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DEZE WEEK:

Reactie van lezers
Werk in uitvoering
slager Wouters

open

elke zondag

Prijsuitreiking
AmstelPlein
Miljoenenstrop voor
gemeente
Irritatie bij voortgang
Amsterdamseweg

van 12.00 tot 18.00 uur

BeautyHEALTH
WellnessMODE
BeautyHEALTH
essMODE
BeautyHEALTH Beste supermarktondernemer
DE
TH VOORJAAR 2013 van provincie Noord-Holland
STYLE

TRENDY

VOORJAAR 2013

AH Jos van den Berg en zijn team hebben het weer gered:
TRENDY

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305

VOORJAAR 2013

VOORJAAR 2013

Uithoorn - Voor de tweede achtereenvolgende keer is Jos van den
Berg de beste supermarktondernemer van de provincie Noord-Holland geworden. Vrijdagmiddag werd
dit door brancheorganisatie van het
Vakcentrum bekendgemaakt. Jos
was dolblij en liet ook direct weten
dat hij dit nooit had gered zonder de
enorme steun van zijn vrouw Diana
en zijn geweldige team van medewerkers en medewerksters.
Van elke provincie is vrijdag de win-

naar bekendgemaakt: “Deze winnaars”, aldus het Vakcentrum, “zijn
stuk voor stuk ondernemers die als
voorbeeld gelden voor de supermarktbranche. Ze zijn succesvol in
hun marktgebied en onderscheiden
zich door een duidelijke visie op de
toekomst, zijn trendsettend en hebben aandacht voor klanten en personeel”.
Jos behaalde de hoogste cijfers en
mag zich weer twee jaar lang provinciewinnaar noemen.

“Het is best een pittige wedstrijd en
ik ben dan ook echt trots op deze
prijs. Twee jaar geleden werd ik ook
eerste, maar om eerste te blijven is
echt niet zo makkelijk. Ik ben iedereen die mij altijd steunt, en vooral
mijn vrouw en mijn team, dankbaar.
En nu gaan we ervoor om bij de laatste drie van Nederland te komen.
Begin mei weten we dat en dan wie
weet... kunnen we weer gaan voor
de beste van Nederland”, aldus een
heel blije Jos van den Berg.

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 3
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ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER

Oppassen bij afslag N201
kruising Hollandse Dijk
Wethouder Zijlstra krijgt uit handen van Martijn Visser (directeur CIF) de eerste ‘Supersnelle Glasvezelweken deurmat’ overhandigd. Deze deurmat krijgen alle inwoners uit de gemeente Uithoorn cadeau wanneer zij zich aanmelden
voor de gratis glasvezelaansluiting.

Uithoorn krijgt glasvezelnetwerk
Uithoorn - Uithoorn krijgt als een
van de eerste gemeenten van Nederland een glasvezelnetwerk. Glasvezel is hét netwerk van de toekomst voor televisie, internet en telefonie. Op donderdag 28 februari werd de overeenkomst ondertekend door de gemeente Uithoorn
en CIF, de initiatiefnemer van het
glasvezelnetwerk. De feestelijke ondertekening is tevens het startsein
voor de Supersnelle Glasvezelweken; een campagne van CIF over de
aanleg van het glasvezelnetwerk in
Uithoorn en De Kwakel. Bewoners
zullen hier uitgebreid over geïn-

formeerd worden. De eerste graafwerkzaamheden starten op 22 april
en worden naar verwachting eind
2013 afgerond.
Gratis aansluiting
Iedereen die binnen het aansluitgebied woont, zal uitgebreid geïnformeerd worden over de werkzaamheden en over hoe zij zich aan kunnen melden. De gratis glasvezelaansluiting is een eenmalige kans
om kosteloos klaar te zijn voor de
toekomst. Als men zich tijdens de
aanlegperiode niet aanmeldt voor
de gratis aansluiting, maar later be-

sluit dit alsnog te willen, kunnen
hier kosten aan verbonden zijn.
Initiatiefnemer
CIF is de organisatie die de aanleg van het glasvezelnetwerk mogelijk maakt. Zij is een Nederlandse onderneming op het gebied van
communicatie-infrastructuur en dataverbindingen. CIF investeert continu in haar infrastructuur bestaande uit onder andere zendmasten en
kabelnetwerken om ervoor te zorgen dat deze geschikt zijn voor de
meest geavanceerde communicatiediensten.

ADVERTEREN? Zaterdag 9 maart: De Kwakel Schoon!
IN DE
INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

TAFEL 1
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Eigen technische dienst

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

3 DAGEN JEANSVOORDEEL OP ONZE TAFELS
DAMES- EN HERENJEANS
DIVERSE MERKEN, MODELLEN EN WASHINGS

ALLEEN DONDERDAG 7, VRIJDAG 8,
EN ZATERDAG 9 MAART >>>>>>>>

Miele specialist

op het wasprogramma

JACK&JONES / G-STAR / ESPRIT / GARCIA
CARS / PME LEGEND / LTB / DEPT / EDC
ONLY / VERO MODA / LEVI’S / WRANGLER

T/M

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

50% korting

DONDERDAG 7, VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 MAART

JEANS
- 2
59,99,- 49.

HARTELUST B.V.

voor

TAFEL JEANSACTIE

TAFEL 2

info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Spaar
stempels

Grutterij 1, Industrieterrein Legmeer | (020) 640 49 06 | www.gamma.nl
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GAMMA
Amstelveen

Cursus ‘Waar haal ik
mijn recht’

TYLE

6 maart 2013

Editie: Uithoorn, De Kwakel

De Kwakel - Aanstaande zaterdag
9 maart is de Landelijke Opschoondag. Buurtbeheer De Kwakel wil op
deze dag met de inwoners van De
Kwakel het zwerfafval in het dorp
gaan opruimen. Iedereen is welkom om een handje te komen helpen! Om 13.00 uur verzamelt men
zich bij het dorpshuis en worden de
straten verdeeld. De Gemeente Uithoorn ondersteunt de actie en zorgt

dat iedereen voorzien wordt van
een afvalknijper, handschoenen,
vuilniszakken en hesjes voor de
veiligheid. De volle zakken kunnen
op de verzamelplaatsen neergezet
worden, en de medewerkers van de
Gemeente Uithoorn halen deze aan
het einde van de middag op. Iedereen is van harte welkom om te komen helpen, ook kinderen jonger
dan 10 jaar, maar die moeten dan

wel een begeleider meenemen. Wil
je graag je eigen straat opruimen,
of op een ander tijdstip aan de slag,
stuur dan even een mailtje naar
johanenpetra@online.nl, dan zorgen zij ervoor dat je wordt voorzien
van afvalknijpers en zakken. De organisatie hoopt op een grote opkomst zodat ze met vele handen het
dorp in een paar uurtjes zwerfafval
vrij kunnen maken.

Uithoorn - Het is voor automobilisten oppassen als die komende vanaf
de omgelegde N201 aan het (tijdelijke) einde van de provinciale weg
N201 gaan afslaan richting Hollandse Dijk/Amsterdamseweg.
Bij de kruising met de Hollandse
Dijk is rechts naast het asfalt in de
berm de grond ingezakt waardoor
er een gevaarlijke kuil is ontstaan.
Daar moet men beslist niet met zijn
wielen in komen. Vooral ’s avonds is
dat een gevaarlijke plaats want je
ziet het te laat als je de bocht om
rechtsaf te slaan de Hollandse Dijk
op (naar de flats van de Europarei)
net iets te krap neemt! De foto hieronder geeft een overzicht hiervan.
Aan de overkant van de kruising is
de Amsterdamseweg te zien. Alle

hoeken van deze kruising zijn trouwens onder de maat. Het is moeilijk
om fatsoenlijk rechtstaf te slaan, zowel komende vanaf de N201 de Hollandse Dijk op, als vanaf deze weg
om de bocht naar de Amsterdamseweg te nemen. Nu er toch nog aan
de Amsterdamseweg wordt gewerkt, zou het wellicht nuttig zijn
om het kruispunt even onder handen te nemen. Dit vooruitlopend op
een definitieve herinrichting aangezien de Hollandse Dijk ter plaatse is
bestemd om te zijner tijd gedeeltelijk te worden omgevormd tot fietspad als de N201 geheel klaar en in
gebruik is genomen. Op dit moment
echter zouden aandacht voor de veiligheid en een goede inrichting van
het kruispunt meer dan welkom zijn.

02 Nieuwe Meerbode
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

Mijmeringen

Aardig

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000

Foto Victor van Honk: Winnaar Noah Suliman tussen de jury met v.l.n.r. Martine de Jonge, Sherryl Salarony en juryvoorzitter Marjanne Roodenburg. Camille ontbreekt op de foto.

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

Noah Sullman behoort tot
de beste voorlezers
Uithoorn – Vorige week woensdag
27 februari organiseerde de Bibliotheek Amstelland de voorronde van
de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze leuke leeswedstrijd werd dit jaar
voor de 20e keer gehouden. De
deelnemende kinderen, afkomstig
uit de groepen 7 en 8, wonnen al
de voorleeswedstrijd op hun school.
Ze zijn dan ook allemaal in het bezit
van de titel ‘Voorleeskampioen van
de school’.
Tijdens de voorronde in de bibliotheek traden de voorleeskampioenen van 17 basisscholen, verdeeld
over twee groepen, uit de regio Amstelland voor het voetlicht. Zij lazen
een fragment voor uit hun favoriete jeugdboek. De voorleeskampioenen streden om twee plekken voor
de kwartfinale op 17 maart in Hilversum. De winnaars van die kwart-

finale gaan door naar de provinciale finale van Noord-Holland die
plaatsvindt in Het Theater van het
Woord in de Openbare Bibliotheek
Amsterdam.
Jury
De deskundige jury lette vooral op
voorbereiding, stemgebruik, tempo,
verstaanbaarheid, emoties, contact
met het publiek, maar ook de keuze
van het fragment. De jury bestond
uit Sherryl Salarony (leerkracht
Martin Luther Kingschool), Marjanne Roodenburg (ouder) en Martine
de Jonge (coördinator Educatie van
de Bibliotheek Amstelland). Zij kozen als winnaars van de voorronde
2013 Camille Vieira van basisschool
De Cirkel in Amstelveen en Noah
Suliman van Basisschool De Vuurvogel in Uithoorn.

Op de foto: links bedrijfsleider Johan van der Zwaard en rechts Devon, een
van de medewerkers.

Kledingwinkel Big L terug
naar de basis
Aalsmeer - In 1984 begon Big L in
de Zijdstraat in Aalsmeer met de import van de toen mateloos populaire
501 jeans van Levi’s. Containers vol
werden vanuit Amerika verscheept
en op de Albert Cuyp markt in Amsterdam verkocht. Voor tientallen (toen nog) guldens goedkoper
dan in de reguliere winkels van Levi Strauss. Levi’s Benelux bood aan
om te gaan samenwerken. Dit resulteerde in een exclusief contract voor
de verkoop van de collectie Levi’s
B-keus en de verkoop van de Levi’s
monstercollectie. Zo ontstonden de
eerste reguliere winkels. Inmiddels
heeft Big L 7 filialen in Nederland. In
1991 opende Big L de deuren in de
Zijdstraat. Bedrijfsleider Johan van
der Zwaard vertelt: “Je zult begrijpen
dat er sindsdien enorm veel veranderd is. Het betreft nu niet alleen Levi’s broeken, en al helemaal geen B
of C keus meer, maar wij bieden in
onze winkel maar liefst zeshonderd
vierkante meter shopplezier voor ieder wat wils, vanaf lage instapprijzen en voor alle leeftijden. Zo kunt
u terecht voor kinderkleding voor
jongens en meisjes vanaf maat 116,
damesmode van onder andere merken als Vero Moda, Esprit en Only
en heren hebben onder meer keuze uit PME (Pall Mall), G-Star, Cars
en Diesel. Wij kleden u van A tot Z;
van ondergoed tot en met schoenen, inclusief de accessoires.” De in

totaal negen personeelsleden staan
klaar met persoonlijk en professioneel advies en helpen met plezier
een juiste keuze te maken uit het
grote assortiment. Johan: “Trouwe
klanten komen nog steeds van heinde en verre naar Aalsmeer, dus dat
zegt genoeg.”
Knalacties op de jeanstafels
De bedrijfsleider vertelt verder:
“Aangezien klanten steeds prijsbewuster worden hebben wij zeer regelmatig scherp geprijsde artikelen.
En sowieso iedere maand een extra actie. Tot en met zaterdag doen
we daar nog een schepje bovenop.
Er komt een jeansgerelateerde actie. Op de special Jeanstafels liggen dan broeken tegen de volgende
stuntprijzen: één voor 59,95 euro en
de tweede voor 20,00 euro en, zelfs
nog scherper: er is een tafel met één
broek voor 49,95 euro en de tweede
voor slechts een tientje. Spectaculair toch? Zo gaan we eigenlijk een
beetje terug naar de basis van het
concept van Big L.”
Big L is te vinden in de Zijdstraat op
nummer 61 in Aalsmeer. De openingstijden zijn op maandag van
half een tot zes uur, dinsdag tot en
met donderdag van tien tot zes, op
vrijdag van tien tot negen uur en zaterdag tot vijf uur. Tevens te volgen
op diverse sociale media.
www.bigl.nl

Workshop in Atelier
de Penseelstreek
Uithoorn - Begin april bestaat
Atelier de Penseelstreek 20 jaar.
Ter gelegenheid daarvan zal een
aantal bijzondere workshops gegeven worden.
De eerste workshop voor volwassenen vindt morgenavond, donderdag 7 maart, van 20.00 tot
22.00 uur plaats. Voor de kinderen
van 7 tot 12 jaar is er op diezelfde
dag ’s middags een workshop van
15.45 tot 17.15 uur. In beide gevallen zullen ‘fantasie-vissen’ geschilderd worden.
Er zal gewerkt worden met plakkaatverf op papier. Al het mate-

riaal (kwasten, verf en papier) is
inbegrepen in de prijs: 17,50 euro
voor volwassenen en kinderen betalen 11,50 euro.
Voor wie het leuk vindt om een
keer in het atelier te komen schilderen is het een goede gelegenheid om dit eens uit te proberen.
Het is altijd heel gezellig.
Koffie, thee of limonade is gratis.
Voor meer info en opgave:
tel.0297540444, e-mail: info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
Atelier de Penseelstreek is gevestigd aan de Potgieterlaan 16.

KnA kiest nieuwe dirigent
Uithoorn - U heeft het de afgelopen weken kunnen lezen in deze
krant. Het orkest van KnA Uithoorn
heeft de afgelopen 4 weken proefrepetities gehouden op zoek naar
een nieuwe dirigent. 4 weken lang
kwam er iedere week een andere
dirigent langs om 2 bekende en 1
onbekend stuk door te nemen.
Vorige week was de laatste dirigent
aan de beurt: Gerhart Drijvers. Gerhart is een ervaren dirigent die zelf
Hoorn speelt. Hij geeft les, arrangeert en dirigeert. Daarnaast is Gerhart docent directie. Gerhart begon
de avond met een muziekstuk dat
hij zelf had meegebracht, Sleep van
Eric Whitacre. Direct was duidelijk
dat Gerhart een dirigent is die door
zijn intense manier van dirigeren
het beste in een muzikant naar boven haalt. Het muziekstuk was nog
nooit door het orkest gespeeld. Het
is een zeer langzaam opbouwend
werk, zowel in volume als intensiteit.
De finesse die Gerhart zoekt in de
uitvoering maakte het dat de muzikanten zeer geconcentreerd aan
het repeteren waren. Daarna werd
het stuk The White Tower doorgenomen. Een werk dat het orkest in
november nog had opgevoerd in
het Crown theater bij A Music Night
Out: Classic mees Rock. Ook hierbij
werd duidelijk dat Gerhart een eigen interpretatie had en deze snel
kon overbrengen op het orkest. Gerhart besteedde veel aandacht aan
het werk dat aandachtig werd gerepeteerd, ondanks dat het al bekend
was bij het orkest.
Ten slotte werd de Armeense Dansen gerepeteerd. Door de intensiteit
en drive van Gerhart was dermate veel tijd aan de vorige twee stukken besteed dat dit maar kort kon
worden doorgenomen. Het was duidelijk: deze dirigent zou veel uit de

muzikanten halen, maar is dit wel
wat iedereen zoekt in een dirigent?
De ingevulde scoreformulieren
moesten een duidelijke keuze laten zien om direct een nieuwe dirigent uit te kunnen zoeken. Na de
scores op verschillende onderdelen
(muzikaliteit, enthousiasme, motivatie, presentatie, etc) werd ieder orkestlid ook gevraagd een rapportcijfer te geven.
Na het tellen van de stemmen was
duidelijk: Gerhart Drijvers is de
nieuwe dirigent van het orkest van
KnA! Met een overtuigende meerderheid van de stemmen en de
hoogste scores op nagenoeg alle
onderdelen was Gerhart de favoriet
voor het orkest.
KnA heeft dus weer een nieuwe dirigent. De komende weken zal de
dirigent samen met het bestuur en
het orkest aan de slag gaan om gedurende het jaar een aantal schitterende concerten te geven. Meer
daarover hoort u uiteraard via deze krant.

Bingo
Uithoorn - Op dinsdag 12 maart
a.s. organiseren de Ouderenbonden ANBO en KBO hun gezamenlijke Bingomiddag in Wijksteunpunt
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Aanvang 14 uur, de zaal is
open vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is
Hanny Kampen. Ook niet ANBOKBO 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!

Met regelmaat vliegen de bijzondere dagen om je oren: feestdagen, verjaardagen en dan die bijzondere dagen die nog niet zo bekend zijn als de algemene feestdagen. Alle dagen die over waren in
het jaar zijn volgens mij op een gegeven moment geveild voor een
of ander goed doel. Dus las ik laatst dat 17 februari is uitgeroepen
tot ‘Doe vriendelijk dag’ en 1 maart schijnt alweer enige tijd ‘Complimenten dag’ te zijn. Ik vind het prachtige doelen, onderwerpen of
hoe je het ook wilt noemen, maar het verbaast mij ook ten zeerste.
Alsof je de andere dagen van het jaar niet vriendelijk hoeft te zijn of
nooit complimenten hoeft te maken. Is vriendelijkheid in zijn algemeenheid niet het sociale smeermiddel van de maatschappij? Juist
in deze tijd van individualisering zou je verwachten of hopen dat
er geen dag nodig is. Of juist het tegenovergestelde, dat we het zo
zijn verleerd dat we maar meteen het jaar 2013 uit moeten roepen
tot het jaar van de vriendelijkheid. Ik doe nog helemaal niks bijzonders op deze dagen, omdat ik het meestal lees of hoor als het alweer achter de rug is. Hoe dan ook, het is een mooie aanleiding om
vriendelijk zijn en complimenten te geven tot een gewoonte te maken. Zo las ik laatst op facebook een oproep dat de eerste 5 mensen die zouden reageren op deze oproep een cadeautje ergens in
de loop van het jaar zouden krijgen. Een cadeautje in de zin van samen een mooie wandeling maken, dat er lekker voor je wordt gekookt of iets anders verrassends. Het enige addertje onder het gras
was dat als je reageerde je zelf ook de oproep moest plaatsen. Een
soort kettingbrief onder de social media maar met een positieve intentie. Ik hou wel van dat soort dingen, maar het is nog niet datgene wat mij echt in beweging zet. Mooier vind ik het als het ontstaat
op het moment zelf. Wellicht een illusie, want dan moet je ook wel
echt om je heen willen kijken en het willen zien. Maar je kan sommige dingen ook makkelijk invoeren in je eigen agenda. Doe datgene wat bij je past. De een zal wat vaker een onbekende vriendelijk
groeten of een stralende lach toewerpen. Een ander kan in plaats
van een sms’je of whatsappje eens een brief of kaart schrijven
en vertellen hoeveel die ander voor hem/haar betekent. Toevallig
kwam in het weekend het onderwerp complimenten zo maar langs
aan de eettafel en zei mijn oudste zoon dat complimentjes maken
vet makkelijk was. Een mooi moment om het meteen in de praktijk
te brengen dus vroeg ik of hij aan iedereen aan tafel een complimentje kon geven. Het ging misschien niet vet makkelijk, maar hij
deed het wel. Als laatste was ik dan aan de beurt, hij keek me is aan
en zei “Mam, jij bent zo zorgzaam”. Ik moest lachen en viste naar
meer complimentjes. Hij keek me nogmaals aan en toen kreeg ik
het rijtje “zorgzaam, grappig en lief”. Nou, daar doe ik het wel voor,
hoor. En natuurlijk kreeg hij een compliment dat hij zo goed kan
complimenteren. Eigenlijk heeft mijn zoon wel gelijk, complimenten
geven is helemaal niet zo moeilijk, je moet het gewoon doen. Echter
iets voor een ander doen is net een drempeltje verder. Zo stond een
vriendin van mij laatst met haar dochtertje van twee in de parkeergarage bij de parkeerautomaat toen ze erachter kwam dat ze haar
portemonnee niet bij zich had. Dit was uiteraard een ongemakkelijk moment waarop je je afvraagt hoe je je hieruit moet redden. Gelukkig was daar een voorbijganger die het tafereel aanzag en zei
“Meid, die 40 cent betaal ik wel even en nee hoor, ik hoef daar niks
van terug.” Het is zo simpel maar tegenwoordig waarschuwen we
vooral veel voor alle slechte dingen die kunnen gebeuren, alsof alle mensen alleen maar misbruik kunnen maken van een situatie.
Want natuurlijk zijn er genoeg vriendelijke mensen op de wereld.
Vriendelijk zijn en een gemeende lach zijn gratis en als je positief de
wereld tegemoet treedt, dan zullen mensen ook positief op jou reageren en maak je het dagelijkse leven een stuk aangenamer voor
jezelf en de ander. Maar verander de wereld begin bij jezelf, dus
komt hier mijn complimentenrijtje. Een compliment voor mijn vader,
die al weer 79 is geworden en het toch allemaal maar doet in zijn
eentje. En een voor mijn zussen, die allebei sterke vrouwen zijn en
zo nodig klaar voor me staan (snel weer een zussendate maken?).
En dan ook een compliment voor mijn partner, die eindelijk een manier heeft gevonden waarop hij een gesprek goed kan overbrengen
met details. Zodat ik niet loop te zeuren over wat er nou precies is
gezegd tijdens het 10 minutengesprek van de jongste, waar ik niet
bij kon zijn door een staartje van de griep. Raar maar waar, maar
mijn kinderen hoef ik hier niet te noemen. Op een of andere manier
geef ik die wel dagelijks vele complimentjes, omdat er genoeg momenten op een dag zijn waarbij dat kan en je dus positief gedrag
kan sturen. En soms zit het niet in complimentjes, maar ben ik gewoon blij met alle mensen om me heen. Dan kan ik eindigen met
een liedje, bekend van de radio (Giel Beelen, 3fm).
“Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach,
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag, ja
die lacht de hele dag.”

