam geboren en heb tot aan mijn trouwen daar
gewoond. In West waar ik ben opgegroeid met
de tramlijn voor de deur. Nooit last van gehad en
er ook geen trauma van opgelopen. Alleen maar
gemak. In die tijd toen ik klein was hadden nog
maar weinig mensen een auto. Ja, en de tram dat
was het. Nu heb ik ook geen auto en wil je naar de
stad is het toch ideaal. Mensen zullen zeggen: er
gaat toch een bus? JA, maar die komt nou net niet
waar de tram rijdt. Dus ik ben een voorstander En
dat het een kwestie van wennen is! Tine Siegel

Ik ben groot voorstander van een tramlijn
naar Amsterdam. Ik kan mij de bezwaren
voorstellen van omwonenden maar vaak valt
het in de praktijk enorm mee. Er waren eerder al grote bezwaren tegen het doortrekken
van de busbaan van West- naar Oost-Meerwijk bij de scholen. En wat blijkt nu? Het levert totaal geen problemen op. Er gaat weinig verkeer langs, dat is niet hinderlijk voor
de veiligheid en geeft geen geluidsoverlast.
Ik kan het weten want ik kom zeer geregeld
met onze hond hierlangs wandelen.
Hans Elias

Net de Meerbode gelezen omtrent de tramlijn in Uithoorn. Mijn mening is dat het voor
ons in Legmeer-West een uitkomst is om met
de sneltram naar de stad te kunnen gaan.
Mede doordat er hier weinig openbaar vervoer is. Alleen vind ik het wel een beetje dom
van de gemeente dat ze die huizen dicht bij
het spoortracé hebben neergezet!

Natuurlijk zijn er mensen die de komst van een
tram prima vinden! Maar die mening hoor je
vanzelfsprekend niet. Het zijn altijd schreeuwers die ruim aandacht krijgen. Ik heb in Amstelveen Westwijk dezelfde commotie meegemaakt. Voordat de trambaan er was veel protest toen hij er eenmaal lag was het prima en
hoorde je niemand meer. Mijn man en ik vinden
het goed als die lijn er komt. Ik woon sinds 6
jaar in Uithoorn en vind de verbinding met Amsterdam waardeloos. Alleen bussen, zo ouderwets! En meer kans op wagenziekte. Heb ik met
een tram geen last van. Familie Hogervorst

Ik ben wel voor de tramlijn. Ik maak er regelmatig gebruik van en het is een feest om zo
snel in hartje centrum van Amsterdam te zijn.
In Amstelveen gaat de tram ook vlak achter de
woningen langs zodat je in de tuinen kan kijken. Ik vind wel dat ze er alles aan moeten
doen om overlast tegen te gaan, zoals bosjes of
een geluidswal waar mogelijk is. Ook zijn er andere oplossingen, bijvoorbeeld van die dijk een
busbaan maken die rechtstreeks naar de tramhalte in Amstelveen gaat. En waarschijnlijk zullen we in de toekomst van Uithoorn naar groot
Amsterdam gaan denk ik. W. Vermeij

Hoogwaardig Openbaar Vervoer - HOV versus Haarlemmermeerspoorlijnen. Woon je
Langs de Baan of Aan het Spoor, dan woon
je bij een spoorbaan.

Mijn reactie op de nieuwe trambaan is positief, vooral voor oudere mensen maar het is
ook goed dat op deze manier minder auto’s
op de weg komen.

http://roodnodig.blogspot.nl

Anja Markwat

Mevr. L. Verkerk-Grahmbeek

G.J. Eigenhuis

Liever vandaag nog dan morgen een tramverbinding naar Amstelveen en Amsterdam.
Joop Kraaij

Als bewoner aan de Burgemeester Kootlaan
wil ik aangeven dat ik een fervent voorstander ben van het doortrekken van de tramlijn
naar Uithoorn. De voordelen leggen meer gewicht in de schaal dan de nadelen. Denk bijvoorbeeld aan alle schooljeugd die in Amsterdam of Amstelveen studeert, de werkende bevolkingsgroep die sneller met de tram in Amsterdam is dan met de eigen auto of bus, en
ook even een boodschap doen waarvoor je alleen maar in Amsterdam of Amstelveen terecht kunt. Eindelijk wordt het interessant
om de auto te laten staan. Je ontlast daarmee
niet alleen de verkeersdrukte maar ook voor
het milieu is het beter. Dit op zichzelf is al een
groot pluspunt, maar denk ook eens aan al die
inwoners van Uithoorn die gebonden zijn om
met het OV te reizen. Dat met de komst van
de tramlijn een enkele busverbinding kan verdwijnen, lijkt mij realistisch. Waarom een buslijn in stand houden als er een beter alternatief is? Natuurlijk zijn er altijd inwoners die
tegenstander zijn van zo’n tramverbinding,
maar erg doorslaggevend vind ik hun argumenten niet. Het eigen belang vind ik dan
ook niet opwegen tegen het maatschappelijk
belang. Een dergelijke discussie deed zich jaren geleden met de komst van de busbaan ook
al voor. Toen werden in grote lijnen dezelfde
argumenten aangevoerd. Nu hoor je er eigenlijk niemand meer over. Voorts wil ik er op wijzen dat de meeste bewoners al bekend waren
met het mogelijk doortrekken van de tramlijn
voordat zij hun woning kochten. Tja, ga dan
niet achteraf protesteren. Ook denk ik dat de
overlast reuze mee zal vallen; immers de tram
gaat op een redelijk grote afstand hun huis
voorbij. Daarnaast zit er vaak ook nog een
sloot tussen die de grondtrillingen in grote
lijnen elimineert. Op een ander stuk van het
traject is zelfs al een geluidsscherm aanwezig.
Als ik zo mag inschatten woon ik dichter bij de
busbaan c.q tramlijn dan zij. En ik kan op dit
moment echt niet spreken van overlast die de
busbaan met zich meebrengt. Dus wat mij betreft, is deze tramlijn een aanwinst voor alle
inwoners van Uithoorn. Willem D

Wij zouden heel graag de tram vanaf Uithoorn hebben. Lekker snel naar Amstelveen
en Amsterdam.

Ik ben een voorstander! Laat maar komen!
Hoef dan niet meer eerst met auto naar Amstelveen.

Familie Vermeulen

Ralph Norman

Hierbij wil ik u graag laten weten dat ik een
enorm voorstander ben van een tramlijn
naar Uithoorn. Om diverse redenen, zoals:
1. Een directe verbinding met Amsterdam.
2. Perfecte oplossing voor woon- en werkverkeer voor bewoners die in Amsterdam werken of studeren. 3. Reden om in Uithoorn te
blijven wonen aangezien aansluiting met de
stad sterk wordt verbeterd. 4. Betere ontsluiting van Uithoorn (a/d Amstel) ook voor toerisme, waarvan het MKB kan profiteren. 5.
Wonen onder de rook van Amsterdam, niettemin goede verbinding, is goed voor de woningmarkt. 6. Reden om de auto te laten
staan en OV te gebruiken, spaart milieu. 7.
Snel te realiseren, het is geen NZ lijn, ROI gegarandeerd. Denk na over de eindhalte, misschien wat meer noordelijk zodat overlast
verderop in het dorp wordt beperkt. Kortom,
ik ben hoe dan ook voor!

Ik ben voor het aanleggen van een tramverbinding tussen Amstelveen en Uithoorn!