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met
blauw bandje. Hij heet Niks.
- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat. Hij heeft
een vlekje op de neus, een witte buik en de achterpoten zijn half
wit en zwart. De kat is erg aanhankelijk.
- Mijdrecht Waterhoen: Grijs cyperse 4 jaar oude kater met witte
voetjes.
- Uithoorn, Schootsveld: Langharige gecastreerde grijs-witte boskat. Poche is 10 jaar oud en erg schuw. De eigenaar is sinds kort
verhuisd. Mogelijk is Poche teruggegaan naar zijn oude woonadres Ebro in Uithoorn.
- De Kwakel, Anjerlaan: Lapjespoes, schildpad. Minoes draagt een
kap vanwege sterilisatie.
- Uithoorn, Artur van Schendellaan: Wit konijn met zwarte kring om
oog en zwarte streep op haar rug.
Gevonden:
- Amstelhoek, Menno Simonstraat: Kleine rood-witte kat.
- Waverveen, Botsholsedwarsweg: Rood-witte kat. Snuitje, bef,
borst, achterpoot, voorpoot en buik zijn wit.
- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht: Grote rode poes
- Uithoorn, Adm. de Ruyterlaan: Grijs-witte poes met witte buik en
witte achterpoten. Ze heeft witte sokken aan voorpoten.
- Vinkeveen, Donker eind: Lapjespoes. Ze ziet er goed uit.
- Mijdrecht, Pimpernel: Rood-witte poes met geringde staart.
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CO L O F O N
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Nieuwsbrief 7 Dorpscentrum
Vorige week verscheen nieuwsbrief 7
over het Dorpscentrum. Hierin is veel
aandacht voor de plannen voor de
Waterlijn. De nieuwsbrief is huis-aanhuis verspreid in het centrum van Uithoorn, Thamerdal, Meerwijk-Oost en
Amstelhoek. Daarnaast is de nieuwsbrief op te halen in het informatiecentrum, de openbare bibliotheek en het
gemeentehuis. Op de gemeentelijke
website www.uithoorn.nl is informatie
over alle deelprojecten in het dorpscentrum te vinden onder Wonen en
wijken/Nieuwbouw en herinrichting/
Dorpscentrum. U kunt de nieuwsbrief
daar ook downloaden.
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de gemeente Uithoorn

Dorpscentrum Uithoorn

NIEUWSBRIEF 7, FEBRUARI 2013

De plannen voor het dorpscentrum worden steeds concreter:
het concept-ontwerp voor de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan is klaar, er is uitgedacht op welke
manier het Schansgebied ontwikkeld kan worden en de ideeën voor de Waterlijn zijn nader ingevuld.
Daarnaast is de sloop van de woningen aan de Prinses Irenelaan en de Raadhuisstraat in volle gang.
Na jaren van voorbereiding en werkzaamheden gaat de nieuwe N201 eind van dit jaar open.
Dat betekent dat we daarna in het dorpscentrum aan de slag kunnen.
In het Informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpstraat 15 is uitgebreide
informatie te vinden over de verschillende plannen. De informatie is onlangs
geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe plannen en ontwikkelingen.
Het informatiecentrum is geopend op dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur.

Vormgeving en drukwerk:
TPP Creations & Productions, Uithoorn
www.totalprepress.nl
Oplage: 6.000 exemplaren, februari 2013
Contact: gemeente Uithoorn
T 0297-51 31 11
E dorpscentrum@uithoorn.nl

N

T

E

N

I

Ook Uithoorn geconfronteerd
met tegenvallend resultaat
De gemeente Uithoorn krijgt dit jaar
net als andere gemeenten in de regio te maken met ﬁnanciële tegenvallers. Zo bleek vorige week tijdens de
afsluiting van de jaarrekening 2012
dat de grondexploitatie een negatief
resultaat boekt van € 7,27 miljoen.
De jaarrekening komt daardoor uit op
een verlies van ca. € 5,5 miljoen.
Oorzaken negatief resultaat
Het negatieve resultaat van de
grondexploitatie wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door drie factoren:
1. Door de verslechterde economische situatie kan de verhoging
van de BTW van 19% naar 21%
niet worden doorberekend in de
woning- en grondprijs. Dit leidt tot
een verlies van € 3,13 mln.
2. Verslechtering van economische
omstandigheden op de woning-

en kantorenmarkt. Dit leidt tot een
verlies van €2,79 miljoen.
3. Overige effecten leiden tot een
verlies van €1,35 miljoen.
Raadsdebat
Eerder had het college gevraagd of
alle neveneffecten van de ﬁnanciële
en economische ontwikkelingen waren meegenomen in de halfjaarlijkse
actualisatie van de grondexploitatie
en de begroting 2013. Dit blijkt voor
de verhoging van de BTW niet het geval te zijn. Portefeuillehouders Levenbach (Financiën) en Verheijen (Ruimtelijke Ordening) willen zich daarom verantwoorden tegenover de gemeenteraad. Het college heeft hiervoor de gemeenteraad verzocht een
debat te organiseren na 12 maart
wanneer wethouder Levenbach is teruggekeerd van ziekteverlof.
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Kappen kastanjes
Pr. Christinalaan/ Dreeslaan
In de groenstrook tussen Prinses
Christinalaan en Dreeslaan staan
kastanjebomen die aangetast zijn
door de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte is voor de kastanjes op den
duur dodelijk. Met een bewonerswerkgroep is overleg gevoerd over
een oplossing voor deze beeldbepalende bomen. Besloten is om een
aantal kastanjes te kappen en te vervangen door een andere boomsoort.
Kappen kastanjes
Het nieuwe inrichtingsplan voor de
groenstrook omvat het kappen van 8
kastanjes, aanbrengen van drainage,
ophogen van de groenstrook en planten van nieuwe bomen. Na een stemming onder de bewoners is besloten
om 12 amberbomen terug te plan-

ten ter vervanging van de kastanjes.
Van de 8 te kappen kastanjes zijn er
5 aangemerkt als waardevol. Voor het
kappen van deze 5 bomen is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. Tegen de vergunning voor
het kappen van de waardevolle kastanjes kan bezwaar worden gemaakt.
Voor het kappen van de 3 niet waardevolle kastanjes is een verzoek ingediend bij Buurtbeheer Thamerdal.
De uitvoering van de werkzaamheden
staat gepland in het najaar van 2013.
Vragen of opmerkingen?
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de heer Valkenburg van de
afdeling Leefomgeving via tel. 0297513111 of per e-mail via gemeente@
uithoorn.nl t.a.v.. E. Valkenburg.

Leerlingen Dolﬁjn adviseren
wethouder over energie

Start vaccinaties baarmoederhalskanker, BMR en DTP

Op maandag 4 maart gaf wethouder Ria Zijlstra het startsein
voor een onderzoek naar duurzaam energiegebruik op SBO De
Dolﬁjn. Twee groepjes leerlingen
gaan de komende weken aan het
werk met allerlei meetinstrumenten en onderzoeksvragen. Centraal staat de vraag: hoe kan de
school bezuinigen op energiegebruik? De uitkomsten worden
op donderdag 25 april gepresenteerd.
De gemeente Uithoorn wil voor
het basisonderwijs energiebewustwording op de agenda zetten. Daarom is het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer
(NMCH) gevraagd of het succesvolle project ‘Energieke scholen’
op maat kan worden gemaakt
voor de Uithoornse scholen. De
directie van De Dolfijn heeft enthousiast gereageerd om als pilot-school te fungeren. Twee
teamleden pakken samen met
stagiaires het project op en gaan
er onder leiding van de projectleider van NMCH mee aan de slag

Vanaf deze week worden in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, OuderAmstel, Aalsmeer en Uithoorn in totaal 5.082 meiden opgeroepen voor
een serie van drie HPV-vaccinaties
tegen baarmoederhalskanker en
10.281 9-jarigen voor een BMR en
DTP vaccinatie tegen bof, mazelen,
rodehond en difterie, tetanus, polio.
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, vinden de vaccinaties verspreid over Amsterdam en in Amstelveen en Uithoorn plaats.
Net als de afgelopen jaren wordt het
prikmoment voor de HPV-vaccinatie
vanuit efficiëntie oogpunt gecombineerd met het vaccineren van 9-jarige kinderen voor BMR en DTP. Het
gaat dus om twee verschillende doelgroepen die op dezelfde tijden naar
dezelfde priklocaties komen.

Na de centrale introductie gaan
twee groepen leerlingen onderdelen van energiegebruik en binnenmilieu op school onderzoeken. Ze gebruiken hiervoor lesbrieven van het milieucentrum
en meetinstrumenten uit de leskist Energie. Installatiebedrijf Van
Zaal heeft zijn medewerking toegezegd om samen met de kinderen een energie binnenmilieu advies uit te voeren en de resultaten
terug te koppelen aan de schooldirectie en de gemeente. Tevens
verzorgt Van Zaal een gastles.
Uiteindelijk rapporteren de leerlingen alle uitkomsten aan elkaar
en bepalen de ‘tips en tops’.
Naast energiebesparing wil het
project kinderen bewust maken
van het belang van energiebesparing en een goed binnenmilieu. Leerlingen leren bewuste
keuzes te maken, denken na over
hun eigen gedrag in relatie tot
energiebesparing thuis en weten
straks op welke apparaten energie te besparen valt.

Doelgroep HPV
De HPV-vaccinatie is dit jaar voor
meisjes geboren in 2000. Een volledige serie bestaat uit drie prikken:
voor de eerste twee prikken worden
de meisjes in maart en april uitgenodigd. In september volgt de derde

prik. Meisjes geboren in 1999 die nog
niet volledig gevaccineerd zijn, krijgen ook een uitnodiging om de serie
vaccinaties af te maken.
Doelgroep BMR en DTP
De BMR en DTP vaccinaties zijn dit
jaar voor alle kinderen die geboren
zijn in 2004. De eerste helft van deze groep kinderen wordt in maart uitgenodigd, en de tweede helft in april.
De prikken worden in een keer gegeven, in elke arm één prik.
Opkomstpercentages
De opkomstpercentages verschillen
per priklocatie en vaccin. In maart
2012 was het totale opkomstpercentage voor de 1e ronde HPV op de 6
priklocaties in Amsterdam en Amstelland 53%. De hoogste opkomst was
in Uithoorn (75%) en de laagste opkomst in Amsterdam West (34%).
In 2012 was het totale opkomstpercentage BMR en DTP in Amsterdam
en Amstelland 91%. De hoogste opkomst was in Amsterdam Zuid (99%)
en de laagste opkomst in Amsterdam
Zuidoost (84%).

Informatiecentrum:
Dorpsstraat 15, Uithoorn

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

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

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

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

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Tijdelijk:
- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrichting van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Inzageperiode: 14 februari tot
en met 27 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en
met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperiode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297513111.
- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleidsregels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info: Waternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900-9394 of evelien.van.assenbergh@waternet.nl
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een
ﬁtnessclub. Ontvangen 25 februari 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Ringslang 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 26 februari 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 25 februari 2013.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

-

Prinses Irenelaan, vergunning aan Jos van den Lubbe Kabel en leidingenwerken voor het plaatsen van 1 schaftkeet en 1 ecotoilet van 22 februari t/m 8
maart 2013. Bezwaar t/m 9 april 2013

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Harlekijneend 6, omgevingsvergunning voor het vergroten van de eerste verdieping van de woning aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 9 april 2013.
- Zwarte Mees 2, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan
de zijgevel en het realiseren van een dakterras. Bezwaar: t/m 11 april 2013.
- Grauwe Gans 13, omgevingsvergunning voor het vergroten van de zolderverdieping. Bezwaar: t/m 11 april 2013.
Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 38, omgevingsvergunning voor het realiseren van een
nokverhoging. Bezwaar: t/m 11 april 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 54, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 9 april 2013.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
WET MILIEUBEHEER

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 57, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclameuiting in de vorm van een ijsje. Bezwaar: t/m 9 april 2013.
- Prinses Irenelaan 5 t/m 27 en Raadhuisstraat 4 t/m 14, omgevingsvergunning
voor het tijdelijk wijzigen van de functie van de woonbestemming naar parkeren en groen voor een periode van maximaal 5 jaar. Beroep: t/m 17 april 2013.

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 6 maart 2013

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 77, omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame en het vestigen van een bedrijf in caravans en accessoires. Bezwaar: t/m
9 april 2013.

WWW.UITHOORN.NL

Activiteitenbesluit milieubeheer
- TWF Invest, Wiegerbruinlaan 4f te Uithoorn, opslag en transport van levensmiddelen.
- Kampeerperfect, Wiegerbruinlaan 77 te Uithoorn, verkoop kampeermiddelen
en opslag gasﬂessen.

04 Nieuwe Meerbode

• 6 maart 2013

Prijswinnaars kassabonnen
actie AmstelPlein bekend
Uithoorn - Het was zaterdagmiddag jl weer een drukte van belang
in winkelcentrum AmstelPlein. Om
half vier begon men met het bekend
maken van de prijswinnaars van
de kassabonnenactie die de afgelopen maand was gehouden. Honderden deelnemers waren gekomen
om te horen of zij of hij misschien
de gelukkige winnaar van een van
de prachtige prijzen was geworden. Hoewel er heel veel deelnemers waren gekomen (je moet er
zijn, anders gaat de prijs aan je
neus voorbij) werd al snel duidelijk
dat er ook heel veel niet waren gekomen. Diverse flessen wijn, maar
ook een prachtig fondueset, een minuut gratis winkelen bij AH Jos van
den Berg en zelfs de hoofdprijs, een

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

reischeque van 1000 euro, moesten
meerdere malen getrokken worden,
daar de winnaars niet aanwezig waren. Het maakte het geheel wel erg
spannend, maar het duurde, zeker
door de trekking van de 25 verrassingspakketten, wel erg lang.
Maar iedereen, bijna iedereen had
geduld. De uiteindelijke hoofdprijswinnares had de moed net opgegeven en was met de roltrap op weg
naar haar auto, toen zij haar naam
hoorde noemen. Ze wist niet hoe
snel ze weer moest afdalen om met
een zucht van verlichting en dolblij
de prijs alsnog in ontvangst te nemen.
Elders in deze krant vindt u een fotoverslag en de namen van alle winnaars.

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.

Stinzenplanten
Bij de Grutto is het laatste
schaap over de dam…
Mijdrecht - Letterlijk… want de
dam, de bouwinrit aan de kant van
de Hoofdweg, is verwijderd en daardoor is de doorstroom van het water zoals die moet zijn. Het aanzicht
vanaf de Hoofdweg is nu zoals het
bedacht is. Het zicht op de woningen die uitkijken naar het sportpark en de brede trap met de vlonder ervoor die zicht geven op het
binnendek. De auto’s die eronder
staan worden aan het zicht onttrokken door deze brede trap. De nieuwe woonwijk is een feit! Inmiddels
zijn er 67 nieuwe bewoners gelukkig gemaakt en hebben die met plezier hun nieuwe woonplek gevonden. Er zijn nog kansen voor 19 geluksvogels! Vogels van verschillend
pluimage… zoals maisonnettes, ap-

partementen met een heerlijk royaal
terras, de unieke waterfrontwoningen met een vlonder aan het water
en de magnifieke penthouses. Voor
ieder wat wils… En allemaal compleet met keuken, sanitair en wit
geschilderde wanden.
Wilt u de Grutto ook eens van dichtbij bekijken dan is dat zeker de
moeite waard. In de maand maart
zal er op elke donderdagmiddag
een open huis zijn tussen 15.30 en
17.30 uur zodat u zonder afspraak
terecht kunt maar u kunt vanzelfsprekend ook een afspraak maken.
Tijdens het open huis treft u de makelaar in de modelwoning, Zwaluw
15, om al uw vragen te beantwoorden. Zie advertentie elders in deze krant.

Zaterdag feest en veel
aanbiedingen

Duoplant opent nieuw
groothandelscentrum
Aalsmeer - Het moment is
daar! Na maanden voorbereiding en een week verbouwing
opent Duoplant aanstaande zaterdag 9 maart op feestelijk wijze
haar groothandelscentrum aan de
Legmeerdijk 274. Belangstellenden worden uitgenodigd het vernieuwde interieur te komen bewonderen, evenals het grote assortiment.
De bloemen en planten zijn van
dezelfde kwaliteit als gewend van
Duo Plant en worden tegen nog
langere prijzen en 10% groothandelskorting aangeboden. Tijdens
de feestelijke opening geldt verder een speciale aanbieding: Narcissen Tête à tête in 12 centimeter
pot voor maar 90 eurocent! Na zaterdag 9 maart kan alleen nog op
de hoofdverstiging aan de Legmeerdijk ingekocht worden met
een Duoplant-klantenpas, gekoppeld aan een Kamer van Koophandelnummer. Beschikt u niet
over een klantenpas, vraag deze dan aan! Aanstaande zaterdag

staat hiervoor het complete Duoplant-team voor u klaar. Met deze Duoplant-klantenpas profiteert
u van vele extra’s, zoals de mailing
waarin u op de hoogte wordt gehouden van alle activiteiten, zoals
kortingsavonden en workshops,
en bovendien ontvangt u op uw
verjaardag een mooi verjaardagsboeket! Ook spaart u punten voor extra kortingen, bovenop de 10% groothandelskorting!
Het programma van aankomende zaterdag: Om 10.30 uur is er
een optreden van Edo Botterman,
om 10.45 uur wordt het vernieuwde groothandelscentrum officieel
geopend.
Daarna veel muziek met optredens van popkoor Soundsation uit Aalsmeer om 12.00 uur
en zanger Ronny Wijngaarde om
14.00 uur. Vanaf 15.00 uur wordt
het happy hour met Edo Botterman. Duoplant is zaterdag geopend van 9.00 tot 17.30 uur.
Meer info: www.duoplant.nl.

Philadelphus Ensemble in
Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 17 maart
concerteert het Philadelphus Ensemble bij de Stichting Culturele
Activiteiten Uithoorn (SCAU) in de
Thamerkerk aan de Amstel.
Het Philadelphus Ensemble, gevormd door musici uit de kringen
van het Concertgebouworkest en
het Nederlands Balletorkest, bestaat uit Susanne Jaspers en Kirsti Goedhart-viool, Eva Smit-altviool

en Judith van Swaay-cello. Het ensemble is voor dit bijzondere concert versterkt met Thomas Braendstrup, eerste solocontrabassist bij
het Concertgebouworkest en de Italiaanse, in Nederland in verschillende ensembles actieve, clavecinist/
organist Andrea Friggi aan het continuo.
In deze grote bezetting wordt na de
pauze het Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd, met als solisten sopraan Laila Cathleen Neuman en
countertenor Jean-Sébastien Beauvais, beiden met een uitstekende
naam in een breed repertoire, waaronder barokmuziek, en succesvol
actief op gerenommeerde Europese concert-, opera- en festivalpodia.
Voor de pauze speelt het Philadelphus Ensemble het Adagio en Fuga
in g kleine terts voor strijktrio BWV
404a van Johann Sebastian Bach
en de Sinfonia Al Santo Sepolcro
van Antonio Vivaldi.
Het concert begint om 14.30 uur.
Losse kaarten zijn verkrijgbaar bij
boekhandel Ten Hoope aan het Zijdelwaardplein en Bruna aan het
Amstelplein, of aan de zaal (volwassenen betalen 12,00 euro, jongeren
onder de zestien jaar 6,00 euro.

Nieuw muzikaal talent bij
de Popprijs Amstelland
Uithoorn - Elk jaar levert de zoektocht naar nieuw muzikaal talent in
de regio Amstelland weer verrassende ontdekkingen op van nieuwe
bands die het verdienen om verder
te komen in het muzikale circuit.
De popprijs Amstelland is een samenwerkingsverband tussen P60 in
Amstelveen, The Mix in Uithoorn en
N201 in Aalsmeer. Op al deze podia zijn regelmatig heel erg leuke
lokale bands te bewonderen en uit
de bands die zich aangemeld hebben om mee te doen aan de popprijs
is een selectie gemaakt. Deze bands
zullen strijden in 4 voorrondes die
gehouden worden in N201 en The
Mix om een plek in de finale die op
3 mei in P60 gehouden zal worden.
De jury zal de bands op zowel artistiek niveau als op hun performance
beoordelen. Ook is er bij elke voorronde een publieksprijs: de band
die van alle voorrondes de meeste stemmen binnen haalt verdient
daarmee ook een plek in de finale.
Eerste voorronde
De eerste voorronde is op zaterdag
9 maart in The Mix in Uithoorn. De
bands die deze avond spelen zijn
Goldsick Monkey, Where is Waldo? en Mister Jones. Drie totaal verschillende bands, waardoor er voor
elke muziekliefhebber wel wat te
halen valt boven de gezelligheid die
je altijd al in The Mix kunt verwachten bij liveoptredens; Goldsick Monkey omschrijft zichzelf als een weergaloos raprockmonster die strakke raps en dito drums combineert
met een gedegen rocksound die het
midden houdt tussen bands als Rage against the Machine en Guns N’

Roses. Met Where is Waldo op het
podium kun je er zeker van zijn dat
er stevig gerockt en gelachen wordt
want behalve zeer bedreven op muzikaal gebied is een geintje tussendoor niet van de lucht en aldus is
menig toeschouwer al voldaan en
met een grijns op het gezicht huiswaarts getrokken na het zien van de
band.
Mister Jones tapt uit een heel ander vaatje en combineert reggae,
pop en rock tot een bijzonder prettig in het gehoorliggend geheel: het
klinkt lekker, het swingt lekker, het
rockt lekker, een lekker bandje dus
dat het net als de andere bands de
avond tot een hoog muzikaal niveau
zal brengen.
Tweede voorronde
Tweede voorronde op vrijdag 15
maart in N201 met de volgende bands: Purple Cyanide, Friday
Night¹s Murder en Lost Fox.
Derde voorronde
Derde voorronde: zaterdag 30
maart in The Mix met de volgende bands:Rodeo Drive, Purple Dog,
Deep Fried, The Anchor Creek
Vierde voorronde
Vierde voorronde: vrijdag 12 april in
N201 met de volgende bands: All
About Nothing, Mr. Pulp, Back Morton House.
Finale
Finale: op vrijdag 3 mei in P60.
Bij de voorrondes is de zaal open
vanaf 20.00 uur en de entree is gratis. Jongerencentrum The Mix kun je
vinden aan de J.A. Van Seumerenlaan 1 in Uithoorn. www.the-mix.nl

Stinzen planten bloeien al
heel vroeg in het voorjaar. Ze
beginnen al begin maart en
bloeien door tot in april! Deze
prachtig bloeiende planten
zijn in het verleden, vanaf de
Middeleeuwen, van buiten
Nederland ingevoerd en verwilderd geraakt. De planten
zijn ingeburgerd! Destijds zijn
de Stinzenplanten geplant
op buitenplaatsen: kasteeltuinen, oude boerenerven,
kloostertuinen e.d., vooral
in Friesland, Groningen, de
Achterhoek, buitenplaatsen
bijv. langs de Vecht en ook de
binnen duinrand. Stins is een
Fries woord dat vanaf 1400 n

Chr. wordt gebruikt voor stenen huis. Ook in ons gebied
komen Stinzenplanten voor
o.a. in de binnentuin van de
Ridderhofstad Gunterstein in
Breukelen.
Een groot deel van de Stinzenplanten overwintert als bol.
Denk hierbij aan de bostulp,
het sneeuwklokje. Een ander deel overwintert als knol:
voorjaarshelmbloem of als
wortelstok: anemoon, winterakoniet, wit hoefblad. Het
zijn alle echte vroege voorjaarsbloeiers, als de bomen
nog kaal zijn.
De aanplant van Stinzenplanten kreeg een extra impuls
na 1770 bij de intrede van de
aanleg van tuinen en parken
in de Engelse Landschapsstijl.
Men ging uit van de natuurlijke schoonheid van heuveltjes, vijvers en meanderende
watertjes, bomen en struiken.
Stinzenoplanten
zijn planten die
in een bepaald
omgrensd gebied
alleen
voorkomen in
de tuinen en
parken
van
buitenplaatsen
maar ook oude
boerentuinen,
stadswallen e.d.
Het stinzenmi-

lieu wordt vooral bepaald
door de bodem op de grens
van voedselarme zandgronden en lager gelegen kleiof veengronden. De bodem
moet los, voedselrijk en luchtig zijn en bovendien snel opwarmen in het vroege voorjaar. De samenstelling van de
grond is ongeveer zoals in de
hellingbossen van Limburg.
Het IVN De Ronde Venen &
Uithoorn organiseert elk jaar
een stinzenplantenexcursie
in de binnentuin van de Ridderhofstad Gunterstein in
Breukelen. De jonkheer zet
speciaal voor deze gelegenheid de normaal gesloten
binnentuin open voor de IVN
excursie. Gunterstein is een
prachtige buitenplaats met
een groot bosrijk park en een
mooie spannende binnentuin. Welke bloeiende planten
vinden we in deze tuin? Een
greep: enorme tapijten van
sneeuwklokjes en krokussen,
een veld winterakonieten,
de wilde bostulp, de ooievaarsbek, wit hoefblad, de
toverhazelaar, de moerascipres, de prachtframboos,de
alpenbes, de reuze sequoia
en nog veel meer.
Op zondag 23 maart organiseert de IVN afdeling de excursie naar de binnentuin van
de Ridderhofstad Gunterstein
in Breukelen. Aanvang aldaar
14.30 u. Lees tegen die tijd de
aankondiging van het IVN in
de lokale kranten.
U bent welkom!!
Nel Bouwhuijzen

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Vrouwennetwerk organiseert
‘Ervaringen als gevangenispastor’
Uithoorn - Op donderdagmorgen 14 maart organiseert NVVH
Vrouwennetwerk van 10.00 tot
12.00 uur in de Schutse een lezing over ‘Ervaringen als gevangenispastor’ door Jan Lange, pastor in de P.I. Alphen aan den Rijn.
Jaarlijks zitten zo’n 75.000 mensen in Nederlandse gevangenissen. Dat ze daar niet altijd terecht
zitten bleek laatst uit onderzoek:
40.000 onterecht, in 10 jaar tijd,
kosten 79 miljoen aan schadevergoeding excl. de ‘verzorgingskosten’ van 200 euro per dag/per
gedetineerde. In detentie hebben
gedetineerden recht op geestelijke verzorging: opdat ze kunnen vieren/belijden hun gods-

dienstovertuiging. Zo maakt zo’n
30% gebruik van RK geestelijke
verzorging. Er zal deze ochtend
gesproken worden over: Hoe
komt iemand in de gevangenis?
Wat gebeurt er in detentie met je?
Betekenis gevangenisstraf/vergelding versus verzoening/herstel? Relatie slachtoffer-dader?
Rol van de geestelijke verzorging
in dit alles? De wisselwerking van
‘binnen’ en ‘buiten’ (vrijwilligers/
kerken) de gevangenis? Nazorg,
als men weer buiten staat.
Er is alle gelegenheid tot verdieping van de onderwerpen en vragen stellen. Leden hebben gratis
toegang. Niet-leden betalen 1,50
euro.
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Miljoenenstrop voor gemeente Uithoorn
Uithoorn - Net als bij veel andere gemeenten in het land krijgt ook
Uithoorn dit jaar te maken met financiële tegenvallers. Zijn het niet
alleen de maatregelen die worden opgelegd uit Den Haag, vorige week bleek tijdens de afsluiting van de jaarrekening 2012 dat
de grondexploitatie een negatief
resultaat boekt van maar liefst 7,27
miljoen euro. Dat komt onder andere door de afwaardering van
gronden en minder woningbouwprojecten. De jaarrekening komt
daardoor uit op een verlies van ongeveer 5,5 miljoen euro. Het negatieve resultaat van de grondexploitatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door drie factoren:
1. De verslechtering van economische omstandigheden op de woning- en kantorenmarkt. Dit leidt
tot een verlies van 2,79 miljoen euro. 2. Vanwege die verslechtering
kan ook de verhoging van de BTW
van 19 naar 21 procent niet worden doorberekend in de woningen grondprijs. Dit leidt tot een verlies van 3,13 miljoen euro. 3. Overige effecten leiden tot een verlies
van 1,35 miljoen euro
Eerder had het college gevraagd of
alle neveneffecten van de financië-

le en economische ontwikkelingen
waren meegenomen in de halfjaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie en de begroting 2013.
Dit blijkt voor de verhoging van de
BTW niet het geval te zijn. Portefeuillehouders Levenbach (Financiën) en Verheijen (Ruimtelijke Ordening) willen zich daarom verantwoorden tegenover de gemeenteraad. Die gaat op verzoek van het
college op dinsdag 12 maart in het
gemeentehuis in debat met de beide wethouders. Wethouder Levenbach heeft te kennen gegeven na
een herstelperiode van zijn ziekte
weer graag aan de slag te willen.
Hij zal zich dat vreugdevolle tijdstip
misschien anders hebben voorgesteld…
Invloed op voortgang projecten?
Het verlies is een fikse tegenvaller voor de gemeente die tot 2016
al bezuinigingsmaatregelen heeft
moeten treffen om 1,5 tot 3 miljoen
euro te besparen. De ontwerpbegroting voor 2013 startte eind vorig jaar met een tekort van ruim
900.000 euro, wat uit de reserves
werd aangevuld om een sluitende begroting te krijgen. In het jaar
2012 was er tot voor kort een positief resultaat te zien van 49.000 eu-

ro. De meerjarenraming liet tot dan
een oplopend positief resultaat
zien: in 2014 (387.881 euro), 2015
(1.207.866 euro) en 2016 (2.021.329
euro). Het meerjarenperspectief
laat wel een sterke afname van de
reserves zien voor de komende jaren en het financieringstekort loopt
op. De vraag rijst nu wat de uitwerking zal zijn van deze financiële tegenvaller. Ook al omdat bepaalde maatregelen die het kabinet dit
jaar en in 2014 voor de gemeenten voor ogen staat nog eens extra zout in de wond zullen strooien.
Het plan is de gemeenten bijvoorbeeld (nog) minder geld te geven,
maar wel meer taken toe te bedelen. En hoe vertaalt zich deze onverwachte tegenvaller in concrete
projecten als het Masterplan voor
het Oude Dorp? In de wandelgangen wordt door insiders al gesuggereerd dat de ondergrondse parkeergarage op het Amstelplein niet
doorgaat. En dat was overigens
al vóórdat deze nieuwe tegenslag
zich aandiende! Wat zal er mogelijk
dan nog meer geschrapt worden?
Aan de andere kant is er de afgelopen jaren wel geld gereserveerd in
de begrotingen om bepaalde delen
van het Masterplan te financieren

De instorting van de woningmarkt en afwaardering van bouwgronden zorgen voor aanzienlijke verliezen
en uit te voeren. Al met al is het afwachten hoe de gemeentelijke rekenmeesters het verlies in de nieu-

we cijfers zullen verwerken. Alleen
boekhoudkundig of wordt dat ook
zichtbaar in concrete zin (projec-

BN’ers op de planken bij Maskerade
Uithoorn - Patty Brard op een duikplank, Monique Sluyter dansend op
ijs en Mari van der Ven die van een
skischans springt. Dat is toch wat
wij allen willen zien op TV? Vrijdag 5
en zaterdag 6 april ziet u bij Toneelgroep Maskerade hoe het er achter de schermen in TV-land aan toe
gaat in ‘De Bekende Nederlander’.
Een zeer onderhoudende tragi-ko-

medie. Geen enkele zichzelf respecterende quiz, talkshow of amusementsprogramma kan tegenwoordig nog zonder ‘Bekende Nederlander’. Met een BN-er scoor je. BNers stuwen de kijkcijfers omhoog.
‘De Bekende Nederlander’van Alan
Ayckbourn geeft u een kijkje achter de schermen van hoe het er in
TV-land aan toe gaat. Het toont u de

ware aard ervan. Hoe het ons een
verwrongen en verdraaide schijnwerkelijkheid voorspiegelt. Het gaat
over bekendheid en roem. Want dat
is wat wij willen: elke avond RTLBoulevard en elk weekend ‘Sterren…’ die steeds sensationeler strapatsen uithalen waar wij ons maar
al te graag aan vergapen… Ondertussen hebben de camera’s zich af-

gewend van het echte leven dat té
gewoon, té saai en té slaapverwekkend is om ons nog te boeien.
Het stuk speelt op de patio van de
Spaanse luxe-villa van Marco Mink,
ex-crimineel en ex-veroordeelde.
Hij is na zijn vrijlating tot bekende
TV-personality gemaakt. We zien de
ontmoeting – 17 jaar na dato – tussen Marco en zijn toenmalige oppo-

nent, de voormalige bankbediende
Arend van der Made die de bankoverval verijdelde. Van der Made
is de vleesgeworden eenvoud en
goedheid. Toppunt van naïeve bescheidenheid. Het contrast tussen
beiden kon niet groter zijn. Astrid
Barend, ambitieuze carrièrevrouw
en top-TV-presentatrice, heeft deze ontmoeting gearrangeerd voor

ten)? Naar wordt verwacht zal dit
na 12 maart a.s. duidelijker worden.

een pilot van haar nieuwe kijkcijferkanon ‘Onvergetelijke Ontmoetingen’ en ze weet al helemaal precies wat die op gaat leveren… Spetterend Vuurwerk! De realiteit schrijft
echter soms z’n eigen, onverwachte
en verrassende scenario…
‘De Bekende Nederlander’ is geregisseerd door Roel Visser en is te
zien in Het Alkwin Kollege, Weegbree 55 te Uithoorn. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur en kosten slechts 10 euro entree. Reserveren kan via tel. 06-81228111 of via
www.toneelgroepmaskerade.nl .

Hoofdontsluiting Oude Dorp in beeld gebracht
anders ingericht. Nieuw is dat de
doorsteek ter hoogte van de Emmalaan en Koningin Julianalaan
komt te vervallen. De afwateringssloot wordt namelijk doorgetrokken. In plaats daarvan komen er
twee mooie brugjes voor fietsers en
voetgangers om van de ene naar de
ander kant te komen. Het wegtracé
maakt daar aan beide kanten een
‘slingertje’ in de weg. Op dat punt
komt tevens een ‘duikerbrug’ over
de verbinding van de afwateringssloot met die tussen de Emmalaan
en Julianalaan. Tussen beide fiets/
voetgangersbruggen wordt een
steiger gebouwd om aan het water
te kunnen zitten. Tijdens de bouw
worden trillingsreducerende maatregelen genomen. Ook na de herinrichting is het de bedoeling dat
trillingen veroorzaakt door het verkeer, zoveel mogelijk worden gereduceerd. Beide lanen zijn voorbestemd om er een 30 km weg van te
maken.

Uithoorn - Nog dit jaar krijgt Uithoorn er een tweede hoofdontsluiting van en naar de omgelegde provinciale weg bij. Samen met bewoners heeft de gemeente de afgelopen maanden een herinrichtingsplan opgesteld voor de Thamerlaan
en de Prins Bernhardlaan. Afgelopen week was er een inloopavond
op het gemeentehuis waar het (nagenoeg) definitieve plan werd gepresenteerd en waarvan bewoners
en andere belangstellenden kennis
van konden nemen. De avond werd
terecht drukbezocht!
Beide authentieke lanen vormen de
hoofdontsluiting vanuit het centrum
(Oude Dorp) in Uithoorn van en
naar de omgelegde N201. De aansluiting wordt gevormd met de bestaande, maar nog in hoogte aan te
passen onderdoorgang van de busbaan via de Amsterdamseweg. Ook
daaraan wordt momenteel volop gewerkt in de uitvoering van een weg
met gescheiden rijbanen en rotondes op de vier kruisingen met zijwegen. Als alles mee zit is de Amsterdamseweg ook op tijd gereed om
het (doorgaande) verkeer van en
naar de N201 te laten doorstromen.
Fiets- en voetgangersbrugjes
De wegindeling op de Thamerlaan
en de Prins Bernhardlaan zijn qua
indelen vrijwel gelijk aan elkaar. Het
trottoir wordt 1,6 m breed met aansluitend een parkeerbaan van 2 m,
daarnaast een roodgekleurde fiets-

suggestiestrook van 1,5 m en een
rijweg van 2,75 m. Het geheel wordt
afgesloten door een sterke damwand voor de afwateringssloot in
het midden. Die blijft zoals nu 5 meter, een eis van het Waterschap. De
Prins Bernhardlaan wordt op dezelfde wijze ingevuld, maar krijgt een
‘groene oeverstrook van 4,56 m en
een waterkering. In de groenstrook

worden een gevarieerd assortiment
mooie bomen, struiken en bloeiende planten geplant. Brandweer en
hulpdiensten kunnen in geval van
calamiteiten van de totale wegbreedte (incl. fietsstrook) gebruik
maken.
De rotonde op de kruising met de
Prinses Christinalaan en de Irenelaan blijft bestaan, maar wordt nog

Rotonde en viaduct
Aan het einde, ter hoogte van de
busbaan en de kruising met de Stationstraat, komt een tweede rotonde. Daar komt de aansluiting met
de onderdoorgang – viaduct- van
de busbaan en de Amsterdamseweg. Aangezien de huidige onderdoorgang te laag is wordt de grond
daar uitgegraven waarna er een betonnen bak in komt met gescheiden
fietspaden en een rijweg met twee
rijstroken. Zo staat het althans op
de tekening. De totale hoogte onder
het viaduct wordt dan 4,60 m. Om
grote doorgaande vrachtwagens te

mijden wordt dit begrensd tot 3,50
meter. In dat licht gezien mag die
beperkte hoogte wel ruim daarvoor
duidelijk worden aangegeven, want
anders kan men er op wachten dat
vrachtwagens zich tussen de rijweg en het viaduct gaan klem rijden. Dat gebeurt ook al vaak bij het
Piet de Kruif viaduct aan de Wilhelminakade. Overigens is het de bedoeling dat de totale hoogte door
een bepaalde voorziening wel benut
kan worden in geval van calamiteiten. Dus voor brandweer en andere hulpdiensten waarvan de voertuigen soms hoger zijn dan 3,50 meter.
Niet helemaal tevreden
De bewoners van het ‘Thamerlint’
hebben vanzelfsprekend kennisgenomen van de plannen en de herinrichting. Hoewel de meesten wel
instemmende geluiden laten horen,
zijn er ook zaken die nog niet tot tevredenheid stemmen. Zoals de ‘beperkte hoogte’ van 3,50 m onder het
viaduct. Die zou men nog wat lager
willen want dan is men er zeker van
dat grote vrachtwagens er sowieso
niet onderdoor kunnen (maar waarvoor heb je dan een hoofdontsluiting van en naar de N201 gemaakt
kan men zich dan afvragen als een
deel van het verkeer er niet onderdoor kan? Met alle begrip overigens
voor de bewoners).
De bedoeling is dat beide lanen een
30 km weg worden. Volgens de bewoners komen er nu uitsluitend 30
km verkeersborden aan het begin
en het eind, maar blijft de rijweg
op dezelfde breedte. Bij een lagere snelheid mag ook de weg smaller

zijn. Daarmee wordt volgens hen de
snelheid over de volle lengte op een
passieve manier extra afgeremd. Bij
zowel zwaar vrachtverkeer als te
hoge snelheden kan dit tot schade
aan de woningen en overlast leiden.
Men is tevens de mening toegedaan dat de rotonde bij de Stationsstraat te dicht bij de huizen is gepland, terwijl er voldoende ruimte
is om die meer richting de busbaan
aan te leggen. Tot slot is een aantal bewoners niet blij dat in de nieuwe situatie bij de Willem Alexanderpoort veel parkeerplaatsen moeten
verdwijnen terwijl juist op die locatie veel mensen wonen die dan hun
auto niet meer kwijt kunnen. Komt
bij dat aan de andere kant ook de
Wilhelminakade voor een groot gedeelte autovrij wordt. De bewoners
zien graag dat de gemeente hiervoor nog met een mogelijke oplossing komt.
Overigens zal het plan nog aan de
gemeenteraad worden aangeboden. De verwachting is dat die daar
goedkeuring aan zal geven. Hooguit kan er discussie ontstaan over
de instelling van de 30 km zone op
deze hoofdontsluiting. En misschien
kunnen voordien bewoners nog tips
aanreiken, bijvoorbeeld over onderwerpen zoals die hiervoor zijn vermeld.
Naar zeggen van de gemeente
wordt pas in augustus dit jaar daadwerkelijk begonnen met de nieuwe
inrichting van de Thamerlaan en de
Prins Bernhardlaan. Er is dus nog
tijd voor mogelijke (kleine) aanpassingen.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of
zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze
redactie een standpunt inneemt.