Idsge Postma

Natuurlijk moet die tramlijn er komen! Misschien niet helemaal doortrekken richting de
busbaan of het busstation, maar een stukje
ervoor waar de huizen er minder dicht opstaan. Eventueel een shuttleverbinding maken naar het busstation. Deze verbindingslijn is ideaal voor Uithoorn. Op deze manier
ben je nog sneller in Amstelveen en Amsterdam, er zullen zeker mensen zijn die de auto
dan laten staan. Ik vind dat de gemeente dit
best wel mag doorzetten!
Caroline Oudshoorn

Frans Serné

Ik ben voor de tram. Ik denk dat het zeer
goed is voor de bereikbaarheid van Uithoorn.
Mijn voorkeur is voor een eindpunt in Uithoorn zelf (en niet aan de rand). Ik vind het
reizen per tram zeer prettig.
Judith Holmes-Colenbrander

Wij zouden de komst van de tram naar Uithoorn van harte toejuichen! Ideaal om in een
keer, zonder allerlei opstoppingen, naar het
centrum van Amsterdam te gaan. Het ziekenhuis en stadshart in Amstelveen blijven ook
perfect te bereiken met de tram. De aansluiting van de tram met Station-Zuid is voor iedereen belangrijk die een andere bestemming wenst in Amsterdam en omgeving. Het
zal ook een verademing zijn voor alle studenten die nu in overvolle bussen zitten en waarvan velen moeten overstappen bij de Poortwachter!! We kunnen ons indenken dat het
ongemak teweeg brengt voor mensen langs
de geplande tramlijn. Mede daarom lijkt ons
een eindhalte ter hoogte van de N201/ Zijdelweg een goede oplossing. Wij verheugen op
de komst van de tram!
Els en Hans van Wijk

Ik woon op Rode Klaver in Uithoorn en werk fulltime in
het centrum van Amsterdam waar ik met de bus naartoe ga. Mijn idee bij het doortrekken van de tramlijn is
overwegend negatief om de volgende redenen: 1. De
tram is veel trager dan de sneldienst bus 142 en voegt
dus niets toe. 2. De tram maakt veel herrie, met name in de bocht. Ik heb zelf langs het traject in Amstelveen gewoond. 3. De tram verstoort een mooi rustig
gebied in een deel van Uithoorn, waar je nog prettig
kunt wandelen. 4. Ongetwijfeld zal het de belastingbetaler veel geld kosten, dat beter aan andere doelen
besteed kan worden. Kortom, de tramlijn moet beslist
NIET doorgetrokken worden. Daan den Duijf

Mijn vrouw en ik zijn sterk voor de Uithoornlijn
omdat het wat ons betreft ‘n verbetering voor
het OV is. Of deze tramlijn tevens doorgetrokken
wordt naar het ‘Oude dorp’ maakt ons niet zoveel
uit, maar tot ‘Aan de Zoom’ lijkt mij wel zeer wenselijk. Het voordeel van het wel doortrekken naar
het oude dorp zou zijn dat ook vanuit ‘De Legmeer’
naar het ‘Oude dorp’ gegaan kan worden. Dit
scheelt weer het autorijden daar naar toe en bovendien het parkeren. Dat er gezorgd moet worden dat de aan het tracé wonende mensen geen
lawaaioverlast hebben lijkt ons overduidelijk.
Kortom, wij zien dit graag gebeuren. Jan Webber

Ik heb het stuk gelezen in de Meerbode over
de sneltram. Ik kan heel goed begrijpen dat
de bewoners van Aan de Zoom bezwaar maken. Aan de andere kant vind ik als je de sneltram als eindpunt in het buitengebied laat
stoppen het dan wel zo nodig is om de tram
naar Uithoorn door te trekken. Want de bereikbaarheid voor de bewoners is dan toch
niet zo eenvoudig en dat is toch wel de bedoeling hoop ik. Jammer dat niet alles bij het
oude kan blijven, want het wordt er niet gemakkelijker op. Wat is strakjes wijsheid?
Mevr. A. Vrijvogel

Zelf ben ik een groot voorstander van de
tram. Ik ben woonachtig in De Kwakel, dus
de tramlijn komt niet langs mijn huis te liggen. Wel moet ik vanuit De Kwakel, waar het
openbaar vervoer minimaal is, altijd overstappen. De tramlijn is dan een fantastische
verbinding naar Amstelveen en Amsterdam.
Ik stem voor!
Nanda Kok.
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Basisschool de Kwikstaart op de klassieke toer!
Uithoorn - Op 23, 24 en 25 februari had basisschool de Kwikstaart podiumavonden. Deze jarenlange traditie is zo langzamerhand een echte klassieker aan het worden! En dat
was meteen ook het thema van de
drie avonden: “de Kwikstaart goes
classic”. Elke groep is aan de gang
gegaan met muziek die herinneringen oproept en bedacht iets unieks

om aan het publiek te laten zien. In
het Alkwin Kollege bleef geen stoel
onbezet! Er waren zoveel mooie
acts, dat het teveel wordt om allemaal op te noemen. Daarom een
korte bloemlezing. Zo werd er, onder leiding van een bevlogen dirigent, een prachtige dans op klassieke muziek van “de Notenkraker” gedaan en kwam het spannende ver-

haal van “Peter en de wolf” voorbij.
De bombastische ‘Carmina Burana’ van Carl Orff werd als denderend dansspektakel opgevoerd. Er
zijn natuurlijk ook klassieke kinderboeken die zich uitstekend lenen
voor een uitvoering: ‘Pluk van de
Petteflet’, wie is er niet mee opgegroeid? De groepen 4 zorgden voor
musicals. Zo was ‘the Wiz’ debet

aan een vrolijke janboel met leeuwen, Doortjes, blikken mannen en
vogelverschrikkers. De weeskinderen uit de groep van miss Hannigan
ruimden het gemorste stro vervolgens weer op tijdens de opvoering
van hun stuk: “Annie”. Daarna vroeg
‘Oliver’ om nog een bordje pap. Er
werden klassiekers van o.a. Wim
Sonneveld en Dorus uit de mottenballen gehaald. De opa’s en oma’s
in de zaal voelden zich weer eventjes jong. Er werd een flitsend bezoek aan Walt Disney en aan de botermarkt gebracht. Echte dansklassiekers kwamen er ook voorbij. Veel
moeders en vaders zongen luidkeels mee toen ‘Grease’ langs kwam
en niemand kon meer stilzitten toen
‘Jailhouse rock’ en de golden oldies
met bijbehorende grepen van Michael Jackson werden opgevoerd.
De ‘Muppetshow’ kwam voorbij
met in de hoofdrol de muppets van
groep 7. Klap op de vuurpijl waren
kinderen die ‘droog’ gingen schoonzwemmen op klassieke muziek. Het
draagbare zwembad, de badkleding
en de badmutsen maakten, dat we
het chloor bijna konden ruiken.
Aan alle blije en enthousiaste snoeten was te zien dat de kinderen en
leerkrachten weer veel plezier hebben beleefd aan het oefenen en uitvoeren van hun acts!

14 Nieuwe Meerbode

• 2 maart 2016

Nieuwe ronde nieuwe kansen
bij de Amstel Bridgeclub!
Regio - Donderdagochtend 25 februari werd bij de Amstelbridgeclub
in het Buurtnest weer met een nieuwe ronde gestart. Voor een aantal paren was het een beetje wennen om in de andere lijn te spelen. Helaas was er een stilzit in de
A-lijn, maar met een kopje koffie of
thee kun je in dat half uurtje mooi
bijpraten. Aja & John speelden deze 1e zitting in de A-lijn de sterren
van de hemel. Dat was jammer voor
Corrie & Bibet, net uit de B-lijn gekomen, die met een gemiddelde lage score van 21,87% aan tafel 1 genoegen moesten nemen. Ook tegen
het winnende paar van vorige week
Ria & Joop, behaalden Aja & John
aan tafel 2 een gemiddelde score
van 65,63%. Zelfs aan de tafels 4 en
6 werd een gemiddelde score van
respectievelijk 68,75% en 56,25%
door hen gehaald. Alleen Wies &
Marthe konden nog een 3 sans
contract binnenhalen, waarbij Aja &
John de enige 0 scoorden. Houd vol
heren! In spel 24 hadden noord/zuid
zeer zeker genoeg slem punten. Er
werd in dit spel dan ook drie keer
6 sans geboden en plus 1 gemaakt.
Corrie & Lenie boden in dit spel 4
schoppen en behaalden + 3, Corrie
& Bibet boden 3 sans en maakten +
4. Dit zijn mooie gelukjes voor de tegenpartij mensen.
B lijn
In de B-lijn gingen Miep & Madelon

er flink tegenaan. Net niet gepromoveerd, wilden ze zo hoog mogelijk
van start gaan. Ze scoorden van de
24 spellen 4 x 100%, door o.a. een 4
harten contract gedoubleerd binnen
te halen. Greet en Ge hadden een
beetje pech met het vinden van het
juiste contract. Zowel bij spel 23 als
bij spel 24 boden zij 3 sans. Beide
contracten gingen 3 down. Bij deze twee spellen was een kleurcontract de beste optie geweest. Bij
spel 24 is zelfs één keer een 5 klaveren contract geboden en gemaakt
door Jeannet & Jany.
De uitslag van de eerste vijf winnaars is als volgt:
A-lijn:
1. Aja & John
2. Ria & Joop
3. Wim & Ria
4. Leny & Nel
5. Greet & Roel/Wies & Marthe
B-lijn:
1. Miep & Madelon
2. Leny & Phini
3. Joke & Gerard/
Bert & Wim
5. Arna & Gerda

63,13%
61,88%
58,13%
54,69%
51,56%
59,38%
57,81%
54,17%
51,56%

Lid worden van deze club en vroeg
kunnen opstaan? Alle bridgers die
een beetje kunnen spelen zijn welkom. Wij helpen iedereen en fouten
maken mag. Bel onze secretaris telefoon 0297-564729 of kom gewoon
een keer kijken in het Buurtnest aan
de Arthur van Schendellaan.