Irritatie bij voortgang herinrichting
Amsterdamseweg

Klacht over OV lijn 170
Vorige week vond ik een mooi
verzorgde folder op mijn deurmat liggen, waarin je kon zien
hoe Uithoorn aan de Amstel eruit gaat komen te zien. Ik werd
er helemaal blij van. Prachtige
promenade, genoeg aanlegsteigers voor pleziervaartuigen. Helemaal geweldig. Er wordt aardig in geïnvesteerd om Uithoorn
op de kaart te zetten. Jammer
alleen dat het openbaar vervoer
–en ik heb het hier over lijn 170
van Amsterdam Centraal naar
Uithoorn Amstelplein- afgeknepen wordt vanwege bezuinigingsmaatregelen. Bus 170 gaat
om en om.
De ene keer rijdt hij door naar
het Amstelplein en de volgende
keer rijdt hij tot het busstation
Uithoorn. Je moet dan 10 of 20
minuten wachten tot je net dat
laatste stukje naar huis kunt.
Inmiddels is er een hele nieuwe woonwijk bijgekomen. Voor
zo’n paar haltes naar het eind-

station moeten oudere mensen,
mensen die van en naar hun
werk gaan en scholieren dagelijks staan te wachten voor
een stukje waar de bus misschien 8 minuten over doet. En
als ik dan die folder onder ogen
krijg, waar Uithoorn zo verfraaid
wordt, dan denk ik dat zo’n busdienst dan voor een paar haltes wordt afgeknepen. Als er
nou eens een steigertje minder
wordt aangelegd en een boompje minder wordt geplant, misschien kan die bus 170 dan elke
keer de eindstreep halen.
Ik ga deze brief ook naar het
Witte Weekblad en de Nieuwe
Meerbode sturen met daarin de
vraag of bewoners die het met
mij eens zijn hun klacht over de
eindhalte van bus 170 aan de
gemeente kenbaar willen maken.
Eleonora van Reenen-Henni,
Uithoorn

Uithoorn - Steeds vaker krijgt de
redactie klachten te horen over de
voortgang van de herinrichting van
de Amsterdamse weg. Momenteel
vooral over het gedeelte tussen de
Petrus Steenkampweg – parallel aan
de busbaan - in de richting van de
Industrieweg en de Wieger Bruinlaan.
Daar is de weg al geruime tijd afgesloten. Bewoners uit het Oude Dorp
die naar het industriegebied of het
Zijdelwaardplein willen moeten nu
een eind omrijden langs de Amstel
en door het Industriegebied Noord.

Ofwel via de bestaande N201 richting Zijdelweg, Zijdelwaard en binnendoor naar de Anthony Fokkerweg en de Industrieweg. Ondernemers in dat gebied zeggen duidelijk last te hebben van de langdurige
(deel)afsluitingen die de herinrichting van de Amsterdamseweg telkens met zich meebrengt. Eind mei
2012 (!) is begonnen met de aanleg
van de eerste rotonde bij de kruising Joh. Enschedeweg/Chemieweg. Vervolgens stonden er volgens
plan nog drie rotondes op het programma, namelijk bij de Molenlaan,
de Wiegerbruinlaan en de Indu-

strieweg. De werkzaamheden zouden toen ruim een half jaar in beslag nemen (…).
Wie er een kijkje gaat nemen zal
zien dat er pas één rotonde van
de vier die er moeten komen, klaar
is. Maar aan een groot deel van
de weg zelf moet ook nog het een
en ander gebeuren. Zoals de aanleg van twee rijstroken, voorzien
van dubbele doorgetrokken strepen en een overrijdbare middenberm. Voor fietsers worden aparte
banen aangelegd aan weerskanten
van de (auto)rijstroken. Overigens
zijn metalen verzinkbare palen bij
de rotonde Enschedeweg/Chemieweg al aan gort gereden (zie foto).
Na een signaal moeten deze in de
grond verzinken zodat lange trucks
met oplegger rechtuit over de rotonde kunnen rijden en er niet meer
‘omheen’ hoeven. Het oorspronkelijke plan voorzag in slagbomen maar
die zijn er niet gekomen. Kennelijk
is er met het ‘signaal’ iets misgegaan want twee paaltjes zijn zwaar
beschadigd en daardoor onbruikbaar. Kost weer nieuwe!...
Het duurt te lang
De Amsterdamseweg krijgt een
aansluiting op de reeds bestaande
onderdoorgang van de busbaan en
verder via de Thamerlaan en Bernhardlaan. Beide lanen worden zoals het er nu naar uit ziet in augustus dit jaar ingericht overeenkomstig de plannen voor de hoofdontsluiting via het Oude Dorp van en
naar het centrum van Uithoorn. De
hoogte van het viaduct zal dusda-

Marken a/d Amstel?
Uithoorn - Al eerder uitte ik in
de krant mijn bedenkingen over
de knip die ons gemeentebestuur heeft voorgenomen in de
prachtverbinding die Uithoorns
oude dorp heeft met provincie
Utrecht via de Irenebrug. Vele
overbodige miljoenen aan belastinggeld zijn en worden uitgegeven als direct gevolg van
de knip. Voorbeelden zijn Zijdelweg, parkeergarage, het traject “Thamerlint nieuwe stijl Amsterdamseweg” en zelfs de
“Fietsroute Libellebos beter”
Alle verhalen over de “Goede
ontsluiting van Uithoorn” (nieuwe Meerbode 27/2) kunnen niet
verhullen dat door de kapitaalvernietiging die knip heet, Uithoorn straks een dorp is aan het
eind van een doodlopende weg.
En dat Uithoorn moet zich moet
voorbereiden op toe- in plaats
van afnemende verkeershinder,
immers men moet -als alternatief voor een brugje overstekennaar Utrecht een kilometer of
vier omrijden, deels over een 30
km traject via een woonstraatje.
Mijn indruk is dat veel mensen,
ook van over de Amstel, straks
niets meer in Uithoorn te zoeken hebben.

Wat ik vermoed is dat het gemeentebestuur wellicht heeft
gekeken naar het succes van
Marken. Dat ligt immers ook
aan het eind van een doodlopende weg en trekt duizenden
bezoekers. Ik heb gezien dat
onze bestuurders een dusdanige toeloop verwachten naar
ons opgepimpte dorp dat betaald parkeren wordt onderzocht. Wat ik nog mis in alle
plannen is een grote parkeerplaats voor al die touringcars.
Marken, pas maar op je tellen
want in de plannen krijgt Uithoorn straks liefst drie havens,
zo lees ik in de Nieuwe Meerbode in een artikel van VVD-er
Wolffensperger.
Ik ben bang dat alleen een nog
diepere recessie een streep
door de onzalige knip- en wegenplannen kan betekenen. Dat
niet weer de zogenaamde Vrijheid zegeviert en een stuk leefmilieu van iedereen wordt opgeofferd ten bate van het profijt
van een enkeling.
Beste lezer, wat de uitslag ook
wordt, U mag het zelf betalen.
Ad de Kort
a.d.kort@hccnet.nl

Bezorgdheid Financiën
Uithoorn

Vorige week donderdag werd
de gemeenteraad onaangenaam verrast door een bericht
aan de raad waarin melding
wordt gemaakt van het feit dat
de jaarrekening van 2012 uitkomt op een negatief resultaat
van 5,5 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een negatief resultaat op de grondexploitatie van 7,27 mln. Op een
totale begroting van ca. 55
mln. (met een begrotingsresultaat rond de nullijn) praten we
dus over een negatief resultaat
van -10%. Voorwaar een serieus tekort. Uiteraard zal de raad
hier nog nader op ingaan in een
gepland informerend debat op
14 maart aanstaande. Inhoudelijk is er op dit moment nog niet
veel over te zeggen, maar het
tijdstip waarop dit wereldkundig gemaakt wordt, verrast ons
zeer. Ook komt hiermee het programma Financieel Gezond Uithoorn in een heel ander daglicht te staan. Het effect op de
komende meerjaren begroting
2014-2018 en bijbehorende reservepositie zal dan ook navenant zijn.
Terwijl de raad probeert aan
een aantal knoppen te draaien
waardoor er een duurzaam gezonde financiële situatie in de
gemeente Uithoorn ontstaat en
onderhouden wordt, valt er 2

maanden na het afsluiten van
het boekjaar 2012 zo maar een
gat van 10% in een (oorspronkelijk) sluitende begroting.
Dit tekort laat ook een ander
licht schijnen op de inhoud van
de brief die drie oppositiepartijen ontvingen van Gedeputeerde Staten van Noord Holland als antwoord op de brief
die zij stuurden met als kern de
bezorgdheid over de bestuurskracht. In dit antwoord wordt
namelijk verwoord dat op basis van de gegevens die zij als
toezichthouder hebben ontvangen GS van Noord Holland
van mening is dat de gemeente haar financiën op orde heeft.
Uiteraard was dit gebaseerd op
de informatie die zij (net als de
gemeenteraad) op dat moment
hadden ontvangen. Die situatie
blijkt dus serieus anders te zijn.
Op dit moment kunnen we
(nog) geen oordeel vellen over
de situatie. Natuurlijk zit de gemeenteraad met een flink aantal vragen en niemand is gebaat
bij een slechte financiële positie van onze gemeente. Het informerend debat op donderdag
14 maart zal hopelijk veel duidelijkheid verschaffen.
Onze fractie zal dit onderwerp
op de voet volgen.
Fractie Gemeentebelangen
Uithoorn-De Kwakel

nig op een niveau worden gebracht
dat bestemmings(vracht)verkeer er
wel onderdoor kan, maar grotere
vrachtwagencombinaties als doorgaand verkeer niet. Die moeten hun
weg vervolgen vanaf de Amsterdamseweg via de nieuwe N201.
Al met al zorgt een en ander reeds
geruime tijd voor de nodige overlast
voor het verkeer in dat deel van Uithoorn en het Industriegebied Noord
waarvoor omleidingen zijn gepland.
De ondernemers van veel plaatselijk gevestigde bedrijven zijn weliswaar blij met de herinrichting van
de Amsterdamseweg. Zij zouden
echter graag zien dat er eens wat
meer schot komt in de uitvoering.
Ook al omdat de nieuwe N201 inmiddels voor een deel in gebruik is
met een aansluiting op de Amsterdamseweg. De werkzaamheden lopen in hun ogen en die van bewoners veel te veel uit.
In een reactie laat de gemeente het
volgende weten: ‘Het gaat om de
rotonde bij de Industrieweg. Om die
te kunnen aanleggen moeten eerst
kabels en leidingen omgelegd worden. Dat zijn er aardig wat op die
kruising. Daar is mee gestart eind
2012. Dit gaat traag aangezien we
vorst hebben gehad in de grond en
de benodigde bodemsanering uiteindelijk meer voeten in de aarde heeft gehad dan tevoren is ingeschat. Volgende week starten de
nutsbedrijven met het daadwerkelijk omleggen. Dit duurt circa 6 weken.
Daarna heeft de civiele aannemer
nog circa 8 weken nodig om de rotonde aan te leggen. Dit impliceert
gereed werk medio eind mei 2013.
De probleemstelling voor de bedrijven is bekend en we doen er alles aan om de kruising zo snel mogelijk weer in gebruik te nemen. Er
wordt achtereenvolgens nog een
rotonde aangelegd op de kruisingen met de Wiegerbruinlaan en de
Molenlaan. Op dit moment is daar
nog geen planning voor af te geven
in verband met grondverwervingen.’
Aldus een woordvoerder van de gemeente.

COLOFON
sinds 1888

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

Kilo’s kwijt met een blijvend resultaat!
Uithoorn - Al vaak geprobeerd om
af te vallen, maar daarna toch weer
teruggevallen in de oude gewoonten? Amstelhof start op donderdag
21 maart weer een 8-weekse ‘Myline cursus’ op het gebied van afslanken, gezonde voeding en de juiste
beweging. Gedurende de 8-weekse cursus (met 8 groepsbijeenkomsten) leer je alles over gezonde voeding onder begeleiding van een
voedingsdeskundige. Daarnaast ga
je bij Amstelhof Sport & Health Club
twee keer per week aan de slag met
een persoonlijk trainingsschema of
sluit je aan bij de speciale groepstrainingen. Tot nu toe hebben in
Duitsland meer dan 700.000 succesvolle deelnemers aan de cursus

meegedaan. Bij de eerste 3 Myline
cursussen bij Amstelhof verloren de
deelnemers gemiddeld 7,1 kg aan
gewicht. Eén van de deelnemers
verloor zelfs 18 kilo binnen 8 weken!
Reacties van cursisten: ‘Myline heeft
mij geholpen met de eerste stap!
Top begeleiders en erg positief! Bedankt.’
‘Zonder Myline was het mij niet gelukt met afvallen. Bedankt.’ ‘Bedankt
voor de aanzet tot meer met behulp van de opgedane kennis’. ‘Leuke cursus, veel geleerd, veel gelachen, veel gezweet, veel afgevallen,
genoeg gegeten & genoten.’ ‘Myline,
zetje in de goede richting. Bewustwording op meerdere vlakken. Myline = Yourline!’

Meer informatie en/of inschrijven
De eerstvolgende cursussen gaan
van start op donderdag 21 maart
aanstaande (avondcursus). Donderdag 18 april 2013 (ochtendcursus). Kosten 33,60 euro per week
(niet-leden). 21,10 Euro per week
(leden van Amstelhof). Ga hiervoor
naar: www.amstelhof.com/myline
Tevens vind je op de website de resultaten van de voorgaande cursussen en overige informatie.
De plaatsen zijn beperkt, dus wacht
niet te lang en ga de uitdaging aan
met Myline.
Uiteraard ben je van harte welkom
voor een kosteloos informatiegesprek. Voor meer info zie ook advertentie elders in deze krant.

Speelgoedbeurs in het dorpshuis
De Kwakel - Bent u op zoek naar
leuk en betaalbaar speelgoed? Komende zaterdag 9 maart organiseren de ouders van Peuteropvang ‘De
Quakel’ van 09.00 tot 12.00 uur een
speelgoedbeurs. De speelgoedbeurs
zal worden gehouden in Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16.
Om deze beurs mogelijk te maken
is er(on)gebruikt speelgoed ingezameld. Op de speelgoedbeurs zal dit
speelgoed tegen kleine prijzen verkocht worden. De opbrengst is be-

stemd voor de kinderen van Peuteropvang ‘De Quakel’. Tijdens de
speelgoedbeurs zal er ook een aantal leuke activiteiten voor de kinderen worden geregeld. Zo kunnen zij
zich bijvoorbeeld tegen een kleine
vergoeding laten schminken, vlechtjes in hun haren laten maken, grabbelen in de grabbelton of een zakje snoep kopen bij het snoepkraampje. Tevens hebben zij de mogelijkheid om een mooie kleurplaat te
kleuren. De moeite waard dus om

samen met de kinderen even langs
te komen.
Open dag
Peuteropvang ‘De Quakel’ van Solidoe organiseert die ochtend ook
een open dag. U kunt dan informatie inwinnen over de peuteropvang en een rondleiding krijgen in
het speellokaal. Er is dan ook de
mogelijkheid om uw kind(eren) in
te schrijven voor Peuteropvang ‘De
Quakel’.

Uithoornse scouts helpen Jantje een handje
Uithoorn - Ook dit jaar wordt er
door de Uithoornse jeugdvereniging
Scouting Admiralengroep gelopen
voor Jantje Beton van 4 t/m 9 maart.

en projecten die ervoor zorgen dat
steeds meer kinderen veilig, vrij en
avontuurlijk buiten kunnen spelen
in hun eigen buurt.

Al 45 jaar wordt er gecollecteerd
om de jeugd van Nederland iets
extra’s te kunnen geven. Projecten
als vakantiekampen voor de jeugd

Kortom: in elke gemeente waarin gecollecteerd wordt profiteert de
lokale jeugd mee van deze collecte.
Jaarlijks zetten gemiddeld zo’n 1650

jeugdverenigingen zich in voor de
collecte en lopen meer dan 44.500
collectanten mee. Tussen 4 en 9
maart kunt u de jeugdige collectanten van de scouting Admiralengroep tegenkomen. Mocht er iets
zijn dat u wilt vragen over de collecte in Uithoorn, bel dan met Hans
Selman: 06-5321 1411.

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.300
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!
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Prachtige vrije trap bobby Uitermarkt
leidt KDO naar drie punten
De Kwakel - Voor het eerste van
KDO stond afgelopen zondag de uiterst belangrijke thuiswedstrijd tegen Nederhorst op het programma. Rode lantaarndrager Nederhorst had op voorhand negen punten minder dan KDO, dus bij winst
van de Kwakelaars kon er een groot
gat geslagen gaan worden. Trainer
Raymond de Jong kon deze middag echter geen beroep doen op
de geblesseerden Sven Vlasman en
Doron Borger plus de geschorsten
Erik Verbruggen en Michael Meijer.
In het begin van de wedstrijd golfde het spel op en neer, waarbij de
uitploeg na tien minuten spelen op
voorsprong wist te komen. Na matig uitverdedigen aan Kwakelse zijde, kon de centrumspits van Nederhorst van ruim twintig meter de 0-1
kogelhard in de kruising te schieten.
KDO was hierdoor duidelijk wakker

geschud en nam steeds meer het
initiatief in de wedstrijd. In de 20e
minuut omspeelde linksbuiten Rick
Kruit zijn directe tegenstander en
gaf een strakke voorzet. Uit de daaruit volgende kluts kwam de bal in
ene voor de voeten van Joeri Stange, die onberispelijk de bal in de linkerhoek schoot, 1-1.
Vijf minuten later was het middenvelder Bobby Uitermarkt die, na een
fraaie actie aan de rechterkant, Rick
Kruit vrij voor de keeper wist te zetten. Rick twijfelde geen moment en
schoot hard de 2-1 binnen. De Kwakelaars konden de voorsprong echter niet lang volhouden, want in de
30e minuut was het Nederhorst die
op gelijke hoogte kwam. Uit de rebound van een corner vloog de bal
in de linkerhoek, 2-2. Vijf minuten
voor rust moest rechtsback Maxim
Burmanje noodgedwongen gebles-

seerd het veld verlaten, waardoor Ajunior Mitchell Smits zijn vervanger
was.
Beter
In de tweede helft was KDO de beter voetballende ploeg en na vijf
minuten dichtbij de 3-2, maar het
schot van Rick Kruit spatte uiteen
op de lat. Niet veel later moest dezelfde Rick geblesseerd het veld
verlaten, A-junior Menno Lingeman was zijn vervanger. KDO bleef
druk op de bal zetten over het gehele veld en werd hiervoor in de 65e
minuut beloond. Joeri Stange werd
op de rand van het zestienmetergebied onderuit gehaald, waardoor
KDO een vrije trap kreeg. Bobby Uitermarkt ging achter de bal staan
en schoot op werkelijk fantastische
wijze de bal uiterst beheerst in de
rechterkruising, 3-2. Een juweeltje

van een doelpunt en een prachtige
opsteker voor KDO. Na dit doelpunt
ging Nederhorst volop op zoek naar
de gelijkmaker. Mitchell Smits wist
ternauwernood een bal van de lijn
te halen en doelman Peter Onderwater moest diverse malen handelend optreden om een tegentreffer
te voorkomen. Aan de andere kant
wist Joeri Stange oog in oog met de
doelman niet te scoren en kon Jelle de Jong een goede kans niet verzilveren. Na ruim negentig minuten
floot de goedleidende scheidsrechter af en kon het eerste eindelijk
weer eens drie punten toevoegen
aan zijn totaal. KDO staat door de
overwinning nog wel steeds op de
elfde plaats, maar het gat met Wasmeer en Diemen is na vandaag verkleind. Aanstaande zondag speelt
het eerste om 14:30 uur in en tegen
nummer tien Diemen.

EHbO bij hersenletsel

Open dag bij Hockeyclub
Qui Vive
Uithoorn - Aanstaande zondag 10
maart van 10.45 tot 14.00 uur organiseert hockeyvereniging Qui Vive
een kennismakingsdag voor nieuwe leden. Jongens en meisjes vanaf
4 jaar kunnen spelenderwijs kennismaken met de hockeysport.
Onder leiding van ervaren trainers
en begeleiders worden er spelletjes
gespeeld waarbij de eerste beginselen van het hockey worden uitgelegd en geoefend.
Er wordt ook een partijtje gespeeld
met een echte keeper. Verder kunnen de kinderen een broodje knakworst eten, limonade drinken en kijken naar een echte wedstrijd van
dames 1.
Voor dit evenement kunnen de kinderen een hockeystick van de club
lenen.
Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen
ook bij Qui Vive hockeyen. Dit zijn
de Stokstaartjes. In een programma
van 8 trainingen wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van balmotoriek
en spelenderwijs worden de basis-

vaardigheden van het hockey bijgebracht. Dit programma bieden we
jaarlijks in het voorjaar en in het najaar aan.
Programma
Het programma voor de open dag
bestaat uit:
10.45u. Ontvangst van de kinderen
en de ouders
11.00u.-12.00u. Hockeyclinic voor
de kinderen
12.00u.-12.15u. Presentatie voor de
ouders door de voorzitter
12.00u.-12.45u. Broodje knakworst
eten en limonade drinken en
inschrijving nieuwe leden
12.45u. Wedstrijd dames 1
Op de dag zelf zijn er veel vrijwilligers die alles kunnen vertellen over
o.a. lid worden, de contributie, het
trainingsprogramma, het tenue en
de spelregels.
Het adres van Qui Vive is Vuurlijn 30
in De Kwakel.
Telefoonnummer: 0297-562274.
U kunt uw auto parkeren op het
parkeerterrein voor de ingang.

Uitgedunde parencompetitie bij bVU
Uithoorn - Op maandag 25 februari speelde BVU de 3e ronde in de 4e parencompetitie. De
griepepidemie was nergens in
Nederland zo erg als bij BVU,
maar liefst een kwart van het
aantal leden bleek geveld.
In deze cyclus valt de slechtste
score af, dus de zieken hebben 1
probleempje minder. In de A-lijn
stootten Ans & Lia, mede dankzij een prachtige score, door naar
de 1e plaats. In de B-lijn haalde
maar liefst de helft van de deelnemers een score boven de 55%,
met een uitschieter voor Theo &
Jos.
Uitslagen:
A-lijn:
Ans Breggeman &
Lia Guijt
Huib van Geffen &
Lambert Koeter
Marineke Lang &
Martin Kok
Leo Leenen &

65,56%
57,47%
53,65%

Henk van der Schinkel
Stenny &
Herman Limburg

52,67%
52,36%

B-lijn:
Jos van Leeuwen &
Theo Vermeij
68,23%
Greet & Henk Stolwijk
61,98%
Marijke & Ger van Praag 58,33%
Tini & Johan Lotgerink
57,29%
5. Marijcke van der Wal &
Wil Vos
56,77%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg. Omdat er gewerkt wordt
met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor
u is, neemt u dan contact op met
haar secretaris, Marineke Lang,
zij helpt u graag verder. Zij is na
18.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via e-mail
bvu@telfort.nl .

Uithoorn - Vorige week maandag was weer de laatste lesavond van het seizoen voor leden van EHBO-vereniging Camillus. Willem Gotink van de Hersenstichting Nederland, gaf een
boeiende lezing over het ontstaan en de gevolgen van hersenletsel. Je staat er bijna niet bij
stil dat je hersenen bij alles wat
je doet volop actief zijn. Nu je
leest sturen ze op dit moment je
ogen aan en tegelijkertijd zorgen
ze ervoor dat de informatie in je
hersenen wordt verwerkt. Op zowel zintuiglijk, motorisch, emotioneel en rationeel zorgen je hersenen voor alles wat je doet. Eén
op de vier Nederlanders wordt
getroffen door een hersenaandoening. Dit kan van buitenaf
ontstaan door bijvoorbeeld een
ongeval, infecties, zuurstoftekort,
etc. Maar het kan ook van binnenuit veroorzaakt worden, door
o.a een tumor, parkinson, dementie, epilepsie, een tia of een
beroerte.
Een groot deel van de lezing ging
over de gevolgen van een beroerte , hiervan zijn er 2 types:
een herseninfarct (een stolsel
dat de slagader afsluit) en hersenbloeding. Daarnaast komt
een TIA vaak voor (een tijdelijke doorbloedingsstoornis in de
hersenen, een ‘propje dat doorschiet’). Jaarlijks worden ongeveer 41.000 mensen getroffen
door een beroerte! Dat is meer
dan alle inwoners van Uithoorn
bij elkaar....
Aan de buitenkant kun je niet
zien of het een stolsel of een
bloeding is, de symptomen zijn
hetzelfde: verlamming in het gezicht (bijv. scheve mond; warrig
spreken en denken; verlammingen (meestal aan één zijde van

het lichaam; verstoring of verlies
van het gezichtsvermogen; verdoofd gevoel in arm, been of gezicht, tintelingen, ernstige hoofdpijn, duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Willem Gotink was
duidelijk wat je dan moet doen:
Als de donder naar het ziekenhuis! Als er binnen 3 uur deskundige hulp wordt verleend is er de
grootste kans op herstel!
TIA
Bij een TIA zijn de verschijnselen
vaak kortdurend (van enkele minuten tot 24 uur) maar ga altijd
zo snel mogelijk naar een arts!
Er zijn enkele ezelsbruggetjes
om als EHBO’er (en iedereen die
dit leest) te onthouden wat te
doen als je iemand treft met mogelijk een beroerte:
FAST : Face (vraag iemand te lachen); Arms (armen omhoog),
Speach (vraag hem iets te zeggen), Time (hoe lang is dit al zo?).
Of in het Nederlands: PLAT (Praten, Lachen, Armen, Tijd). Kijk
goed hoe iemand reageert, alarmeer zo snel mogelijk een ambulance en zeg wat je waarneemt
bij het slachtoffer!
Meer informatie over hersenletsel: www.hersenstichting.nl
De leden van Camillus namen
het er na afloop van de lezing
nog even van met een drankje en een hapje ter afsluiting van
het seizoen.
Altijd al eens EHBO’er willen
worden? Er gaat 11 maart een
EHBO-cursus van start, het zijn
13 lessen op de maandagavond
in ‘t Buurtnest in Uithoorn. Dan
heb je nog voor de zomer je diploma op zak! Bel met A. van
Zanten: 06-21593770 (na 17.00
uur) of mail naar asvanzanten@
ziggo.nl .

De kaarten geschud bij
bridgevereniging de Legmeer
Uithoorn - Cees Bergkamp & Ruud
Lesmeister eindigden, niet geheel
onverwacht, als eerste in de A-lijn
van de tweede ronde parencompetitie met een totaal gemiddelde over
vijf wedstrijdavonden van 55,61%.
Wouda Roos & Gijs de Ruiter werden heel knap tweede met 55,44%
en ook deze laatste avond gaven ze
geen krimp door tezamen met Marianne & Huib Kamp en Wim Slijkoord
& Francis Terra met 52,08% derde te
worden. An & Jan van Schaick zorgden er met hun tweede plek en
53,13% voor dat ze de gevarenzone
definitief achter zich konden laten.
In de B-lijn in ieder geval promotie
voor Cobie Bruine de Bruin & Trudi
Zandbergen die met 53,24% als vierde deze avond genoeg overhielden
om met een totaal van 54,77% als
eerste te finishen. Ook Nel & Adriaan Koeleman bereikten de topklasse ondanks een minder laatste resultaat, met een totaal van 54,31%.
De derde plek, normaal goed voor
een bevordering, wordt nog even in
het midden gelaten in verband met
wat mutaties in het aantal deelnemers in de B- en C-lijn.
Deze avond ging de overwinning
nipt naar Gerda Bosboom & Guusje
Pielage met 57,75%, op de voet gevolgd door Tini Geling & Jo Wevers
met 57,25%! Tonnie & Otto Steegstra
werden derde met 53,58% en Tom
de Jonge & Hetty Houtman deelden
de vijfde plaats met To van der Meer
& Ans Voogel met 52,50% voor ieder.

C lijn:
In de C-lijn een knallend vuurwerk
van Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman. Ze profiteerden
met 72,92% optimaal van de nieuwe regelgeving en promoveren zo,
na slechts drie keer spelen, met een
totaal van 61,05%. Anton Berkelaar,
ditmaal bijgestaan door Ria Wezenberg, verzamelde genoeg procenten om met 53,58% als tweede de
B- lijn te bereiken. Ook voor Floor
Janssen & Tonny de Jonge pakte het
twee keer afwezig zijn goed uit. Ze
gaan als derde over met een totaal
van 52,79%. Hier moet de vraag of er
een vierde promotieplaats is eveneens nog beantwoord worden.
Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans en Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers scoorden deze avond
met respectievelijk 65,42 en 64,17%
als tweede en derde ook hoog.
Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar
kwamen op vier uit met een prima
59,17%, maar komen net een paar
tienden totaal te kort voor het spel
om de knikkers!
De volgende avond even wat anders
in de vorm van het Ruitenboer toernooi, waardoor je je bridgesterkte
nu eens landelijk kunt testen.
Wilt u ook uw kennis van het bridgen proefondervindelijk vaststellen,
kom dan spelen bij Bridge Club de
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de barzaal van sporthal De Scheg. Voor inlichtingen het
secretariaat: gerdaschavemaker@
live.nl of per telefoon 0297 567458.

Hardlopen doe je zo!
Uithoorn - Elk voor- en najaar
start er bij Amstelhof Running een
8-weekse loopclinic die als een pakket wordt aangeboden. In deze 8
weken vindt er wekelijks een gezamenlijke looptraining plaats onder
leiding van een atletiek unie gediplomeerde hardlooptrainer. Tijdens
de loopclinics wordt er gewerkt
naar een gezamenlijk doel, namelijk
een prestatieloop! De hardloopclinics van Amstelhof Running zijn inmiddels een bekend fenomeen in de
omgeving. Ook al bestaat Amstelhof
Running nog niet zo lang, er zijn al
7 clinics succesvol georganiseerd.
Meer dan 350 lopers/loopsters hebben inmiddels een clinic met veel
plezier volbracht. Mede door de jarenlange ervaring van het team van
trainers zijn ook veel deelnemers
na de clinic actief gebleven in de
loopsport. Vanuit de loopclinics zijn
vaste loopgroepen ontstaan die wekelijks onder begeleiding met elkaar
trainen.
Hoofdtrainer Willem van Leeuwen
vertelt: “Dat maakt het ook zo
mooi, we kunnen de mensen ook
na de loopclinics een vervolg
bieden om te voorkomen dat ze
het opgebouwde weer verliezen.
Ik heb al veel deelnemers zien
veranderen in hardloopmensen,
dat zijn “gewone” mensen die
van hardlopen een manier van
leven hebben gemaakt, ieder
op zijn of haar eigen niveau.
Hardloopclinic + Workshop
Deze 8e loopclinic gaan we alle op-

gedane ervaringen nog duidelijker proberen vorm te geven. Vandaar dat we gekozen hebben om op
dinsdag 2 april te starten met een
workshop. In deze workshop gaan
we alle ins en outs van het verantwoord hardlopen behandelen en op
duidelijke wijze presenteren. Vanaf zondag 7 april volgen er dan opeenvolgend 8 gezamenlijke trainingen. Deze loopclinic is bedoeld voor
zowel de beginnende als de gevorderde loper.”
Gezelligheid
Tijdens de trainingen staat gezelligheid voorop en dat gaat dan ook
hand in hand met het behalen van je
persoonlijke doelen. Iedereen heeft
zijn eigen doel. Dat kan bijvoorbeeld
zijn fitter worden, leren hardlopen,
gewichtscontrole, snellere tijd op
de afsluitende prestatieloop, of je
traint mee voor de gezelligheid. Wat
je doel ook is: Amstelhof Running
biedt je de mogelijkheid om eindelijk (weer) eens te starten met hardlopen!
Vaste Loopgroepen
Amstelhof Running biedt gevorderde lopers de mogelijkheid mee te
trainen in vaste loopgroepen. Via
een lidmaatschap voor alleen de
looptrainingen kan men op 3 trainingsuren meedoen.
Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om een keer geheel vrijblijvend
mee te komen trainen. Meer informatie en/of inschrijven? Kijk op:
www.amstelhofrunning.nl

Gezapig avondje bij b.V.K.
De Kwakel - Na alle commotie van
de vorige week deze week een in alle opzichten rustig bridgeavondje bij
de BVK, waar 43 paren met elkaar in
de slag gingen om zoveel mogelijk
slagen te halen en zo weinig mogelijk klappen op te lopen.
In het verslag van vorige week werd
ten onrechte gerept over de laddercompetitie, werd de rol van Helen Conijn als medewedstrijdleidster
volledig onderbelicht en werd paar
Gerard de Kuijer-Piet v.d. Poel ten
onrechte als ‘gedegradeerd’ weggezet . Je kunt er als verslaggever dus
blijkbaar ook wel eens behoorlijk
naast zitten.
Deze week werd afgetrapt voor de
4e cyclus van de parencompetitie. Voor sommige paren was het
duidelijk wennen in de nieuwe lijn
waarin zij terechtgekomen waren, andere paren speelden alsof zij
niets anders gewend waren.
In de A-lijn met 14 paren was de
hoofdprijs deze keer voor Anneke
Karlas en Jaap Verhoef met 59,72%
en daarmee bleven zij Adriaan en
Tiny Kooyman bijna 1,5% voor.
De 3e plaats was voor de gepromoveerde Ineke Hilliard en Huib van
Geffen met 55,56%.
De eveneens gepromoveerde Emmy en Gerard van Beek hadden wat
meer moeite met de grotere tegenstand dan zij de vorige cyclus hadden ondervonden en zij moesten
dan ook 13 paren in de einduitslag
boven zich dulden.

In de B-lijn waren de bloemen en
zoenen voor Leny Heemskerk en
Agnes de Kuijer die de enige 60+er
van de avond voor hun rekening namen (60,12% om precies te zijn).
Huub en Marianne Kamp traden deze keer ook als bridgepaar op en dat
ging deze keer helemaal niet verkeerd, want zij wisten met een score van 56,55% een keurige 2e plaats
te veroveren.
Riet Doeswijk en Joop den Blanken
completeerden het erepodium met
hun zeer degelijke 55,06%.
Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma zochten de hele avond naar hun
vorm maar vonden die niet, zodat zij
genoegen moesten nemen met de
ondankbare 16e plaats.
In de C-lijn was door onverwachte ziekmeldingen sprake van een
oneven aantal paren, zodat er elke
ronde 1 paar aan de bar de al gespeelde spellen en/of de te volgen
tactiek voor de nog te spelen spellen kon doorspreken.
Tonny Godefroy en Harry Rubens
lieten zich hierdoor niet van de wijs
brengen en zij mochten hun, voor
zover mij bekend, allereerste hoofdprijs laten optekenen met een score van 59,5%.
Toos Boerlage wist met gelegenheidspartner Elly van Nieuwkoop eveneens een fraaie score te
noteren (2e met 59,17%) en hier
werd de top 3 gecompleteerd door
Ria Bulters en Ans Nieuwendijk met
55,5%.

Lezing over fotograferen
op het water
Uithoorn - Op 14 maart a.s. zal Klaas
Wiersma bij U.R.K.V. Michiel de Ruijter een lezing geven met als onderwerp “Fotograferen op het water”.
De lezing Fotograferen op het water is een korte fotocursus voor iedereen die wel eens foto’s maakt op
en om het water. De lezing heeft een
interactief en informeel karakter, er
is veel ruimte voor vragen. De avond
is geschikt voor fotografen van alle niveaus, van telefooncamera tot
spiegelreflex. Tijdens de presentatie
zullen er natuurlijk veel voorbeelden
worden getoond. De opbouw van de
lezing, die 2 uur duurt, is als volgt:
1. Hoe werkt een camera (25 min)
2. Hoe maak ik betere foto’s (45 min)
3. Fotograferen aan boord, lastig en

gevaarlijk? (15 min)
4. Tips/trucs en vragen (35 min)
Als freelance watersportfotograaf
werkt Klaas Wiersma voor nautische
tijdschriften als de Waterkampioen,
Zilt en Spiegel der Zeilvaart. Van het
blad Zeilen is hij een van de vaste
fotografen.
De vereniging is dus bijzonder verheugd dat een dergelijk vakman deze lezing komt verzorgen. De lezing
is ook toegankelijk voor iedereen
die geen lid is van de vereniging. De
toegang bedraagt dan 5 euro p.p.
Indien u zich wilt opgeven voor deze avond, stuur dan een mailtje naar
pr@mdr.nu .
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Gevestigd in Mijdrecht:
Meubels en Meer de Woonoutlet BV
Mijdrecht - Sinds 8 februari heeft
zich in Mijdrecht aan de ‘woonboulevard’ Rendementsweg 12 E gevestigd een nieuwe winkel annex
showroom met unieke (robuuste)
meubels, bedden, matrassen, verlichting en een brede collectie evenzo bijzondere woonaccessoires.
Meubels en Meer de Woonoutlet
BV, zoals eigenaar Paul Pappot zijn
zaak onder die naam presenteert,
biedt verscheidene lifestyle woonprogramma’s in de breedste zin van
het woord. Daaronder houten naturel kasten, geverfde kasten, boekenkasten, bankstellen, fauteuils,
stoelen, tafels, schelpengordijnen
(gemaakt van oesterschelpen), exclusieve verlichting, lampen en alles wat daarbij hoort voor de woninginrichting in verschillende stijlen. Dat alles in diverse maten. Tevens bedden, boxsprings, matrassen, dekbedden en kussens alsook
tuinmeubelen.
Ook als het gaat om inrichting en
aankleding van (delen van) bedrijfsruimten, (directie)kantoren, hotels

en restaurants kan men bij Meubels en Meer terecht voor een heel
bijzondere styling. Meubels en kasten zijn gemaakt van kwalitatief
hoogwaardige materialen, waaronder massief teak en eiken, dus geen
spaanplaat met fineer. Verre van
dat. Het is te zien en te voelen in de
showroom voor wie zich wil overtuigen. Neem daarvoor rustig even de
tijd, want de showroom heeft een
oppervlakte van 2.000 vierkante meter.
Daar bent u van harte welkom
waarbij u vrijblijvend beneden en op
de eerste verdieping kunt rondkijken. Vervolgens hebt u In combinatie met de website www.meubelsenmeer.nl de mogelijkheid om door u
bekeken en uitgezochte meubels en
woonaccessoires online te bestellen. Want Meubels en Meer heeft
tevens een (grote) webwinkel. Betalen kan op verschillende manieren,
ook online via iDeal bijvoorbeeld. De
sociale media zijn voor Meubels en
Meer bij uitstek geschikt om het assortiment bekend te maken. Mede

om die reden heeft men ook op Facebook een pagina om te ‘liken’.
Spraakmakend
Meubels en Meer importeert rechtstreeks meubelen en woonaccessoires uit onder meer ZuidoostAzië. Indonesië en de Filippijnen.
Daarnaast levert men standaard
meubelen als kasten en tafels uit eigen productie. Omdat men rechtstreeks van de fabriek betrekt heeft
dat als prettige bijkomstigheid dat u
als consument goedkoper uit bent.
De prijzen voor wat er aan kwaliteit geboden wordt zijn spraakmakend laag te noemen. Daarin onderscheidt men zich van anderen,
maar ook door de regelmatig wisselende collecties. Meubels en Meer
ontwikkelt haar eigen concepten en
zoekt daar de bijpassende items bij.
U kunt zich in de ruime showroom
laten leiden door de concepten die
Meubels en Meer biedt. Dat biedt
tevens een uitgelezen kans om bijvoorbeeld een enkel item uit te zoeken dat net dat accent aan uw interieur geeft wat het nodig heeft.
Hebt u uw keuze gemaakt, dan kunt
u uw bestelling in de showroom opgeven maar dat ook online doen via
de webwinkel. Van achter de PC
kunt u tal van interieurartikelen en
meubels met de bijbehorende informatie op het scherm bekijken, lezen
en/of bestellen.
Hoewel ‘online’ winkelen hand over
hand toeneemt, geeft Paul te kennen er toch graag te zijn voor de
klant om in een persoonlijk contact
vragen te beantwoorden of adviezen te geven. “Daarvoor ben ik altijd
in de showroom om mensen te ontvangen en hen te woord te staan.
Dat schept een band met de klant.
Wij volgen de trends op woongebied en kunnen onze klanten daarin ook goed adviseren. Nieuw in
ons programma is ook dat wij regelmatig op deze locatie veilingen
houden van trendy slaapkamer-

meubilair en toebehoren. Dat doen
wij als enige in de regio in samenwerking met BVA. Het gaat daarbij om andere collecties dan die in
de showroom staan. Belangstellenden kunnen dan bieden op wat er
geveild wordt en men is daarbij altijd voordeliger uit dan bij aankoop
van nieuwe spullen. Via onze website maken wij bekend wanneer die
veilingen worden gehouden. Geïnteresseerden moeten daarvoor dan
regelmatig even op kijken. Voor
zo’n veiling is veel belangstelling,
ook van ver buiten de regio komen
daar mensen op af. Wie bij ons iets
koopt kan het zelf meenemen maar
ook laten bezorgen. Dat geldt vooral
voor de wat grotere meubelstukken.
Die worden op locatie zo nodig gemonteerd en geplaatst.”
Nieuwe ontsluiting
Volgens Paul wordt er binnen afzienbare tijd ook een nieuwe ont-
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sluiting gemaakt voor de ‘woonboulevard’ via een brug vanaf de Industrieweg naar de Rendementsweg.
Dat is al geruime tijd een wens van
de plaatselijke ondernemers waardoor klanten niet meer via de Veenweg door het industriegebied hoeven ‘om te rijden’. Paul zegt daar erg
verheugd over te zijn, want de bereikbaarheid van de winkels langs
de Industrieweg wordt daardoor
sterk verbeterd.
Bij Meubels en Meer de Woonoutlet bent u van harte welkom in de
showroom of op de website en Paul
Pappot wenst u daarbij veel winkelplezier.
Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u altijd telefonisch of via e-mail
contact opnemen. Tel. 0297-253886
of 06-53246969, e: info@meubelsenmeer. Openingstijden: maandag van 12.00-18.00 uur, dinsdag
t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur en
zaterdag van 10.00-17.00 uur.