Kinderen genoten van
hockeyclinic
De Kwakel - Op woensdagmiddag
24 februari deden ruim 150 kinderen
bij Hockeyclub Qui Vive mee aan de
Olympische Hockeyclinic, die werd
georganiseerd door sponsor Rabobank Regio Schiphol. Maartje Paumen, uitgegroeid tot het gezicht van
het Nederlands team en tweemaal
op rij de beste hockeyster van de
wereld en tevens boegbeeld van de
Rabobank was gevraagd om ook bij
Hockeyclub Qui Vive een hockeyclinic te geven. Wie deel wilde nemen
aan de hockeyclinic moest daarvoor
inschrijfgeld betalen.
Hockeyclub Qui Vive bestemde de
opbrengst van deze clinic aan het
Jeugdsportfonds Aalsmeer. Voorzitter van Qui Vive Rob Das en organisator namens de Rabobank Regio Schiphol Ron Leegwater waren
aanwezig om de cheque van 800,aan Tim Bakker en Arie de Vos van

het Jeugdsportfonds te overhandigen. Van de opbrengst van de hockeyclinic kunnen weer enkele kinderen een jaar lang sporten. Het
Jeugdsportfonds geeft sportkansen
aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die
leven in gezinnen waar niet genoeg
geld aanwezig is om lid te worden
van een sportvereniging.
Voor
die
kinderen
betaalt
Jeugdsportfonds de contributie en
in bepaalde gevallen de sportattributen. Sporten is juist een heerlijke
manier is om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een kind
zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor
het gezin waarin het kind leeft. Voor
meer informatie verwijzen we naar
de website: aalsmeer@jeugdsportfonds.nl

Op de foto v.l.n.r.: Arie de Vos, Jeugdsportfonds Aalsmeer, Tim Bakker, Landelijk Jeugdsportfonds, Rob Das, voorzitter Qui Vive, Ron Leegwater, marketing
en communicatie Rabobank Regio Schiphol en Maartje Paumen, aanvoerdster
Nederlands dames Hockeyteam.

KDO pakt groots uit
rondom streekderby
De Kwakel - Rondom de wedstrijd
KDO-Roda’23 van volgende week
zondag zal er door de Kwakelse selectie geld worden opgehaald voor
het Ronald McDonald Kinderfonds.
Mits de wedstrijd niet wordt afgelast, wordt er op 13 maart een blinde
voetbalpoule georganiseerd om de
dag extra glans te geven. Als je ziek
bent, wil je als kind je ouders het
liefst zo dicht mogelijk bij je hebben.
En als je een handicap hebt, wil je
zoveel mogelijk dezelfde dingen
doen als je leeftijdgenootjes. Dat
begrijpt het Ronald McDonald Kinderfonds maar al te goed.
Het Ronald McDonald Kinderfonds
biedt daarom al 30 jaar een helpende hand aan zieke of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland.
Er wordt vanuit KDO een grote blinde poule opgezet waaraan iedereen deel kan nemen. Voor slechts
1,- kunt u een nummer kiezen van
1 tot en met 1.000. Onder elk nummer zit een unieke combinatie van
de rust- en de eindstand van KDO
1–Roda’23 1 verborgen. De winnaar
mag na afloop een keuze maken uit
één van de prachtige prijzen die ter
beschikking worden gesteld door

bedrijven en/of door de organisatie
worden gekocht. De details omtrent
deze spraakmakende prijzen zullen
begin volgende week bekend worden gemaakt. De opbrengst van de
blinde poule zal ten goede komen
aan het Ronald McDonald Kinderfonds.
Winnaar
Na afloop van de wedstrijd zal in de
kantine van KDO om 16:15 uur bekend worden gemaakt wie zich de
trotse winnaar van de blinde poule mag noemen. Let op: mocht de
winnaar niet in de kantine aanwezig
zijn, ontvangt hij / zij alsnog in een
later stadium het gewonnen prijzengeld. Nadat de winnaar bekend gemaakt is, is de Zaandamse zanger
Jan Sjouwerman in de kantine aanwezig om een middag een gezellig
vervolg te geven.
De KDO-selectie hoopt op uw positieve steun langs de lijn tijdens
KDO-RODA’23 en vertrouwt erop
dat een ieder zijn of haar bijdrage
zal geven aan het goede doel. Als
tegenprestatie kunt u een tot op het
bot gemotiveerd KDO verwachten,
die er alles aan zal doen om de punten in De Kwakel te behouden.

Concertlezing chopin
rond de evenaar
brekend en grensverleggend boek,
met ‘De Vergelding’ bereikte hij een
breed en groot publiek. Met zijn
nieuwste boek ‘De Kozakkentuin’
bewijst hij zich opnieuw als een verteller van formaat.

Winst voor Lorena in België
Regio - UWTC wielren lid Lorena Wiebes reed zondag 28 februari een koers in België, in Klein-Sinaai. Zij rijdt dit jaar bij de junior dames en in België stond een internationaal deelnemersveld aan de start.
In de derde ronde reed een renster
weg maar zij werd twee rondes voor
het eind was het peloton weer bijgehaald. Het werd uiteindelijk een
massasprint, waar Lorena als eerste
over de finish kwam en zij de Grote prijs van Willy Martens op haar
naam schreef. Hiermee is de eerste
winst van 2016 weer binnen. Lorena
gefeliciteerd!
Kampioenschap van de
Zaanstreek
Verder reden er een paar UWTC leden bij het kampioenschap van de
Zaanstreek (DTS). Mike Derogee
reed weer sterk naar de 3e plaats
in categorie 3-4. Jasmijn Wiegmans werd 14e. Bij de jeugd categorie 7 was Danny Plasmeijer gebrand om weer een goede uitslag
neer te zetten. Danny had deze week
veel getraind. Hij kon de hele wedstrijd goed volgen, maar op het moment dat cat 5-6 hun finish had en
de wedstrijd dus wat ‘rommelig’ was
sloop er een groepje van zes renners

weg en miste Danny de slag. Maar
de volgende wedstrijd zal Danny laten zien wat hij hier weer van geleerd heeft. Door de voorjaarsvakantie helaas dus minder jeugdrenners
van UWTC aan de start dan normaal.
Bij de amateurs/elite stond alleen
Bart de Veer namens UWTC aan de
start. Hier reden al heel vroeg in de
koers drie renners weg: Jelmer Asjes, Cees Bol en Julius van de Berg.
Deze wisten het peloton (met Bart)
te dubbelen. Na 2 uur koers finishte
Bart als 12e. Redelijk tevreden fietste Bart weer naar huis terug.
Wielrennen iets voor jou?
Op woensdag 30 maart starten
de jeugdtrainingen weer. En wil je
eens kennismaken met deze leuke sport? Dat kan bij UWTC. Rondom sportpark Randhoorn hebben
wij een prachtige verkeersvrije wielrenbaan. Iedere woensdag is er van
18.00-19.00 uur training en worden
de kinderen op niveau in groepen
verdeeld. Ons talentvolle lid Lorena Wiebes helpt ook regelmatig bij
de jeugdtrainingen. Je kan de eerste drie trainingen gratis meedoen
en een fiets kan je dan huren bij het
parcours. Meer info op www.uwtc.
nl/wielren

Regio - Op zondagmiddag 13 maart
a.s. om 14.30 uur in de Thamerkerk te Uithoorn brengen Jan Brokken (tekst) en Marcel Worms (piano) hun programma ‘Chopin rond
de Evenaar’. Jan Brokken leest passages voor uit zijn non-fictie boek
‘Waarom elf Antillianen knielden
voor het hart van Chopin’, Marcel
Worms speelt walsen, mazurka’s
en danza’s van de sterk door Chopin beïnvloede componisten Wim
Statius Muller, Jacobo Palm, Rudolf
Palm, Edgar Palm (Curaçao), Manuel de Falla (Spanje), Ignacio Cervantes (Cuba), Louis Moreau Gottschalk (New Orleans), Teresa Carreño (Venezuela) en Francisco Mignone (Brazilie). En natuurlijk van Chopin zelf!
Aan het begin van de Boekenweek
een verrassende combinatie van literatuur en muziek tijdens het zevende concert van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU)!
In samenwerking met Boekhandel
Ten Hoope zullen de boeken van Jan
Brokken in de pauze en na afloop
te koop zijn en zal hij ook signeren.

Marcel Worms
Pianist Marcel Worms (1951) studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Hans
Dercksen. Na zijn eindexamen in
1987 specialiseerde hij zich in kamermuziek bij Hans Broekman en
in 20ste-eeuwse pianomuziek bij
Alexandre Hrisanide. Ook volgde hij lessen bij Yuri Egorov. Marcel Worms is aktief als kamermuziekspeler en als solist. Met de door
hem opgerichte Groupe des Sept
voerde hij o.a. het complete werk
van Poulenc voor piano en blaasinstrumenten uit. In het kader van Van
Gogh tentoonstellingen in Washington en Los Angeles maakte hij de
CD ‘Pictures at a Van Gogh Exhibition’. Hij werkt veelvuldig samen met
o.a. fluitiste Eleonore Pameijer, violiste Ursula Schoch en sopraan Irene Maessen.
Meer informatie is te vinden op de
websites: www.janbrokken.nl, www.
marcelworms.com en www.scau.
nl Kaarten kosten 12 euro per stuk;
jongeren tot zestien jaar betalen
slechts 6 euro. Ook voor dit evenement is de belangstelling weer zeer
groot. Verzeker u daarom van een
plaats door van te voren een kaart
te kopen bij de boekhandels Bruna (Winkelcentrum Amstelplein) of
Ten Hoope (Winkelcentrum Zijdelwaard). Vanaf 14.00 uur worden de
resterende kaarten verkocht aan de
zaal.

Jan brokken
Jan Brokken (1949) is schrijver van
romans, reisverhalen en literaire
non-fictie. Hij debuteerde met ‘De
provincie’ en schreef onder andere ‘Mijn kleine waanzin’, ‘Waarom elf
Antillianen knielden voor het hart
van Chopin’ en ‘In het huis van de
dichter’. Veel van zijn romans zijn in
diverse talen vertaald en verfilmd.
Als schrijver heeft hij internationale faam verworven - The New York
Times prees ‘Jungle Rudy’ als een
meesterwerk van verhalende nonfictie. ‘Baltische zielen’ is een baan-

Koploper verspeelt punten

Valentijntoernooi Boule
Union Thamen
De Kwakel - Jaarlijks vindt in de
buurt van 14 februari het traditionele Valentijntoernooi plaats. Aan
dit toernooi nemen vier verenigingen met elk acht doubletten deel.
Er wordt al meer dan tien jaar gebruik gemaakt van de overdekte accommodatie van LBF in Lisse. Helaas kon de hal van LBF dit jaar niet
gebruikt worden wegens competitieverplichtingen en een eigen toernooi. Evenals vorig jaar werd het
toernooi geannuleerd. Nu zijn de
spelers en speelsters van Boule Union Thamen niet uit het veld te slaan
en dus werd er een eigen Valentijntoernooi georganiseerd. Dertien
doubletten en een triplette traden
aan op de één na laatste dag van
februari. Onder een stralende zon
en tussen de bloeiende sneeuwklokjes en narcissen werd het toernooi in een soort lenteachtige sfeer
gespeeld. Na twee speelronden waren slechts twee equipes ongeslagen en de wedstrijdleiding bepaalde dat deze twee doubletten de finale zouden spelen. Het werd een
Mijdrecht tegen Uithoorn strijd. De
Mijdrechtenaren Jannie van Kooten en Hans van der Wal waren een
geduchte tegenstander voor de Uithoornaars Ina Hoekstra en Henk
van Rekum. De strijd gin gelijk op,
maar op een stand van 6-7 scoorde
de equipe Hoekstra een werpronde
van vier punten en kwam op 10-7.
Twee werpronden later was het 109. Een spannende partij dus. In wat
de laatste werpronde zou worden
kwam de equipe Hoekstra met de
laatste boule op punt. Het schot dat
volgde om het punt terug te halen
was echter net mis en nam tot overmaat van ramp het butje een stukje mee, waardoor de equipe op drie
punten kwam te liggen. De laatste
boule van de equipe Van Kooten
kon daar geen verandering meer in
brengen en Ina en Henk wonnen de
finale met 13-7. Volgens Ina kwam
de winst vooral door de nieuwe kleding die zij en Henk droegen. In een
Valentijntraditie was er voor iedereen prijs en veel deelnemers gingen
met een doosje lentekleuren en als
ze gepoot zijn straks ook lentegeuren naar huis. De eindstand Valen-

tijntoernooi 2016:
1 Ina Hoekstra/Henk v Rekum
2 Coby en Jack Veldhuis
3elle Pekelharing/Alex Smit
4 Jannie v Kooten/Hans vd Wal
5 Marja de Ru/Paul Hamstra
6 Riki en Tom Simonis
7 Wilma Buchner/Tine Siegel
8 Angèle Smit/Mia v. Duijkeren/
Eef Krijtenberg
9 Ria v. Beek/Joan v. Rekum
10 Eva v. Ark/Els Gasseling
11 Nel en Hein Bloemers
12 Greet Atanes/Jeroen Stiekema
13 Ans Bouwmeester/
Harry v.d. Dungen
14 Ben Disseldorp/Rob Scheewe

3 +23
2 +19
2 +11
2 +9
2 +2
2 +2
2 +1
2 +0
1 +2
1 –6
1 –10
1 –14
0-22
0-25

Het volgende clubtoernooi is het
Openingstoernooi op Tweede paasdag, maar daarvoor worden de wintercompetities tripletten en de Verenigingsteamcompetitie afgesloten.
Zondag 6 maart strijdt de equipe Ina
Hoekstra/Joan en Henk van Rekum
in Haarlem om een plaats bij de top
twee in de eerste klasse om zich te
kwalificeren voor het zonaal kampioenschap. De laatste speeldag
van de Verenigingsteamcompetitie
is op 11 maart en de zaterdageditie van de wintercompetitie tripletten is op 19 maart Wilt u meer weten over Boule Union Thamen, raadpleeg dan onze website www.buthamen.nl of neem contact op met
Henk van Rekum, tel. 0297-565377,
email redactie@buthamen.nl.