COLUMN
STICHTING

DE BOVENLANDEN

Slagerij Wim Wouters
Voor biologisch paardenvlees
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
Een actueel onderwerp vandaag
de dag: paardenvlees! Bij ambachtelijk slagerij Wim Wouters aan de
Prinses Christinalaan 135 in Uithoorn weten ze er alles van. Naast
‘gewone slager’ is hij ook paardenslager. Paardenbiefstuk is in
zijn winkel een zeer gewild artikel.
Hij heeft daarvoor een hele schare klanten die dit vlees graag eten.
In de omgeving is dit vlees zoals dit
hier wordt aangeboden, nauwelijks
of niet verkrijgbaar. Wim vertelt dat
het vroeger werd gezien als ‘volksvoedsel’, want wie een biefstuk wilde eten kon zich dat als gewone
man vaak niet veroorloven. Maar
een paardenbiefstuk wel en niet
te vergeten paardenlappen voor in
de hachee en goulash. Dat vlees
was en is in tegenstelling tot rundvlees betaalbaar. Omdat dit vlees,
waar overigens niets mis mee is,
als een onderdeel samen met vlees
van runderen of varkens in producten wordt verwerkt, kunnen deze
goedkoper worden gefabriceerd.
Daar ontstaat de commotie over,
want het wordt niet op het etiket

en de verplichte informatie over het
product op de verpakking weergegeven. Je merkt het als consument
ook niet als je het eet. Paardenvlees is qua structuur veel zachter
dan gewone biefstuk. Hij lijkt wel
of het meer gerijpt is en het is heel
smaakvol, maar wel ietsje zoeter.
Daar moet men wel aan wennen.
Het heeft wat weg van hertenbiefstuk of struisvogelbiefstuk als je
het eet, een beetje tegen de wildsmaak aan.
Biologische oorsprong
Ouderen, maar ook de jongere generatie, komen vanwege de publiciteit de laatste weken veelvuldig
naar slagerij Wouters voor paardenbiefstuk. Maar ook wel voor
de zelfgemaakte worst van paardenvlees die een unieke smaak
heeft. Ouderen gaan uit nostalgie
naar Wouters, maar ook als zij willen aansterken want paardenvlees
bevat veel ijzer en natuurlijke vitaminen. Jongeren omdat die het wel
eens willen proberen. De commotie heeft hier dus een omgekeerd
(positief) effect. Al een paar weken
blijkt het echt feest te zijn bij Wouters. Het paardenvlees is van zuiver biologische oorsprong en afkomstig uit Amerika waar paarden
in de vrije natuur rondlopen. Geen

geknoei met hormonen of geneesmiddelen; dat geldt trouwens voor
alle rund- en varkensvlees en zelfgemaakte vleeswaren bij Wouters.
Deze slager onderscheidt zich door
het aanbieden van zuiver en lekker vlees van gezonde dieren van
kleinschalige boerderijen. Zijn vele
klanten merken dat aan de smaak
en de malsheid. Bij Wouters worden ook worstproducten gemaakt
die ook door de supermarkten in
de regio gretig worden afgenomen,
zoals de overheerlijke grillworst.
Wim Wouters heeft geen opvolger voor de zaak als hij er ooit mee
stopt. Jammer voor de fijnproevers van echte ambachtelijk vervaardigde vleeswaren. De klantenkring van slagerij Wim Wouters
omvat niet alleen mensen uit Uithoorn en De Kwakel, ze komen ook
vanuit De Ronde Venen, Aalsmeer,
Kudelstaart en zelfs vanuit Amstelveen.
Slagerij Wouters bestaat al meer
dan 25 jaar en kan als een voorbeeld worden gezien van een
buurtwinkel die inmiddels regionale bekendheid heeft om zijn kwalitatief hoogwaardige en zeer smakelijke vleesproducten.
Voor meer informatie
belt u met 0297-561938.

snijdt riet in het Veenwater
Het Veenwater is een natuurgebied aan de Hoge Dijk bij De Hoef en sinds 2006 in eigendom bij
Stichting De Bovenlanden. De woningbouwvereniging GroenWest heeft vervolgens dit gebied
geadopteerd en zorgt voor een financiële ondersteuning. Een belangrijke natuurwaarde van dit gebied
zijn de rietvelden. Riet is onlosmakelijk verbonden met het Hollandse landschap. Vroeger werd riet
gesneden voor de productie. Nederland stond bekend om het beste riet voor een rietendak. Inmiddels
wordt nog maar op enkele plaatsen in Nederland riet gesneden voor de productie. De natuurlijke
rietvelden worden nu beheerd door natuurbeheerders. Wordt er geen riet gesneden dan verlandt
het rietveld al in enkele jaren en wordt het een elzenbroekbos. Als de karakteristieke rietvelden
verdwijnen, verdwijnen daarmee ook hun bewoners. Bewoners van rietvelden zijn prachtige
standvogels zoals Baardmannetje, Rietgors, Bruine Kiekendief en Roerdomp. In het voorjaar komen
daar nog tal van vogels uit Afrika bij, die hier komen om te broeden. Kleine en Grote Karekiet,
Rietzanger, Snor, Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger en Purperreiger, allemaal vogels die riet nodig
hebben om te kunnen broeden.
Ook andere dieren hebben riet nodig om te kunnen (over)leven, bijvoorbeeld de grote vuurvlinder
en diverse nachtvlinders. Rietvelden bevatten dan ook een grote mate aan biodiversiteit.
Sommige dieren hebben behoefte aan jong riet en andere juist aan riet dat al wat langer staat.
Natuurbeheerders, zoals de Stichting De Bovenlanden, maaien deze rietvelden dan ook gefaseerd.
Een lastige bijkomstigheid is dat het riet in het Veenwater in een drassig gebied staat; maaien is dan
alleen mogelijk bij een vorstperiode.
Deze winter hadden we een vorstperiode. Er moeten dan snel afspraken gemaakt worden met het
Landschap Erfgoed Utrecht voor het maaien en met diverse vrijwilligers voor het opruimwerk.
Dat is allemaal gelukt en zo u op de foto kunt zien, was op één dag het riet gemaaid en opgeruimd.
Het riet moet dan nog wel verbrand worden en dat mag niet zo maar. Hiervoor is een vergunning
nodig. De vergunning stelt verschillende voorwaarden; zo moet o.a. de wind uit het westen of
noordwesten komen. Nu de vorstperiode voorbij is, is het wachten op de juiste wind om het riet te
verbranden.
Wij zien met spanning uit welke vogels, dieren en insecten het Veenwater zullen verkiezen als
broedgebied. Wij zijn er klaar voor! Draagt u het werk van de Stichting De Bovenlanden een warm
hart toe dan nodig ik u uit donateur te worden. Voor 7 euro bent u al
donateur.
Anja de Kruijf
Bestuurslid
Stichting De Bovenlanden
Kijk op www.stichtingdebovenlanden.nl voor meer informatie.
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Goede start KDO JG1
in voorjaarscompetitie
Friends League
De Kwakel - Nadat de vorige ronde afgelast was konden de mannen van de JG1 eindelijk het tweede deel van de competitie beginnen. Na de winterstop ingegaan te
zijn als poulewinnaar wachtte nu
een aantal sterkere tegenstanders.
De eerste wedstrijd begon meteen
met een stormloop van KDO op het
doel van NVC met meteen al een
geweldige knal op de paal van Lewis, een aantal schoten op doel
van Stijn en nog wat pogingen van
Luca. De bal wilde er alleen nog
niet in. Gelukkig stond hun defensie als een huis om uitbraken van

NVC te voorkomen. Na een mooi
schot van Daniël was Stijn het zat
en scoorde met zijn specialiteit,
een droog hard schot binnenkant
voet die de keeper alleen gehoord
heeft, 1-0. Nog even billen knijpen tot het eindsignaal. De tweede wedstrijd ging tegen een oude
bekende KGB met een paar lange
mannen in de gelederen. De trend
van de eerste wedstrijd werd doorgezet en binnen 5 minuten scoorde KDO via Lewis 2x. Eerst via een
hard schot en later uit de rebound
na een afgeslagen schot van Stijn.
Enkele felle uitbraken van KGB

werden netjes afgeslagen door
hun achterhoede, Omar, Mark, Joel en Timo.
Op het moment dat de wedstrijd
even voortsukkelde schoot Luca
een dwarrelbal richting doel die er
tot ieders verbazing toch net naast
de paal inplofte, 3-0. De verwachte
stormloop van KGB kon niet uitblijven en resulteerde in een doelpunt
3-1, tevens de eindstand.
Goed om te zien dat Dylan weer
lekker mee kon doen na zijn operatie, hij werd gemist.
Man van de wedstrijd was Omar
voor het uitstekend leiden van de

verdediging, rushes naar voren en
hoogstandje aan het eind van de
wedstrijd door de bal uit de lucht te
plukken en dood te leggen op de
punt van zijn schoen. Fantastisch.
G-voetbal is bedoeld voor mensen
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet
of moeizaam hun plek vinden in
het ‘reguliere’ voetbal. Jongens en
meisjes in de leeftijd van 6-17 jaar
met een beperking kunnen meedoen in het G- team. Voor meer info zie www.kdo.nl .

KWF Dart & Pokertoernooi in De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 23 maart
aanstaande organiseert Team Samen Sterker het KWF Dart & Pokertoernooi in Het Fort in De Kwakel. Team Samen Sterker doet op 6
juni mee aan de Alpe d’HuZes en
wil, naast de sportieve uitdaging,
met een aantal aansprekende activiteiten zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker.
Het Dart & Pokertoernooi staat onder leiding van Wim Verlaan en Daniël Schoen. Beide mannen maken deel uit van Team Samen Ster-

ker en zullen straks in juni proberen om zoveel mogelijk de bekende
Alp op te fietsen. Natuurlijk zijn ook
de andere leden van Samen Sterker
op het toernooi aanwezig. Wim Verlaan: ‘We vinden het leuk om ook
in De Kwakel iets te mogen organiseren. Ik hoop dat mijn dorpsgenoten ons deze avond massaal komen steunen.
Dat kunnen ze doen door deel te nemen aan het Dart of Pokertoernooi
of door het toernooi te bezoeken en
met ons het glas te heffen, want de

directie van Het Fort schenkt een
substantieel deel van de baromzet
aan Team Samen Sterker. Daarnaast
liggen er voor de winnaars leuke prijzen in natura klaar, beschikbaar gesteld door de Kwakelse middenstand. Bijvoorbeeld door slagerij
van Eijk/in ’t Veld. Zij zorgen op deze avond ook voor heerlijke hapjes.
Kortom: ik reken op een hele gezellige avond!’
Darttoernooi
Inschrijven voor het darttoernooi

kan in koppels. Het inschrijfgeld bedraagt dan 20,- per koppel. Dit bedrag dient bij vooruitbetaling te
worden voldaan. Geen maatje gevonden om te darten? Geen probleem, want je kunt ook als individu
inschrijven (kosten 10,-). De toernooileiding koppelt je dan aan een
andere individuele inschrijver. Het
toernooi begint om 20.00 uur en de
spelers worden verzocht om 19.30
uur aanwezig te zijn voor de toernooi instructies.
Pokertoernooi
Zet voor één avond een pokerface
op, zet een zonnebril op je neus en
ga pokeren. Het kan allemaal op 23
maart aanstaande. Inschrijving voor
dit toernooi geschiedt op individuele basis. Het inschrijfgeld bedraagt
10,- per persoon, vooraf te voldoen. De spelregels in het kort: eerste uur Unlimited rebuy 5,-. Na het
eerste uur add-on mogelijkheid van
5,-. Alle opbrengsten gaan naar het
KWF. De aanvang van het toernooi
is eveneens 20.00 uur en de deelnemers worden om 19.30 uur in Het
Fort verwacht voor de instructie.
Inschrijven
Inschrijven kan via: www.teamsamen-sterker.nl of bij Wim Verlaan (0653439419), c.q. bij Daniël
Schoen (0625098940).
De toernooileiders geven wel aan
dat er een gelimiteerd aantal plaatsen voor beide toernooien beschikbaar is. Om zeker te zijn van deelname is daarom enige haast geboden.
Natuurlijk kunt u met een donatie
aan het KWF, Team Samen Sterker
ook rechtstreeks steunen.
U doet daarmee immers een investering in leven. Ga dan naar http://
deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/
samen-sterker/TeamDonation.aspx.
Uw bijdrage is bijzonder welkom.
Samen zijn we immers sterker!

Eerste ronde derde cyclus Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdagochtend 28
februari was er de eerste ronde van
de derde en laatste cyclus van dit
seizoen in ‘t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan. Het was wel
even wennen voor een aantal paren,
omdat er waren die gepromoveerd
zijn en ook een zelfde aantal paren dat gedegradeerd was. Ook de
gedachte dat er weer voor de punten gespeeld diende te worden had
waarschijnlijk voor een aantal spelers en speelsters een verkrampte uitwerking. Kon vorige week
nog gemeld worden dat de meeste spelers liever bridgete dan naar
de sneeuw te gaan, dit keer was de
opkomst maar matig door de ver-

krampte werking waarschijnlijk. Er
werd aan 13 tafels gebridged. Zes in
de A-lijn en zeven in de B-lijn, met
zelfs een stilstaande ronde.
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Lucas v.d. Meer en
Arnold van Dijk met 62,92%. Het koningskoppel had het weer eens op
zijn heupen, al waren er bridgers die
suggereerden dat deze twee harde
werkers die ook in de wedstrijdbegeleiding zitten “gesjoemeld” zouden kunnen hebben, jaloezie waarschijnlijk. Tweede werd het paar
Aja Bijsterbosch en John de Haan
met 55,00%, dit paar is net gepro-

moveerd en dan is de afspraak dat
ze niet zo hard aangepakt worden,
maar dit is toch wel te zacht. Derde werd het echtpaar Ria en Joop
Smit met 51,25%, dit paar was vorige week ook al op dreef, toen dacht
men nog dat zij zwakke tegenstanders getroffen hadden, maar nu
wordt er toch vanuitgegaan dat zij
wel degelijk kunnen bridgen. Het
valt wel op dat deze week de scores
wel dicht bij elkaar bleven, allemaal
om de 50%, het belooft een spannende competitie te worden.
B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Corry H Snel en Net-

ty Walpot met 58,40%. Dit paar blijkt
zo snel mogelijk weer terug te willen naar de A-lijn, waar zij vermoedelijk ook thuishoren. Tweede werd
het echtpaar Coby en Joop Buskermolen met 58,10%, men hoopt dat
dit paar de stijgende lijn vast weten te houden, want bridgen kunnen de twee wel. Derde is het paar
Leny van Noort en Phini Sutter met
54,25%, Leny was met vakantie geweest en dat was aan haar spel
goed te merken, vaker gaan. In de
B-lijn liggen de scores beduidend
verder uit elkaar dan in de A-lijn.
Volgende week zal de tweede ronde
van de derde cyclus gespeeld worden, dus weer competitiebridge.

UWTC bij Kampioenschap
van Haarlemmermeer
Regio - Zondag 3 maart stond het
Regiokampioenschap van Haarlemmermeer op het programma. Bij de
jeugd reden Youri Janzing (cat 2),
Stijn Ruijter, Lorena Wiebes (cat
5-6), en Sven Nijhuis (cat 7) mee.
Stijn kreeg een lekke band en had
geen reservewiel, einde race voor
Stijn. Jammer, want hij reed lekker
mee in het peloton. Stijn kan als het
goed is nu zelf zijn lekke band repareren na de clinic ‘onderhoud aan
de fiets’ op vrijdagavond 1 maart bij
clubsponsor fietsspecialist van Eijk
in ter Aar. Bij de nieuwelingen begon Jeroen van Goor zeer fel aan
kop met een hoog tempo. Jammer
genoeg kostte hem dat nog teveel
kracht in zijn eerste wegwedstrijd
van het seizoen en kon hij het peloton dat doorging niet volgen. Bart
de Veer kon lekker meerijden in
het peloton en eindigde op de 14e
plaats.
Bij de A-klasse stond UWTC met een
grote groep renners aan de start:
Edwin de Graaff, Joost Spring in het
Veld, Bas de Bruin, Jeroen Breewel,
Niels Ruijter en Henk de Jong. De
koers stond in het teken van een
vroege vluchtpoging van Edwin de
Graaff. De Graaff wilde gelijk vanaf het begin de koers hard maken
en daar slaagde hij ook in. Samen

met streekgenoot Etienne Kooreman sloeg hij meteen een groot
gat. Na een paar rondes maakte vijf
renners, onder wie Henk de Jong de
oversteek naar de twee koplopers.
Later wist Bas de Bruin ook nog de
oversteek naar de kopgroep te maken. UWTC was nu met drie renners
vertegenwoordigd in de kopgroep.
De kopgroep werkte prima samen
en de voorsprong werd steeds verder uitgebreid. Het peloton werd gedubbeld en toen kon de finale beginnen. Henk de Jong sprintte naar
de 3e plaats. Edwin de Graaff werd
4e en Bas de Bruijn 5e. Een mooi resultaat voor UWTC. Bij de sportklasse reden Dennis Moolhuijsen, Michael van Meerland en Gerard de
Veer mee.
Ploegenpresentatie
Vrijdagavond 8 maart is de ploegenpresentatie van de wielrenleden
voor alle sponsors van de afdeling
wielren van de UWTC. Dit jaar bij autobedrijf Rovemij in Mijdrecht waar
ook de overige sponsors Rabobank ,
Abdominis sport&begeleiding, fietsspecialist van Eijk in ter Aar, Profile
Tyrecenter Hogendoorn en KroonWilnis voor uitgenodigd zijn. Meer
informatie over de UWTC vindt u op
www.uwtc.nl/wielren

Team Judo Ryu Kensui
eindigt knap als derde
Uithoorn - Afgelopen zondag 3
maart was Judo Ryu Kensui te
gast in Beverwijk voor de vijfde en
laatste ronde van de WestFriese
Jeugd Judo Competitie. Het mixteam van Judo Ryu Kensui had
er erg veel zin in na de afgelopen
competitiedagen, de sfeer binnen
het team was meteen goed bij binnenkomst, maar toch waren de judoka’s onder de indruk van de
sporthal! Deze dag kwamen alle
teams uit alle klasses bijeen voor
de slotronde waar de prijzen wer-

den verdeeld. Ze moesten op deze vijfde dag tegen 3 andere judoscholen strijden. Eerst moesten
ze aantreden tegen Judoschool
Hensbroek. Mede door de spanning van de dag werd er met 6-3
helaas verloren.
De tweede partij tegen Asahi was
andere koek. Nu waren alle judoka’s wakker en er werd als vanouds gestreden, deze partij werd
ruim in het Uithoornse voordeel
beslist met 7-2. Na een kleine
rustperiode moesten de Uithoorn-

se judoka’s zich voorbereiden op
de laatste partij tegen judoschool
Phillipoom. Een lastige tegenstander maar wat waren ze gedreven
in deze party. Ook nu werden ze
als winnaar aangewezen met klinkende cijfers 7-2, Iets wat aangeeft dat ze een gezonde mentaliteit hebben! Nadat alle punten opgeteld waren konden de Uithoornaars trots plaatsnemen op de
derde plaats! Voor een eerste seizoen met een mixteam een topprestatie!
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Atlantis C1 scoort erop los
Mijdrecht - Na een periode van
drie weken rust mocht het Atlantis korfbalteam C1, door BOS meubelstoffeerderij gesponsord, weer
eens aantreden voor een wedstrijd op zaterdag 2 maart. En wat
voor een wedstrijd werd het. ODO
C1 werd compleet verpletterd door
het fantastisch spelende team van
de korfbalclub uit Mijdrecht. De afgelopen weken werd er door de
trainers/coaches Maarten Helsloot en Jeroen Korver vooral getraind op het afmaken van kansen. Een feit is dat de C1 vaak tegen de tien doelpunten aan hikt in
een wedstrijd maar nou nooit echt
een uitschieter maakt. ODO C1 is
de degradant in deze poule en tegen deze ploeg moesten dan ook
de vele kansen benut gaan wor-

den. Om 11.10 uur klonk het eerste fluitsignaal en de kinderen van
de C1 lieten zien waarvoor ze drie
weken lang getraind hadden. Van
een vakantiedip was geen sprake
want binnen vijftien minuten was
de voorsprong al 8-0 in het voordeel van Atlantis. Zoals ze dat mooi
zeggen; alles wat de ploeg aanraakte veranderde op dat moment
in goud en goud is voor het team
het scoren van doelpunten. Hierna volgde even een periode waar
de nonchalance naar boven kwam.
Er werd minder goed verdedigd en
het tempo van de aanval zakte ook
iets naar beneden.
In de rust werd dit ook duidelijk gemaakt naar de kinderen toe
door Maarten en Jeroen en dat resulteerde ook weer in een flitsen-

de start in de tweede helft. Een 101 voorsprong die in de rust op het
scorebord stond, werd alweer snel
uitgebouwd naar een stand van
14-2. Atlantis bleef maar gaan en
gaf steeds meer druk op de tegenstander waardoor ODO geen fatsoenlijke aanval meer op de been
bracht. Atlantis daarentegen bleef
doorgaan en dat resulteerde in nog
meer doelpunten. Een paar minuten voor het einde stond het dan
ook 19-2 en dan wil de ploeg natuurlijk ook nog de twintigste scoren. Zou dit lukken? Natuurlijk lukte het! De twintigste lag erin en
niet veel later werd er afgefloten
door de goed fluitende scheidsrechter. Atlantis C1 liet weer eens
zien dat ze een uitstekende groei
doormaken.

KWF Dart & Pokertoernooi in De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 23 maart
aanstaande organiseert Team Samen Sterker het KWF Dart & Pokertoernooi in Het Fort in De Kwakel.
Team Samen Sterker doet op 6 juni mee aan de Alpe d’HuZes en wil,
naast de sportieve uitdaging, met
een aantal aansprekende activiteiten zoveel mogelijk geld ophalen
voor onderzoek naar kanker.
Het Dart & Pokertoernooi staat onder leiding van Wim Verlaan en Daniël Schoen. Beide mannen maken deel uit van Team Samen Ster-

ker en zullen straks in juni proberen
om zoveel mogelijk de bekende Alp
op te fietsen. Natuurlijk zijn ook de
andere leden van Samen Sterker op
het toernooi aanwezig.
Wim Verlaan: ‘We vinden het leuk
om ook in De Kwakel iets te mogen organiseren. Ik hoop dat mijn
dorpsgenoten ons deze avond massaal komen steunen.
Dat kunnen ze doen door deel te nemen aan het Dart of Pokertoernooi
of door het toernooi te bezoeken en
met ons het glas te heffen, want de

directie van Het Fort schenkt een
substantieel deel van de baromzet
aan Team Samen Sterker. Daarnaast
liggen er voor de winnaars leuke prijzen in natura klaar, beschikbaar gesteld door de Kwakelse middenstand. Bijvoorbeeld door slagerij
van Eijk/in ’t Veld. Zij zorgen op deze avond ook voor heerlijke hapjes.
Kortom: ik reken op een hele gezellige avond!’
Darttoernooi
Inschrijven voor het darttoernooi

kan in koppels. Het inschrijfgeld bedraagt dan 20,- per koppel. Dit bedrag dient bij vooruitbetaling te
worden voldaan. Geen maatje gevonden om te darten? Geen probleem, want je kunt ook als individu
inschrijven (kosten 10,-). De toernooileiding koppelt je dan aan een
andere individuele inschrijver. Het
toernooi begint om 20.00 uur en de
spelers worden verzocht om 19.30
uur aanwezig te zijn voor de toernooi instructies.
Pokertoernooi
Zet voor één avond een pokerface
op, zet een zonnebril op je neus en
ga pokeren. Het kan allemaal op 23
maart aanstaande. Inschrijving voor
dit toernooi geschiedt op individuele basis. Het inschrijfgeld bedraagt
10,- per persoon, vooraf te voldoen. De spelregels in het kort: eerste uur Unlimited rebuy 5,-. Na het
eerste uur add-on mogelijkheid van
5,-. Alle opbrengsten gaan naar het
KWF. De aanvang van het toernooi
is eveneens 20.00 uur en de deelnemers worden om 19.30 uur in Het
Fort verwacht voor de instructie.
Inschrijven
Inschrijven kan via: www.teamsamen-sterker.nl of bij Wim Verlaan (0653439419), c.q. bij Daniël
Schoen (0625098940).
De toernooileiders geven wel aan
dat er een gelimiteerd aantal plaatsen voor beide toernooien beschikbaar is. Om zeker te zijn van deelname is daarom enige haast geboden.
Natuurlijk kunt u met een donatie
aan het KWF, Team Samen Sterker
ook rechtstreeks steunen.
U doet daarmee immers een investering in leven. Ga dan naar http://
deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/
samen-sterker/TeamDonation.aspx.
Uw bijdrage is bijzonder welkom.
Samen zijn we immers sterker!

Eerste ronde derde cyclus Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdagochtend 28
februari was er de eerste ronde van
de derde en laatste cyclus van dit
seizoen in ‘t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan. Het was wel
even wennen voor een aantal paren,
omdat er waren die gepromoveerd
zijn en ook een zelfde aantal paren dat gedegradeerd was. Ook de
gedachte dat er weer voor de punten gespeeld diende te worden had
waarschijnlijk voor een aantal spelers en speelsters een verkrampte uitwerking. Kon vorige week
nog gemeld worden dat de meeste spelers liever bridgete dan naar
de sneeuw te gaan, dit keer was de
opkomst maar matig door de ver-

krampte werking waarschijnlijk. Er
werd aan 13 tafels gebridged. Zes in
de A-lijn en zeven in de B-lijn, met
zelfs een stilstaande ronde.
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Lucas v.d. Meer en
Arnold van Dijk met 62,92%. Het koningskoppel had het weer eens op
zijn heupen, al waren er bridgers die
suggereerden dat deze twee harde
werkers die ook in de wedstrijdbegeleiding zitten “gesjoemeld” zouden kunnen hebben, jaloezie waarschijnlijk. Tweede werd het paar
Aja Bijsterbosch en John de Haan
met 55,00%, dit paar is net gepro-

moveerd en dan is de afspraak dat
ze niet zo hard aangepakt worden,
maar dit is toch wel te zacht. Derde werd het echtpaar Ria en Joop
Smit met 51,25%, dit paar was vorige week ook al op dreef, toen dacht
men nog dat zij zwakke tegenstanders getroffen hadden, maar nu
wordt er toch vanuitgegaan dat zij
wel degelijk kunnen bridgen. Het
valt wel op dat deze week de scores
wel dicht bij elkaar bleven, allemaal
om de 50%, het belooft een spannende competitie te worden.
B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Corry H Snel en Net-

ty Walpot met 58,40%. Dit paar blijkt
zo snel mogelijk weer terug te willen naar de A-lijn, waar zij vermoedelijk ook thuishoren. Tweede werd
het echtpaar Coby en Joop Buskermolen met 58,10%, men hoopt dat
dit paar de stijgende lijn vast weten te houden, want bridgen kunnen de twee wel. Derde is het paar
Leny van Noort en Phini Sutter met
54,25%, Leny was met vakantie geweest en dat was aan haar spel
goed te merken, vaker gaan. In de
B-lijn liggen de scores beduidend
verder uit elkaar dan in de A-lijn.
Volgende week spelen ze de tweede ronde van de derde cyclus, dus
weer competitiebridge.

UWTC bij Kampioenschap
van Haarlemmermeer
Regio - Zondag 3 maart stond het
Regiokampioenschap van Haarlemmermeer op het programma. Bij de
jeugd reden Youri Janzing (cat 2),
Stijn Ruijter, Lorena Wiebes (cat
5-6), en Sven Nijhuis (cat 7) mee.
Stijn kreeg een lekke band en had
geen reservewiel, einde race voor
Stijn. Jammer, want hij reed lekker
mee in het peloton. Stijn kan als het
goed is nu zelf zijn lekke band repareren na de clinic ‘onderhoud aan
de fiets’ op vrijdagavond 1 maart bij
clubsponsor fietsspecialist van Eijk
in ter Aar. Bij de nieuwelingen begon Jeroen van Goor zeer fel aan
kop met een hoog tempo. Jammer
genoeg kostte hem dat nog teveel
kracht in zijn eerste wegwedstrijd
van het seizoen en kon hij het peloton dat doorging niet volgen. Bart
de Veer kon lekker meerijden in
het peloton en eindigde op de 14e
plaats.
Bij de A-klasse stond UWTC met een
grote groep renners aan de start:
Edwin de Graaff, Joost Spring in het
Veld, Bas de Bruin, Jeroen Breewel,
Niels Ruijter en Henk de Jong. De
koers stond in het teken van een
vroege vluchtpoging van Edwin de
Graaff. De Graaff wilde gelijk vanaf het begin de koers hard maken
en daar slaagde hij ook in. Samen

met streekgenoot Etienne Kooreman sloeg hij meteen een groot
gat. Na een paar rondes maakte vijf
renners, onder wie Henk de Jong de
oversteek naar de twee koplopers.
Later wist Bas de Bruin ook nog de
oversteek naar de kopgroep te maken. UWTC was nu met drie renners
vertegenwoordigd in de kopgroep.
De kopgroep werkte prima samen
en de voorsprong werd steeds verder uitgebreid. Het peloton werd gedubbeld en toen kon de finale beginnen. Henk de Jong sprintte naar
de 3e plaats. Edwin de Graaff werd
4e en Bas de Bruijn 5e. Een mooi resultaat voor UWTC. Bij de sportklasse reden Dennis Moolhuijsen, Michael van Meerland en Gerard de
Veer mee.
Ploegenpresentatie
Vrijdagavond 8 maart is de ploegenpresentatie van de wielrenleden
voor alle sponsors van de afdeling
wielren van de UWTC. Dit jaar bij autobedrijf Rovemij in Mijdrecht waar
ook de overige sponsors Rabobank ,
Abdominis sport&begeleiding, fietsspecialist van Eijk in ter Aar, Profile
Tyrecenter Hogendoorn en KroonWilnis voor uitgenodigd zijn. Meer
informatie over de UWTC vindt u op
www.uwtc.nl/wielren

Hertha MF1 verliest
van Abcoude
Vinkeveen - Afgelopen weekend
voor de wedstrijd is van de MF1
voetbalmeiden van Hertha een
foto gemaakt omdat ze allemaal
nieuwe tassen hebben gekregen
van Vink Bouw uit Nieuwkoop!!
Na een lange winterstop stond
dan deze keer eindelijk weer een
echte wedstrijd op het programma, een geduchte tegenstander,
namelijk FC Abcoude MF1. Ook
een meidenteam dat zijn wedstrijden veelal makkelijk wint. Dus nu
zou het wel een een spannende
wedstrijd kunnen worden.
Abcoude begon beter aan de
wedstrijd en vond elkaar makke-

lijker dan Hertha MF1, ze probeerden het wel maar Abcoude voetbalde beter en kwam verdiend op
0-1, na de 0-1 een mooie kans
voor Femke maar helaas stond de
paal in de weg.
De wedstrijd golfde een beetje heen en weer en vlak voor rust
was het weer Abcoude dat scoorde, 0-2. Na rust kansjes over en
weer en het was weer Abcoude
dat de 0-3 scoorde, Hertha kwam
beter in het spel en Mandy schoot
de 1-3 binnen, zou het toch nog
gebeuren? Nee, dat helaas niet.
Deze wedstrijd zat het er niet in
met de meiden, Abcoude had verdiend gewonnen.
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CSW ME1 ontmoet Anouk
bij Ajax-FC Twente
Wilnis - De meisjes van CSW ME1 trainen twee keer per
week, maar afgelopen vrijdag was er een speciale reden
om de training af te gelasten. Het hele team met trainster, leider en ouders ging naar Sportpark De Toekomst
in Amsterdam voor het bijwonen van de competitiewedstrijd van Ajax Dames 1 tegen FC Twente Dames 1.
De CSW meisjes waren vooral benieuwd naar de verrichtingen van Anouk Hoogendijk en haar Ajax team.
Een spandoek werd gemaakt en na een tussenstop bij
Mac werd om 19.00 uur het terrein van Sportpark De
Toekomst betreden.
De tribune was goed gevuld. Met vlaggen, gezang en
trommels van een aantal fanatieke Ajax aanhangers was
de sfeer snel gezet. De speelsters van CSW kregen van
hun trainster Jeanine de opdracht om goed op te letten

om zo ook nog iets op te steken. Jammer genoeg ging
de overwinning naar Twente, maar na de wedstrijd namen de dames van Ajax ruim de tijd om handtekeningen
uit te delen. Gelukkig had Anouk het spandoek gezien
en er haar handtekening opgezet.
Tot vreugde van CSW ME1 is dit alles ook nog op foto vastgelegd. Anouk vond het jammer en onnodig dat
zij haar wedstrijd had verloren en wenste het team van
CSW ME1 veel succes met hun wedstrijd van dit weekend en spoorde hen aan dat zij voor de winst moesten gaan.
En dat lukte, want zaterdagochtend vroeg werd de wedstrijd bij De Meern met 0-6 gewonnen. CSW ME1 is dit
jaar met een mooie overwinning begonnen en kan terugkijken op een superleuk voetbalweekend!

Atalante D2

’s Avonds een uurtje
sporten bij Spel en Sport

Nog twee punten tot

het kampioenschap!
Vinkeveen - Donderdag 28 februari
toog het voltallige dames 2 van Volleybalvereniging Atalante naar de
sporthal in Naarden. Buiten was het
fris, binnen was het koud maar de
dames waren opgetogen, want nog
slechts 7 punten te gaan in 5 wedstrijden, het kampioenschap nadert..
Bovendien weer met z’n achten, hun
Jokerrr Ruizendaal werd gefeliciteerd met haar verjaardag en uiteraard gelijk ingezet. De Keizer Otto
Trivolley dames hadden nog enigszins hoop een enkel setje te kunnen
scoren, in de thuiswedstrijd enkele
weken tevoren was het in de tweede set nog tot een close 25-23 gekomen. Echter, de Vinkeveense dames
gingen met volle kracht vooruit, niet
een super mooi spel maar wel gedecideerd en met lol: 8-25 voor de eerste set. Ook de volgende set werd
gepakt, wel weer iets rommeliger
waardoor de stand tot 17-25 kwam.
In set 3 werd het wat netter en voor-

al Annemarieke wist mooie punten
op de buitenkant te scoren: 12-25.
Ook in de laatste set was het team
helemaal op dreef, vooral de servicereeksen maakten wederom een
flink aantal directe punten, met 9-25
was het gedaan en daarmee een
vlotte 0-4 op het scorebord bijgerekend in de ranglijst.
Voor de Haaxman dames betekent
dit dat komende vrijdag 8 maart
slechts 2 punten nodig zijn om
kampioen te worden, en na 2 jaar
weer terug te promoveren naar de
1e klasse. De wedstrijd is tegen de
nummer 6 Allvo D3 uit Almere, om
21.15 uur thuis in De Boei. Saillant
detail: in de uitwedstrijd wonnen de
geelgroene dames met een spannende 2-3. En om niet de burgemeester van de hoofdstad te quoten: kom op deze mooie dag allemaal wél naar de place to-be om
dit mee te maken, thuis op tv zie je
niks... :)

Volleybalheren Atalante
H4 verslaan de koploper
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
mochten de mannen van het Electroworld Bunschoten team aantreden tegen de koploper Smash. Na
een aantal tegenvallende resultaten
was heren 4 er op gebrand om iets
moois neer te zetten. En tegen de
koploper was niets te verliezen dus
kon er vrij worden gespeeld. Door
enkele blessures moest er wel geimproviseerd worden met inbreng
van spelers uit een ander team..
Geheel tegen de speelstijl van heren 4 in werd deze avond een 1-5
systeem gespeeld. Met de geblesseerde spelers als coaches langs
de lijn was er genoeg aansturing
aanwezig. Ondanks de onwennigheid aan de nieuwe speelwijze met
slechts één spelverdeler in het veld,
werd de eerste set overtuigend gewonnen met 25-19. Dit voelde aan
alsof heren 4 de wedstrijd al had gewonnen.Helaas wat er in de eerste
set allemaal mee zat, zat in de tweede set juist tegen. Het geluk op belangrijke momenten ontbrak ineens
en hierdoor moest deze set worden
ingeleverd met 21-25. Deze domper

werkte in de derde set ook door in
de hoofden van de Atalante mannen, want deze werd kansloos aan
de tegenstander gelaten met 15-25.
Ondanks de 1-2 achterstand was
van teleurstelling geen sprake, en
vol goede moed en geloof startte de
4eset. En toen bleek maar weer dat
Atalante H4 boven zich zelf kan uitstijgen. Met het hele team op scherp
werd verdedigend alles gehaald en
aanvallend werden de deuken in de
vloer geslagen. In een erg spannende strijd werd de 4e set binnengehaald met 25-22.
Door deze set-overwinning waren
de mannen in de winning mood
en helemaal klaar voor de 5e set. En
dat bleek ook wel, want de koploper werd in de 5e set helemaal overrompeld en weggespeeld. Met 158 werd deze laatste set binnengehaald, en een mooie 3-2 overwinning was een feit! Regi Pothuizen en
Martijn Raave heel erg bedankt voor
jullie inbreng. De volgende partij is
tegen Unitas. Wederom een uitdaging voor Atalante H4!

Op de foto: staand van links naar rechts: Lisette van der Leeden, Celine Leeflang, Rosa Boerlage, Julia Tijsseling, Tessa Stoof en Mariska Boellaard.
Op de knieën van links naar rechts: Thomas Duikersloot, Emile Molewijk, Miguel Jacob en Bart-Jan Burggraaf.

De Vinken C2 kampioen
Vinkeveen - Zaterdag 2 maart.
Na de overwinning van de vorige
week tegen VZOD C2 (10-1 winst)
was het korfbalteam De Vinken C2
al gedeeld kampioen. Een gelijkspel of winst zou betekenen dat
zij alleen kampioen zouden worden. Gesteund door vele ouders,
opa’s, oma’s en vrienden mocht het
door Jumbo Vinkeveen gesponsorde team om 12.15 uur beginnen.
Zonder coach Jelle Mul, maar met
coach Eddie Duikersloot werd er direct enthousiast gestart. Het bleek
al snel dat het geen gemakkelijke
middag zou worden. Na een snelle
1-0 door Rosa Boerlage nam ESDO
het initiatief over. Waren het de zenuwen die De Vinken parten speelde? Toch wist de thuisploeg zich na
een 2-3 en 3-4 achterstand weer
onder het veldoverwicht van Kockengen uit te vechten.
Door consequent voorverdedigen,
druk op de bal te geven en te blijven bewegen werd de druk op ESDO steeds groter. Dit resulteerde
in een 5-4 ruststand in het voordeel van De Vinken. Natuurlijk waren de doelpunten van Rosa (2x),
Bart-Jan Burggraaf(2x) en Tessa
Stoof belangrijk. Echter, zij konden
scoren door het goede insnijden en
aangeven van o.a. Celine Leeflang
en Emile Molenwijk. Daarnaast is
het zo dat de verdediging staat als
een huis. Niemand verzaakt en daar
waar nodig wordt er overgenomen.