Regio - Bekerweek 6 gaf wat verschuivingen in de top. De een liet
wat en de ander pakte wat en als
de marge dan niet te groot is komen
er vanzelf verschuivingen. Door het
wegvallen van een enkel team was
de stand al wat door elkaar geschud
maar nu is het, vanuit de nieuwe
stand, opnieuw “zorge dat je er bij
blijft”. De nummer 3 DIO deed dat
goed, uit bij de Springbok 2 werd de
gastheer slechts 2 punten gegund.
Een prettige uitslag, 2-7, voor een
uitwedstrijd en zeker als je omhoog
wilt. Bar Adelhof 3 (nummer 3) ontving de the Peanutbar. Arjan Bosman (Peanutbar) liet zich van zijn
beste kant zien door zijn partij tegen Stefan Vos in 18 beurten (snelste van de week) uit te maken. Ook
Jos Bader (the Peanutbar) won zijn
partij en daarmee ging de volledige
winst naar the Peanuts, 4-5. De koploper liet zich van zijn mindere kant
zien. De Kuiper/Stee Inn ontving de
Merel/Heerenlux 2. De laatste liet
de gastheren eigenlijk kansloos en
vertrokken met een 0-9 winst naar
huis. De Springbok 1 speelde tegen
CenS en dat was zeker geen makkie. Peter van Velzen en Edwin van
de Schaft (CenS) wonnen hun partij en de tegenstand in de resterende partijen was zodanig dat ook
het extra punt naar CenS ging, 4-5.
De Kromme Mijdrecht 2 blijft ook

in de race. Uit tegen Bar Adelhof
1 werden 5 o zo belangrijke punten mee naar huis genomen en bleven er maar 4 “thuis”. Willem van de
Graaf (Kromme Mijdrecht) droeg
daar zeker aan bij door de hoogste serie van de week (13 caramboles, 31,71%) te maken. De Kromme
Mijdrecht 3 liet het tegen Bar Adelhof 3 een beetje liggen. Alleen Chris
Esser (Kromme Mijdrecht) wist 2
punten binnen te slepen. De andere 7 waren voor Bar Adelhof, 2-7.
ASM tegen Lutis/de Springbok was
een strijd om de plaats in de rangschikking. Gelijk in het aantal punten (maar niet in wedstrijden) was
de winst belangrijk.
Helaas had Lutis, door verschuiving
in het programma, niet voldoende spelers en dan is het extra caramboles maken. Ondanks dat werden er door Lutis toch nog 3 punten binnengehaald 6-3. De Merel/
Heerenlux 3 legde het met 2 tegen
7 af tegen de Biljartmakers. Stieva/Aalsmeer ontving de Kromme
Mijdrecht 3. De laatste ruikt nog aan
de top en strijd voor elk punt. Ook
deze avond lieten zij zich weer van
hun goede kant zien.
Slechts een verliespartij en een gelijkspel moest zij over hun kant laten gaan maar daarmee was de 3-6
overwinning toch voor de “Krommen”.

Laddercompetitie bij
Hartenvrouw
Regio - Bij Hartenvrouw wordt 6
keer per jaar de laddercompetitie gespeeld. Op 23 februari was de
vijfde zitting van de ladder. Het leuke van de ladder is dat je niet alleen
tegen tegenstanders uit je eigen lijn
speelt maar ook tegen dames uit de
andere lijn. Door afwezigheid van
enkele dames waren er verschillende combiparen met soms verrassend goede resultaten. De gezellige tafels brachten de volgende uitslag. In de A lijn op 5 Ploon Roelofsma & Marja Slinger, op vier Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot, de
derde plaats met 52,98% voor Reina
Slijkoord & Trijnie Jansen, op twee
met 58,04% met Ina Melkman & Jetty Weening en de eerste plaats voor

de combi An van der Poel & Refina
van Meijgaarden 58,93%. Dan naar
de B lijn een heel mooie vijfde plaats
bij elkaar verdiend door de combi
Ria Bulters & Matty Overwater, vierde Froukje Kraaij & Anneke van der
Zeeuw, op drie alweer een geslaagde combi met 57,64% Tini Geling &
Jessie Piekaar, tweede Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck met 60,07%
en met kop en schouders nummer 1
met maar liefst 63,54% Sonja Reeders & Ank Reems. Dat zijn weer
eens andere namen dan bij de gewone competitie. Volgende week
gaan we nog een keer ladderen en
daarna start de laatste ronde met
tussendoor de paasdrive en afsluitend de feestelijke einddrive.
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Top drukte tijdens
klaverjasavond
Uithoorn - Als je dan wat later de
kantine in komt op de laatste vrijdag
van de maand, de klaverjasavond bij
Legmeervogels, dan vraag je af wat
er aan de hand is? Afgelopen vrijdag was een man/vrouw of zestig
in het clubhuis aanwezig. Dan, als
de klok 20 slagen laat horen is de
tijd om te beginnen met het klaverjassen. 2/3 van de aanwezig schuiven dan aan om te gaan klaverjassen. De avond begint niet goed voor
Krijn Voorn en Marco Huel, na 16
spelletjes komt hun score niet boven de 946 punten, De start is dan
minder maar er zijn nog 3 rondes te
gaan, Na afloop van de 2e ronde is
Piet Pijper minder vrolijk gestemd,
In de 1ste ronde nog 2208 punten
en in ronde 2 slechts 626 punten en
dit dan samen met Cees Zwang. In
de 3e ronde gaat het ook niet goed
met Kees Pijper weer een lage score
991 punten. Is niet de laagste score
deze ronde. Gebeerd Verkerk en Jan

de Jonge deze het nog iets minder
924 punten, In de 3e ronde deden
Riet de beer en Hans GHeere het
beter 2181 punten. Dan rest voor alle deelnemers nog de 4e ronde. Als
dan de 4e ronde is gespeeld, met
bijna niemand onder de 1000 punten, gaat het klaverjasbestuur de
punten tellen en is het Jan de Kuijer die , ongelooflijk 1ste is geworden
met 7191 punten. Op de voet gevolgd door HANS HEERE en Henny de Vries met 7089 en 7042 punten. Piet Pijper is toch nog in de prijzen gevallen en wel de poedelprijs
met 5010 punten. Gonny de Kuiper
en Ton Voorn scoorde de hoogste
partij 2396 punten. Cees Zwang en
Piet Pijper behaalde als duo de minste punten in een partij en wel 626
punten.
De volgende klaverjasavond bij Legmeervogels is op vrijdag 25 maart
en ook dan beginnen wij weer om
20.00 uur.

70+er bij BVK
De Kwakel - Regelmatig worden er
bij diverse bridgeclubs scores boven
de 60% genoteerd en met dergelijke
scores doe je uiteraard goede zaken
voor de ranglijst. Een score boven
de 70% is echter een zeldzaamheid,
maar deze week was het bij de BVK
weer eens raak. In de C-lijn scoorden Tonny Godefroy en Harrie Rubens 70,35% en dat is natuurlijk volop reden om daarmee dit verslagje
te beginnen. In de A lijn met 16 paren waren de scores minder spectaculair. Rita en Wim Ritzen werden weer eens eerste met 59,23%
en daarmee verstevigden zij hun
1e positie in de totaalstand alleen
maar. Paula Kniep en An van der
Poel noteerden exact dezelfde score
als Margo Zuidema en Francis Terra en wel 57,74%, goed dus voor een
gedeelde 2eplaats. Rees en Gerard
werden deze week 16e en dat deed
geen goed aan hun positie op de
totaalranglijst. Atie en Wan Overwater waren deze week de sterksten in
de B lijn me een score van 58,75%.

Corrie en Ruud van der Peet waren
uitgerust na een weekje vakantie en
dat vertaalde zich in een score van
57,92% en daarmee de 2e plaats.
Bep Verleun en Ria van Zuylen behaalden de 3e plaats met 56,67% en
zij nestelden zich daarmee op de 2e
plaats ‘over all’ en dus een kansrijke
positie voor terugkeer naar de A lijn.
Er zijn echter nog 2 avonden te gaan
en de verschillen zijn gering. Riet en
Wim Beijer konden geen vervolg geven aan hun fraaie score van vorige
week (toen ruim 60%) en zij werden
13e in een veld van 13 paren. Zoals
al gememoreerd verpletterden Tonny en Harrie de rest van het veld in
de C lijn. Helen Conijn en Herman
Koperdraad kwamen met een score van 59,65% nog het dichtst in de
buurt. Hun voorsprong op nummer
3 bedroeg ok nog eens meer dan
4%, want Susanne Ambagtsheer en
Riet Wesselingh eisten de 3e plaats
op met 55,56%. Volgende week wat
meer over de totaalstanden, dan
dus na 4 van de 5 speelavonden.

Trimclub KDO 40 Jaar
De Kwakel - Bij sportvereniging
KDO in de Kwakel viert afdeling
de Trimclub dit jaar het 40 jarig bestaan. Een club mensen wat veertig
jaar geleden besloot om een afdeling bij de sport vereniging te creeren en op maandag avond op een
sportieve en tevens recreatieve manier lekker te bewegen.
Dit werd dan ook al snel de trimclub
genoemd. Destijds werd er getrimd
door zowel dames als heren met na
afloop een gezellige nazit in de kantine. Dat de trimclub ook een sociale kant kreeg bleek wel dat er ook
gezamenlijk uitjes werden georganiseerd ,waar de heren gingen wadlopen een weekendje zeilen of pol-

dersporten bij Albert enz. zochten
de vrouwen het verderop tot Turkije aan toe. Nog steeds wordt er
op maandag avond getrimd door
de heren waar de vrouwen het een
aantal jaren geleden besloten om
een andere vorm van sport te gaan
beoefenen.
Om alle leden en oud leden met
partners weer een keer tot elkaar te
brengen is er besloten een reünie te
houden op 16 april a.s. zie flyer. Omdat het helaas niet mogelijk is om
alle oud leden te bereiken kunt u dit
tevens als uitnodiging zien. We maken ons op voor een gezellig wederzien met een hapje drankje en sterke verhalen.

Het regende Panna’s
Uithoorn - Vrijdag , de zon scheen
volop, de velden lagen klaar en om
15.30 uur stonden er vele jongeren
bij de inschrijftafel om de strijd aan
te gaan. Het eerste silver Panna KO
toernooi van 2016 werd gehouden
in Uithoorn op het sportveld bij HSG
Thamen! Het toernooi begon met
een spetterende start. Een aantal
meiden van Uithoorn gingen met elkaar de strijd aan in hun eigen poule. Het ging er fanatiek aan toe. De
winnares van de poule mocht mee
in de strijd met de jongens. Helaas
is zij net uitgeschakeld in de laatste ronde om aan te sluiten bij de finalerondes.
Na de start van de meiden, gingen
de jongens van Uithoorn de strijd
met elkaar aan. En een strijd was
het. Het systeem is simpel; je moet
drie wedstrijden winnen in jouw
poule en dan plaats je je voor de finalerondes. Word je in jouw poule uitgeschakeld voordat jij je geplaatst hebt, ben je vrij om het nog
een keer te proberen in een ande-

re poule. Dit zorgde voor vele mooie
wedstrijden tussen 15.30-17.00 uur.
Regen
Het regende panna’s! Vele partijen
werden gewonnen doordat één iemand door het poortje van de ander
speelde en daarna de bal weer aannam. Wat was het mooi om te zien! Al
snel waren er twee favorieten en beruchte tegenstanders: Mohamed en
Mohamed uit Leiden. Zij reizen heel
Nederland af om alle Panna KO toernooien mee te doen. De tricks die zij
uithaalden, waren spectaculair om te
zien! Maar om tegen één van hen te
spelen, bracht wat spanning met zich
mee. Om 17.00 uur hadden acht spelers zich gekwalificeerd voor de finaleronde. De mooiste partijen werden
gespeeld. Na een bloedstollende finale tussen Mohamed en Mohamed,
kwam de kleine Mohamed als winnaar uit de strijd. Hij won een officiele bal en tas van Panna KO en kwalificeert zich voor het NK Panna KO
in Den Helder op woensdag 2 maart
van 13.30-17.30 uur.

teams. Elke ronde bestond uit twee
wedstrijden van 10 minuten. Dit was
voor sommigen meer dan lang genoeg en voor anderen was het te
kort om te wennen aan de spelregels, de puntentelling en dat het
toch echt anders is dan op de camping. In het tweede gedeelte werden nieuwe poules gemaakt op basis van onderlinge sterkte. Dat resulteerde in spannende rally’s en
veel enthousiasme. En het toernooi
is ook dusdanig opgezet dat er genoeg ruimte is voor bijkletsen met
je collega’s.

Succesvol bedrijventoernooi in De Kwakel
De Kwakel - Tijdens de 4e editie
van het bedrijventoernooi streden
maar liefst 15 teams voor de inmiddels felbegeerde overheerlijke kampioenentaart. Uiteindelijk hebben
meer dan 60 deelnemers in twee
rondes gestreden en is het team van
de Amstelhof spinners als winnaar
uit de bus gekomen. De tweede en
derde plaats waren voor respectievelijk GfK en JK Bouw. Het toernooi
bestaat uit een mix van teams: als

eerste kunnen de sponsoren een
team samenstellen en daar werd
ook dit jaar weer goed gehoor aan
gegeven. Zo waren naast JK Bouw
ook de Amstelhof, de De Vries
Groep (2 teams) en Alice¿Good (2
teams) aanwezig. Hiermee willen
we hen op een sportieve manier bedanken voor hun financiële bijdrage aan onze vereniging. En tegelijkertijd kunnen ze zo ook op een ongedwongen manier nog meer ken-

nis te maken met onze vereniging
en de badmintonsport. De overige
teams waren samengesteld doordat
leden hun collega’s van het werk,
hobby of een andere sport hadden
uitgenodigd om eens een avondje
tegen de shuttle te slaan.
Willekeurig
Tijdens het eerste gedeelte van de
avond waren de teams willekeurig ingedeeld in 5 poules met elk 3

Prijsje
Na afloop was er voor elk team een
klein prijsje. Traditiegetrouw was er
ook een poedelprijs en deze keer
ging de Talenten-to-be-taart naar
het tweede team van Alice¿Good.
En daarna was het nog lang gezellig
in de KDO-kantine.
Wil jij ook eens kennismaken met
badminton of wellicht heb je zin gekregen om je oude badmintonracket van vroeger weer op te zoeken,
kom dan eens langs bij de vereniging! Iedereen is welkom: de jeugd
speelt op zaterdagochtend van 9-11
uur en de senioren op maandagavond van 20.00 - 22.30 uur. Voor
meer informatie kun je ook terecht
op www.bvdekwakel.nl.

JDRF afdeling Uithoorn
zoekt wielrenners
Regio - Stichting JDRF (Juvenile
Diabetic Resource Foundation) Nederland afdeling Uithoorn is op zoek
naar wielrenners die zich sportief
willen inzetten voor de strijd tegen
type 1 diabetes. Deze vorm van diabetes ontstaat vaak al op zeer jonge leeftijd ten gevolge van een fout
in het afweersysteem waardoor het
lichaam niet meer in staat is om zelf
insuline te produceren. Jeugdigen
moeten zichzelf dan dagelijks injecteren met het hormoon insuline of
volgen een pomptherapie om uiteindelijk te overleven totdat onderzoeken een oplossing brengt. Het is
een 24/7 strijd voor patiënt en naasten om de diabetes te managen en
eventuele complicaties van diabetes
voor te zijn. Alle medewerkers van
het JDRF hebben zelf (of naasten)
type 1 diabetes. Zie ook www.jdrf.
nl Het JDRF financiert en initieert
baanbrekende onderzoeken (met
concrete resultaten) op basis van
giften en donaties. Niet via collecte maar andere wijzen.
Joop Zoetmelk
Met o.a. deelname aan de Joop
Zoetemelk Classic voor het JDRF
wielend u op zaterdag 19 maart van

type één naar type geen! De rit start
en finish zijn in leiden bij sportvereniging SWIFT (de vroegere club
van Joop) en de classic loopt langs
of snijdt door het Groene Hart met
een parcours van 50, 75, 100 en 150
km. Op elke afstand is ten minste
een rustpunt waar u voorzien wordt
van nieuwe vloeibare en eetbare
energie.
Totaal doen er 5.500 deelnemers
aan de rit mee waarvan meer dan
100 in het team van JDRF. Er zijn
nog enkele startbewijzen beschikbaar maar vol = vol. In 2016 is het
de tiende keer at deze rit wordt georganiseerd!
Wij hopen dat we het team JDRF
team kunnen uitbreiden met regionale wielrenners die als bikkels
ons team komen versterken. De inschrijfkosten bedragen 25,- hiervoor
krijgt u een startbewijs, JDRF shirt,
pakket eten en drinken, een groepsfoto maar bovenal de goodwill van
kinderen (en naasten) met T1D die
blij zijn dat u meewerkt in de strijd
tegen jeugddiabetes!
Inschrijfformulier kunt u opvragen
bij www.jdrf.nl of Ties Obers tobers@jdrf.nl of bij Marcel Rits vrijwilliger JDRF mrits.jdrf@gmail.com

Legmeervogels lopen uit
op concurrentie
Uithoorn - Zonder zelf ook maar
een ogenblik op het veld te hebben gestaan is Legmeervogels een
2-tal punten extra uitgelopen op de
naaste achtervolgers ZSGOWMS
en Elinkwijk. Voor zondag 28 februari stond op het programma het inhaal duel ZSGOWMS tegen Elinkwijk. Voorafgaande aan dit duel is
de ranglijst 1.Legmeervogels 16
gespeeld en 40 punten. Op de 2e
plaats ZSGOWMS met 15 gespeelde en 31 punten en op de 3e plaats
Elinkwijk 15 gespeelde en 29 punten. Vooraf was al uitgerekend dat
het beste resultaat voor Legmeervogels zou zijn een gelijkspel of de
winst voor Elinkwijk. Na een heel
matig duel en een russtand van
0-0 wint Elinkwijk uiteindelijk deze wedstrijd met 0-3. Bij de stand
van 0-1 mist ZSGOWMS een toegekende strafschop toegekend na
een hansbal begaan door een speler
van Elinkwijk. Deze strafschop werd
door een speler van ZSGOWMS
hoog ver het doel geschoten. Deze overwinning van Elinkwijk brengt

hen nu op een 2e plaats met 16 gespeeld en 32 punten. ZSGOWMS is
gezakt naar een 3e plaats met 31
punten eveneens uit 16 duel. Voor
Legmeervogels is er niets gewijzigd
16 gespeeld en 40 punten. Er staan
nog een 2-tal inhaalwedstrijden op
het programma en wel op maandag 28 maart, 2e paasdag, om 14.00
uur. Het gaat dan om de duels ZSGOWMS tegen Legmeervogels en
Elinkwijk thuis tegen Kampong. Beide duels horen nog tot de 2ste periode. Aanstaande zondag begint
de strijd om de 3e periodetitel voor
Legmeervogels staat de thuiswedstrijd in Uithoorn tegen Elinkwijk op
het programma. Tot aan het inhaal
programma voor 28 maart moet
Legmeervogels nog spelen tegen
Elinkwijk aanstaande zondag . Dan
volgt de uitwedstrijd tegen Hoofddorp op zondag 13 maart en op zondag 20 maart thuis tegen Kampong.
Alle drie de wedstrijden zijn het tegenstanders die er alles aan gaan
doen om Legmeervogels een hak te
zetten.

Andrew & Ton scoren 70%
op Schrikkelmaandag
Uithoorn - Met 70,31% halen Andrew de Graaf & Ton ter Linden de
hoogste dagscore bij de BVU in de
B-lijn in de derde zitting van de vijfde
parencompetitie. Marjan & Ben worden knap tweede (57,29%) en Greetje van den Bovenkamp & Ria Wezenberg derde (51,04%). Ans Breggeman & Lia staan nu 1 (57,6%%) en
Andrew & Ton 2 (54,35%). De A-lijn
werd gewonnen door Marijke & Ger
van Praag (56,56%), gevolgd door
Hans Wagenvoort & Nico van der
Meer (55,73%) en Monique Verberkmoes & Jan van Beurden (54,38%).
Leo Leenen & Henk van der Schinkel, die als enigen op spel 13 7 SA
boden en maakten, leiden hier met
61,42%. Hans & Nico staan 2 met

56,46%. De winst in de C-lijn was
voor Tini Lotgerink & Marja Baris
(65,42%). Plaats 2 was voor gelegenheidskoppel Co Beunder & Rob Fasten (63,89%) en Marja Calis & Corry Frank werden derde met 56,11%.
Tini & Marja leiden (60,19%), Ellen
Hengeveld & Yvonne Splinter volgen met 57,14%. De bridge-avonden
van de BVU vinden plaats op maandag (aanvang 19.45 u) in Sporthal
de Scheg in Uithoorn. Aanmelden
en/of informatie bij de secretaris van
de BVU Marineke Lang tel. 0297 569
432 (na 18:00 uur), mail: bvu@telfort.nl. Voor informatie over bridgelessen kunt u terecht bij Hans Wagenvoort wagenvoorthans@gmail.
com, tel. 06 53 368 948.

Instuiftrainingen voor jeugd
bij hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Woensdag 9 maart organiseert hockeyclub Qui Vive een
aantal instuiftrainingen voor de
jeugd. Jongens en meisjes kunnen
deze middag kennismaken met de
hockeysport. Onder leiding van ervaren trainers worden de eerste beginselen van het hockey uitgelegd
en kun je meteen oefenen met bal
en stick. Deze middag zijn er vrijwilligers aanwezig die je alles kunnen
vertellen over het lidmaatschap, de
contributie, de trainingen, het tenue
en de spelregels.
De trainingen worden gegeven voor
diverse leeftijdsgroepen/speellijnen.
Zit je in:
Groep 3: Doe gezellig mee!
van 15.00–16.00uur
Groep 4: Train lekker mee!
van 16.00–17.00uur
Groep 5/6: Zien we je graag!
van 17.00–18.00uur
Voor alle trainingen geldt trek lekker
zittende (sport)kleding aan en goe-

de sportschoenen. Scheenbeschermers en een bitje raden we aan. Een
stick hebben wij voor je te leen! Zet
9 maart snel in je agenda. Heb je nu
al vragen? Stuur een mailtje naar
jongstejeugd@quivive.nl of kijk op
de site www.quivive.nl.
Hockeyclub Qui Vive is een regionale vereniging met leden uit o.a. Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en De
Kwakel. Binnen de club wordt veel
aandacht besteed aan jeugd. Ook
kinderen van 4 en 5 jaar zijn van
harte welkom om bij Qui Vive te komen hockeyen: onze stokstaartjes.
In een programma van acht trainingen werken zij op een sportieve manier aan de ontwikkeling van
balmotoriek en spelenderwijs worden de basisvaardigheden van het
hockey bijgebracht. Dit programma
wordt ook dit voorjaar weer aangeboden. Voor meer informatie stuur
een mailtje naar stokstaartjes@quivive.nl Het adres van Qui Vive, Vuurlijn 30, De Kwakel.

Finale viertallen bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Deze avond viertallenbridge werden de prijzen verdeeld.
In de A-lijn gaf team de Vroom weinig toe met een score van 11 punten als tweede en het bracht hun
zo de eindzege met een totaal van
39. Team Kenter verzamelde deze keer een puntje meer, maar
deed voor de eindzege al niet meer
mee. Daar werd team Timmer met
30 punten keurig tweede maar dus
wel met een behoorlijk verschil van
negen. In de B- lijn gaf team Quelle geen krimp en haalde 18 punten
op waarmee het totaal ook verreweg de hoogste eindstand van allen, 55 punten, behaalde. Team
Tromp volgde als tweede met 11
punten, maar bij hen waren eerder
behaalde resultaten niet voldoende
voor een aansprekende eindstand.
Dat ging wel op voor de teams van
Visser en Bruine de Bruin die gezamenlijk als tweede finishten met 22
punten als totaal. In de C- lijn had
team Kamp een goede avond met
een score van 17 punten als eerste,
waarmee ze de uiteindelijke winnaarstotaal met 4 punten de baas

bleven. Dit was team Steegstra dat
het eindresultaat op 43 bracht en
zo met 6 punten verschil team van
Schaick aftroefden. De D- lijn werd
het domein van team van Praag dat
de eindstand op 41 punten bracht
met een avondscore van 10. Team
Bijlsma verraste deze keer door met
een puntje meer ook eens het zoet
van de overwinning te mogen smaken. Tweede in de eindrangschikking werd team Selman dat totaal
37 punten verzamelde. De E- lijn
met de meeste deelnemers liet deze
keer het meeste stof opwaaien. Toen
dat eenmaal weer neer gedwarreld
was bleek team Jonkers met een totaal van 44 punten zich onbekommerd in het zegezonnetje te kunnen
koesteren. Wat verward geworden
door deze getallenstroom, het spelen van viertallen is hier echt omgekeerd evenredig aan. Volgend seizoen komt er weer een kans en voor
nu rest de parencompetitie tot eind
mei. Bridgeclub De Legmeer speelt
op de woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Party Centrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Marathon kaarten
De Kwakel - Op zaterdag 12
maart is er weer Marathonkaarten (klaverjassen en pandoeren)
in het dorpshuis van De Kwakel.
De kosten voor deelname is 10
euro. Het kaarten duurt van 10
uur ’s ochtends tot 18.00 uur ‘s
avonds. De zaal gaat open om

9.00 uur. In verband met de organisatie is vóóraf aanmelden
noodzakelijk. Dit is nog mogelijk
tot en met 8 maart bij Tiny Kooyman (0297-566122)of Aad Hogerwerf (0297-567526). Adres dorpshuis: Kerklaan 16 te De Kwakel
(0297-531528)
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De Lindeboom straks een écht winkelcentrum

Het ziet er naar uit dat binnen afzienbare tijd winkelcentrum De Lindeboom aan het Haitsmaplein wordt omgebouwd tot een écht winkelcentrum waar ook het uiterlijk recht aan doet. Donderdagavond 25 februari jl. presenteerde eigenaar Hoorne Vastgoed haar nieuwe plannen voor dit initiatief. Het waren voornamelijk de winkeliers en ondernemers die blijk van hun belangstelling gaven, naast ambtenaren
van de gemeente, architecten, de pers en enkele betrokken bewoners. Ook burgemeester Maarten Divendal nam snel een kijkje, want
die moest daarna naar de raadsvergadering. AM Real Estate Development uit Utrecht (zie www.amred.nl) voert het verbouwingsplan in opdracht van Hoorne Vastgoed uit. Leendert Steijger van MIII Architecten
uit Rijswijk is verantwoordelijk voor het ontwerp. Op wandplaten konden de aanwezigen zich een beeld vormen hoe de huidige De Lindeboom wordt omgevormd tot een mooi nieuw winkelcentrum op dezelfde locatie zonder dat dit uitbreiding in oppervlak met zich meebrengt.
Het gebouw wordt wel anderhalve meter hoger omdat de bovenverdieping als gebruikslocatie erbij komt om de Action daarin te huisvesten.
Ook het huidige lage plafond verdwijnt waardoor er een meer videachtig beeld ontstaat met meer ruimtelijke werking en lichtstraten in
de dakconstructie. Op de plaats waar vroeger de kinderkledingwinkel
was naast de voormalige opticienszaak van Hans Winter Brillen, komt
een rolbaan naar boven en beneden voor de toegang naar de Action.
De beide passages, vanaf de entree bij het Haitsmaplein en die in de
Dorpsstraat, worden met ‘rechte zichtlijnen’ uitgevoerd zodat er uiteindelijk een rechthoek ontstaat. Sommige winkels ‘schuiven op’ of krijgen een andere plaats in het winkelcentrum.
Zoals bijvoorbeeld de schoenmakerij van Paul. Zijn winkel staat ‘in de
weg’ vanwege de toekomstige opgang naar de Action. Dat geldt in feite ook voor De Lindehof Croissanterie naast hem. Hoe het wordt is op
de presentatie met artistieke impressies wel aangegeven maar nog
lang niet zeker of ze daar ook wel komen. Zeker is wel dat supermarkt
Boni wordt uitgebreid en doorgetrokken tot aan het achterliggende
Kerkplein. FDC op de hoek naast de begraafplaats verdwijnt en krijgt
eveneens een andere plek in het plan zo wordt duidelijk. Op die plaats
wordt het pand namelijk ‘ingekort’ waardoor de mogelijkheid ontstaat
om daar een ‘doorsteek’ naar het Kerkplein voor de Janskerk te maken. Het is vooralsnog niet de bedoeling om dit voor verkeersdoeleinden geschikt te maken. Het zal nog wel even duren voordat het vernieuwde winkelcentrum er staat. De verwachting is dat het begin 2018
kan worden opgeleverd. “Het is een voorlopig ontwerp waaraan nog
geen rechten kunnen worden ontleend. Het zal niet veel veranderen,
maar dat weet je maar nooit. De bedoeling is dat we het totale oppervlak niet vergroten, maar wel in de hoogte anderhalve meter gaan winnen om de Action goed te kunnen huisvesten. De twee passages worden recht doorgetrokken en er wordt gezorgd voor meer lichtinval. Kort
gezegd komt het erop neer dat we beter gaan benutten wat er al is. Het

hele plan moet eerst nog het ambtelijke traject doorlopen en de gemeenteraad dient het goed te keuren alvorens het ter inzage wordt gelegd. Vervolgens kan iedereen er nog op reageren. Pas als alles achter de rug is kan een omgevingsvergunning worden verleend. Als dat
snel gaat hopen we na deze zomer met de renovatie te kunnen beginnen. Daar zijn we dan in 2017 ook mee bezig en de verwachting is dat
het begin 2018 kan worden opgeleverd,” laat Thijs Huis in het Veld van
AM Projectontwikkeling weten.
Mooi geheel van maken?
De renovatie gebeurt in vier bouwfasen. Na verkrijgen van de omgevingsvergunning wordt gedacht te beginnen met de uitbreiding van
de Boni en het op orde brengen van de eerste verdieping voor de Action. Dat houdt ook in dat banketbakkerij Mens Westerbos ook een
stukje verbouwd gaat worden om de ruimte van de Boni te laten aansluiten op het achterliggende Kerkplein. De banketbakker schuift een
stukje op richting Mondria. Daartussen zit namelijk winkelruimte die
nu niet wordt benut. Ooit waren er de Mitra en Trends Only gevestigd. De ruimte waar tot voor kort kaasspeciaalzaak Alexanderhoeve
zat, gaat op in de Boni. De derde toegang vanaf het Kerkplein vervalt.
Op de plattegronden is goed te zien wat het verschil gaat worden. Overigens houdt de renovatie van de eerste verdieping ook in dat ondernemers die er nu gebruik van maken voor opslag of kantoor daar weg
moeten. Als laatste worden de buitengevels gedaan. Dat zit in fase vier
voordat dit aan de beurt is. Natuurlijk waren er ook negatieve aspecten te beluisteren tijdens de inloopavond. Bijvoorbeeld dat het weer
erg lang duurt voordat er kan worden begonnen met de daadwerkelijke verbouwing van het winkelcentrum. En of er veel aan de bestaande winkels zal worden verbouwd. Zo ja, in hoeverre zullen de winkeliers en hun klanten daar tijdens de werkzaamheden last van krijgen?
Verwacht wordt ook dat de huren van de winkelruimten na de verbouwing flink zullen stijgen... De angst sluipt er ook in dat de doorsteek
tussen het pand en de begraafplaats bij de Janskerk toch een sluiproute voor het verkeer vanaf het Haitsmaplein via de Kerkstraat en de
Helmstraat zal worden, ook al wordt dit met klem tegengesproken door
een woordvoerder van de gemeente. Maar zover is het allemaal nog
lang niet. Eerst moet het hele plan verder uitgewerkt worden en gaat
de raad zich er over buigen. Wellicht komt er al doende dan ook een
bruikbaar voorstel uit om het centrum van Mijdrecht een beetje extra
op te leuken. Want tegen de tijd dat De Lindeboom op de schop gaat
zal misschien ook het plan Molenhof van start zijn gegaan, net zoals de
bouw van zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht naast De Kom. Misschien
een perfecte kans om daar op in te haken en er een mooi geheel van te
maken. Dat zou goed aansluiten bij de plannen van ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren die tijdens de centrumbijeenkomst afgelopen maand in het gemeentehuis ter sprake zijn gekomen.

De Lindeboom na de verbouwing: gezien vanaf de Dorpsstraat, links de Kerkstraat

Plattegrond van huidige De Lindeboom met hoekige passages

Plattegrond verbouwde De Lindeboom met rechte passages.
Het deel rechts wordt Boni

Passagedeel ter hoogte van supermarkt Boni en Primera De Jong

Plattegrond bovenverdieping waar de Action komt (bruine gedeelte)

Passagedeel gezien vanuit de entree Dorpsstraat met opgang naar de Action

“De verwachting is dat
het begin 2018 kan
worden opgeleverd”