Wissels
In de rust werd er gewisseld. Mariska Boellaard en Emile werden vervangen door Thomas Duikersloot en
Lisette van der Leeden. In de tweede
helft werd er weer direct druk gegeven. Dit resulteerde in een fraaie
afstandstreffer van Thomas. Maar
nog gaf ESDO niet op. De mouwen
werden nogmaals opgestroopt en
een snelle dame van ESDO maakte weer de aansluitingstreffer. Tussenstand 6-5.
Het spel golfde op en neer, waarbij beide teams kansen op een goal
hadden. Uiteindelijk was het BartJan, die met zijn derde doelpunt
De Vinken weer wat lucht gaf. Met
nog tien minuten op de klok leek
de wedstrijd beslist, maar niets was
minder waar. Weer vocht ESDO zich
terug en met nog vijf minuten te
gaan werd de stand 7-6.
De spanning gierde door de zaal.
Enthousiast werden de spelers aangemoedigd en er werd nog meer
gas gegeven. Wat een inzet en enthousiasme heeft dit team. Al snel
volgde de beloning. Julia Tijsseling,
altijd een neusje voor een doelpunt,
schoot de 8-6 op het scorebord.
De Boei ontplofte en de polonaise werd (bijna) ingezet. Dat ESDO
in de laatste minuut nog een keer
scoorde maakte niet meer uit. Met
een 8-7 overwinning en 18 punten
na elf wedstrijden is De Vinken C2
de terechte kampioen.

De Ronde Venen - Een van de
deelnemers aan de Spel en Sportgroep op de woensdagavond is jaren geleden, toen ze van school
kwam en ging werken, begonnen met ‘s avonds een uurtje sporten. Dan is een uurtje sporten in de
week zonder verdere verplichtingen
als wedstrijden en kantinediensten
een welkome mogelijkheid om fit te
blijven. “We hebben een heel prettige groep”, zegt Joke Honig, “maar
we houden het bij sporten. Alleen
aan het eind van het seizoen gaan
we samen wat drinken of zo.”
Op de woensdagavond zijn er in de
Willisstee drie zogenoemde sportiefgroepen, om 19.00, 20.00 en
21.00 uur. Onder leiding van docent
Henk de Kogel is er eerst een uitgebreide warming-up, dan kracht- of
conditieoefeningen en vervolgens
nog een (bal)spel. In een sportiefgroep kan iedereen meedoen, het is
prima als je een paar rondjes meer
holt, en ook als je te inspannende
oefeningen even niet doet.

Voor de een is de groep het enige
sportmoment in de week, voor bijvoorbeeld Joke is het een welkome
aanvulling op haar andere sportieve
activiteiten als wandelen en Swing
en Sport. Van zo’n uurtje sporten ga
je je fitter voelen en doe je dat elk
week, dan blijf je ook goed in conditie. Dat is belangrijk voor jong en
ouder. Daarom biedt Spel en Sport
ook de mogelijkheid om ’s avonds te
sporten voor wie overdag geen tijd
heeft. Spel en Sport is er niet alleen
voor senioren! Juist in deze avondgroepen hebben ook dertigers en
veertigers het naar hun zin. Bij het
spel aan het eind met stokken en
ringen wordt veel gelachen, maar
aan de deelnemers te zien is het
ook pittig inspannend. “Het was alweer een leuke les”, de deelnemers
gaan tevreden naar huis. Wilt u ook
fit worden of fit blijven met een uurtje sporten per week, kijk dan eens
op www.spelensportdrv.nl of bel
met 06-21918353. U bent van harte welkom.

Klaverjassen bij Hertha
Vinkeveen -Komende zaterdagavond 9 maart is er prijsklaverjassen
in de kantine van S.V. Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg in Vinkeveen.
Er zijn fraaie prijzen te winnen. De zaal gaat om 19.30 uur open en om
20.30 uur wordt er gestart met kaarten. Het eerste kopje koffie/thee is
gratis. Tot ziens bij Hertha. Voor meer info: 0297-263527.

Hertha meiden MB1 te sterk voor Breukelen MB1
Vinkeveen - Na een lange winterstop stond eindelijk weer een
wedstrijd op het programma. Het
goed trainen van de afgelopen
weken was duidelijk te zien en de
meiden uit Vinkeveen gingen vol
vertrouwen naar Breukelen.
Hertha zette in de eerste 10 minuten meteen de druk en in deze fase hadden de dames al een
paar kansen. Hertha bleef domineren en werd in de twintigste minuut beloond met het eerste doelpunt. Claire draaide goed weg van
de tegenstandster en kon vanaf 20
meter uithalen 0-1.
Leuk was te zien dat Hertha dit
onderdeel juist op de trainingen
geoefend had. Hertha bleef ook
hierna het meest in balbezit maar
Breukelen zorgde af en toe voor
gevaarlijke counters en had ook
nog een paar keer de kans om gelijk te maken. Ook in de tweede

helft gaf Hertha achterin iets meer
ruimte weg en de Vinkeveense keepster Danitsja moest een
paar keer aan de bak. De slotfase was weer voor Hertha MB1 en

het werd uiteindelijk nog 0-2 voor
Hertha door een goal van Amber.
De bal schoof met een slakkengang de goal in en kwam maar

net achter de doellijn terecht. Gelukkig hoefde er geen camera aan
te pas komen aangezien de goed
oplettende grensrechter de goal
goedkeurde.

BeautyHEALTH

WellnessMODE
STYLE

U zult het intussen wel geconstateerd
hebben bij het zien van de etalages en
vitrines die hun modeaanbod van dit
jaar aan onder andere kleding, schoenen, brillen, horloges en trendy sieraden in volle glorie laten zien. In de
breedste zin van het woord, voor mannen, vrouwen en kinderen. Maar ook
kapsalons, schoonheidssalons, audiciens, sportscholen, fitnesscentra en
instellingen om af te slanken doen
mee. Immers, meer bewegen en daardoor slanker de zomer in, is erg gewild
en draagt bij aan een verbeterde gezondheid. Dat geldt ook voor gezonde
voeding. Allemaal trends die meeliften
met het modebeeld van vandaag. Niettemin zijn er ook mensen die wat robuuster van bouw zijn en ook die profiteren van een modebeeld dat in een
wat grotere maat als heel modieus
wordt ervaren en gezien. Ook hier veel
kleur en aanbod! Misschien heeft een
aantal van u al enkele modeshows bijgewoond. Het is even wennen bij het
zien van zoveel pastelkleuren en kleurschakeringen. Niets is vreemd, alles
mag dit jaar in de lente en zomer aan
kleuren door elkaar worden gedragen.
Tot en met (gekleurde) schoenen aan
toe. Hoge hakken zijn helemaal in net
als puntschoenen! Dat geldt voor alle
leeftijden, maar volg vooral je hart en
overweeg of het je staat en vooral of je
je er prettig in voelt!
U hoeft niet naar Milaan of Parijs om
de laatste modesnufjes te bekijken en
te volgen. De eigen regio heeft tal van
modezaken en winkels waar u volop
terecht kunt. En dat verhoudingsgewijs
voor aantrekkelijke prijzen. Niet iedereen heeft een portemonnee van ‘Yo en
Wes’. Hoeft ook niet om er de komende tijd leuk uit te zien. En wie er op bepaalde momenten toch ’traditioneel
gekleed’ uit wil zien kan dat hoe dan
ook zonder concessies aan het modebeeld doen.

Wit is ook een kleur
Voor wie dat wil kan zich helemaal
trendy kleden in soms een bijzondere outfit. Wat te denken van een rok,
bloes, broek of jurk met fotocollages
erop, of met popart prints, felle bloemmotieven of oerwoud- en steppenmotieven. Bij sommige kleding vallen de
uniformen van onze militairen met camouflagekleuren in het niet… En toch
gaat het om fraaie, luchtige en modieuze kleding. En nogmaals: alles kan
bij elkaar, of u nu een paars jasje kiest
bij een gele broek met blauwe pumps,
of een fel groene blouse met een rode
broek en roze sneakers, het maakt niet
uit. Gehaakte kleding als truien en tricots zijn ook weer in de markt en zelfs
de hippiekleding is terug. Daar horen
veel kleurige shawls bij en hippe horloges, fancy hand- en schoudertassen en portemonnees in lichte pasteltinten. In dezelfde trant lopen de ceintuurs en riemen mee. Wie niet zo ‘bont’
over straat wil kan kiezen uit kleding in
diverse pasteltinten. Die zijn dan ook
uitstekend te combineren met wit natuurlijk! Dat is immers ook een kleur!
Insiders zien voor 2013 de terugkeer
van lang haar en halflang haar. Er
wordt ook beweerd dat de echte trend
voor dit seizoen pony’s en lange lokken zijn die heel licht en zwoel op ooglengte worden gedragen. Wie echt wil
opvallen zou moeten kiezen voor petroleumblauw of voor een donkerblauwe haarkleur. Of anders voor perzikroze. Het zijn de echte mustkleuren voor
lente zomer 2013. Ja, het is een keuze… Maar korte kapsels zijn ook weer
modern in 2013. Die trend is overgewaaid uit Amerika. Ook staat 2013 volop in het teken van gekleurd haar in de
zogenaamde ‘dip eye haarkleuren.’ Uw
kapper kan u wel informeren hierover.
De zomer van 2013 staat eveneens volop in het teken van fashionable ‘high
heels’, schoenen met hoge hakken
dus! Die trend loopt al een poosje als je
zo om je heen kijkt. Het aanbod ervan
is heel erg divers. Verschillende kleuren, materialen en haksoorten zorgen
voor zo’n breed aanbod dat er voor iedere vrouw wel wat tussen zit.

TRENDY

VOORJAAR 2013

macho uitstraling. Het kan en mag allemaal. Bij de mannen gaat het in 2013
overigens allemaal om een verzorgd
kapsel. Maar ook zijn er veel net geschoren hoofden. Geen lang haar meer
of een ‘out of the bed look’ maar een
keurig en verzorgd kapsel waarmee elke man zich kan presenteren in 2013.

Maar er is meer…
Behalve kleding en schoenen is er
ook mooie lingerie en ondergoed. Ook
daarvoor hoeft u niet ver buiten de regio. Er zijn goede en bekende zaken
met een ongelofelijk keuze uit standaard ondergoed en lingerie voor dames en heren, maar ook hele spannende. Tevens nachtkleding, badmode,
beenmode, sportondergoed en positiekleding. Ook die is aan mode onderhevig. Alles in diverse maten en merken. Wat te denken van alle bijbehorende accessoires als trendy sieraden
en horloges! Het is leuk om juist daarin
eens te ‘shoppen’ om die bijpassende
attributen bij het juiste modebeeld te
zoeken dat u van uzelf heeft en wat bij
u past. Voor mannen en vrouwen. Vergis u niet, ook de brilmode is als geen
ander aan innovatie en mode onderhevig. Niet dat u elk jaar een (dure) nieuwe bril zou moeten aanschaffen, maar
met uw tijd meegaan is wat anders dan
er jarenlang oubollig uitzien. Dat kan
beslist niet meer vandaag de dag. Wist
u dat zelfs gehoorapparaten het modebeeld volgen?

KLEURRIJKE LENTE- EN
ZOMERMODE VOOR 2013

Pondjes eraf
Wie volgens de laatste mode gekleed
en toegerust wil zijn, zorgt ook voor
een ‘spannend’ lichaam. Want het
wordt straks tijdens de vakantie weer
‘bikini’- en ‘sixpacktijd’ en dan willen
de meesten onder ons het teveel aan
pondjes er wel weer af hebben. Behalve dat je dan een beetje op je voeding let omdat elk pondje toch door
het mondje gaat, is ‘meer bewegen’
het grote toverwoord om af te vallen.
Het lichaam verbruikt dan meer calorieën. Dat bewegen kan op tal van manieren. Bij de meeste sportscholen en
fitnesscentra kan men daarvoor terecht waar u keuze heeft uit een scala
aan apparaten toestellen met de nodige adviezen van instructeurs om op de
juiste plaatsen af te vallen. Dat kunt u
net zo uitgebreid doen als u zelf wenst
en nodig acht. U kunt er ook uw conditie mee opbouwen en op peil houden. Algemeen is bekend dat door
meer te bewegen u zelf bijdraagt aan
een goede gezondheid en langere zelfredzaamheid. Dat zijn heel belangrijke
zaken. Men voelt zich beter en straalt
dit uit naar buiten. Modieuze kleding
draagt prettiger en past vaak beter. Het
een hangt met het ander samen.

Leuke kindermode
Bij de kinderkleding vallen de enorme verschillen in kleuren en dessins
op bij de tientallen merken. Variërend
van felle pastelkleuren tot ‘ingetogen’
geel en camel. De kinderkleding van
zomer 2013 kenmerkt zich bij sommige merken door oog voor detail. Een
jurkje wordt bijzonder door gehaakte details of opengewerkt kant. Veel
labels komen ook met nautische invloeden in hun collectie. Donkerblauw
met witte strepen, ankerprints maar
ook matrozen kragen. Verder worden
er veel mooie items genoemd waaronder die met bijvoorbeeld Peter Pan
kragen (plat liggende kraag met ronde ‘punten’) en geplooide a-lijn rokken. Prachtige diamant patronen, dip
eye items en gouden camelachtige tinten ontbreken niet in de kindermode voor het voorjaar en de zomer van
2013. Het Nederlandse label Imps en
Elfs komt deze zomer bijvoorbeeld met
de originele liberty print van het welbekende ‘Liberty London’. Ze gebruiken deze prachtige quasi romantische
print op de stoerdere items. Bij andere kindermerken zijn de kleuren voor
deze zomer geen schreeuwerige uitingen, maar vertonen eerder prachtige sorbetkleuren. Felle tinten met een
verzachtende waas. Geel is bij sommigen ook de absolute nummer 1 qua
Kle(u)ren maken de man?
kleur, maar ook aquablauw en turkoois
Eigenlijk geldt het kleurrijke ook voor zullen belangrijk gaan worden in zowel
de heren. In bontgekleurde overhem- de collecties voor jongens als meisjes.
den, colbertjasjes, broeken en schoe- Veel neonkleuren worden nog steeds
nen. Een en al kleur maar, we kunnen toegepast, echter nu vaak heel subtiel
het niet genoeg benadrukken, van de- verwerkt als detail of in een print.
ze stijl moet je houden en het durven Wilt u uitgebreide collecties van kindedragen. De combinaties zijn einde- ren zien in allerlei kleuren en uitvoeloos, zelfs ‘gekleed’ en ‘casual’ samen ringen, ga dan naar een winkel die geis in het huidige modebeeld een ac- specialiseerd is in kinderkleding. Die
ceptabele keuze. Dat was het eigenlijk zijn er in de regio.
al met een gekleed colbert in combinatie met een spijkerbroek. Niettemin Ga eens winkelen!
is er voor de man die niet zo van fel- Evenzo is dat van toepassing op alle kleuren houdt, genoeg in de tradi- le andere winkels in de modebranche,
tionele en klassieke sfeer verkrijgbaar toebehoren en accessoires. Het hoeft
terwijl dit toch modieus is en fashion allemaal niet zo duur te zijn om er toch
getint. Er zijn prachtige combinaties leuk uit te zien. En dat biedt volop momet passende niet al te opvallende gelijkheden en kansen voor wie eens
kleuren voor zowel geklede momenten gaat rondsnuffelen! Dat is ook veel
als in de vrije tijd. Colberts van jeans- leuker en gezelliger dan vanachter de
materiaal en zomerjacks, samen shirts PC internet af te struinen. Ga er met
en overhemden met ruiten en strepen elkaar op uit! Bovendien kunt u in de
zijn favoriet deze lente en zomer. Favo- winkel iets in uw handen nemen om
riet zijn ook tal van bijbehorende ac- het te bekijken in plaats van alleen een
cessoires als fashion schoenen, horlo- plaatje zien. Zoals u dat vroeger ook
ges, smartphone beschermhoesjes en gewend was. Wij wensen u een kleurnoem maar op. Daar hoort natuurlijk rijk en zonnig voorjaar met een warme
een passend kapsel bij en soms een zomer toe!

ALLE KLEUREN KUNNEN BIJ EN

DOOR ELKAAR WORDEN GEDRAGEN
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Zwemmode vol kleur en details

VOORJAAR 2013

volop keuZe om goed voor de dag te komen

Een hete zomer
met veel franje

Wat meer kleur
voor de mannen

Het belooft een avontuurlijke zomer te worden. de nieuwe zwemmode is een explosie van kleur en dessins met details als franjes, veertjes en kraaltjes.

na de grauwe winter kunnen we voor de zomer wel wat kleur in onze garderobe gebruiken. mannen mogen hun outfit komend seizoen
bijvoorbeeld opvrolijken met kleurrijke broeken.

De zon straalt in alle kleuren en je
laat je meevoeren naar fascinerende bestemmingen die zich bevinden tussen droom en avontuur. Dat
gevoel zien we terug in de nieuwe
zwemmode, die is geïnspireerd op
verre oorden, verlaten stranden en
culturele invloeden. Wereldse elementen worden gecombineerd met
de trend van uitbundig kleurgebruik. Diverse merken gaan hierin mee. Er wordt in velerlei opzichten kleur bekend! Mint is de colortrend komende zomer, maar ook
lime, saffron rood, indigo en fuchsia
zijn trendy en gedurfd. Fluor kleuren
zien we verwerkt als accent maar
ook in mooie details op accessoires.
Favoriete styles zijn bij Cyell ko-

De moderne man neemt afscheid
van ‘saaie’ standaardkleuren. Die
hoeven overigens niet helemaal
te verdwijnen; je kunt ook kiezen
voor enkele sprekende items. Als er
maar kleur in je outfit zit.
Zo is er deze zomer een bonte verzameling aan broeken beschikbaar.
En daarmee kun je net die kleurige
touch maken. De man heeft in ieder
geval volop keuze om kleurrijk voor
de dag te komen. Ga bijvoorbeeld
voor bluefish, hot coral, morning
dew of juist voor alle drie de stijlen.
Het zijn licht verwassen kleuren die

mend seizoen in meer cupmaten
verkrijgbaar en in enkele nieuwe
modellen ontwikkeld. Ook slips zijn
in grote diversiteit aanwezig en een
ware musthave is de tankini met
een onderkant van verschillende lagen mesh. Opvallend is de toepassing van mooie en unieke details
zoals koordjes met kralen, knoopjes, franjes en veertjes. De coverups
zijn rijkelijk voorzien van borduursels, pailletten en kraaltjes in prachtige kleurencombinaties. Perfect om
je over te geven aan de vrijheid van
zon, wind en golven.
De zwemmode valt op door trendy
kleurgebruik.
Foto: Cyell

Dit voorjaar maak je met een mooi sieraad een statement.
Foto’s: dryberg/ker
met een sieraad maak je een statement

Charmant, lief
cool en sexy

een bepaalde charme aan de broek
geven. Daarbij is de keuze voor een
‘slim fit jeans’ helemaal trendy. Deze
straalt een en al zomer uit. Zoals gezegd is het echt niet zo dat de man
alleen voor een kleurige broek moet
gaan. Het laat bijvoorbeeld zien dat
de man ook kleurige shirts of blouses mag dragen. Daarmee zet je jezelf in de modespotlights. En daar
draait het dit seizoen allemaal om.
Een kleurige jeans straalt een
en al zomer uit.
Foto: garcia

Bij de sieraden voor de moderne, elegante vrouw draait het niet om
de waarde van de materialen maar vooral om het ontwerp. daarmee
bepaal je jouw uitstraling: charmant, lief, cool of sexy.
Dit voorjaar maak je met een mooi
sieraad een statement. Je kunt navigeren tussen ‘The Good, The Bad en
alles daar tussenin’. Veel producenten proberen de grijstinten tussen
zwart en wit, te identificeren; slecht
of goed. Zo is het trendy voor iedere good girl om haar donkere kanten te omarmen. De collecties staan
bol van de coole items, die iedere
good or bad girl nodig heeft voor het
voorjaar van 2013. Waar je ook voor
gaat, volg je instinct. Je kunt voor
verschillende stijlen kiezen. Dit heeft
geënt op het thema romantiek een
lijn op bloemen geïnspireerde cocktail-ringen en buitengewone col-

Sokken mogen
gezien worden
sokken zijn nog vaak ondergeschikt aan de mode. maar die tijd is
niet meer. sokken mogen gezien worden deze zomer. en daarom
is er volop aandacht voor prachtige uitvoeringen.
De tijd dat een sok zwart, wit of
bruin moest zijn, ligt ver achter
ons. Daarmee kun je als man niet
meer voor de dag komen. Enkelsokjes mogen nog steeds, maar

kies je voor kleurvolle, geblokte
herensokken, dan hoor je er echt
bij. Sokken zijn niet alleen maar
sokken, het zijn accessoires, die
niet mogen ontbreken in de kast.

liers ontworpen om het sprookje van
Cinderella nieuw leven in te blazen.
Echte parelmoer en kristal maken
deel uit van de collectie. Maar het
voorjaar brengt ook frisse toevoegingen, zoals kroonluchter-oorbellen, sexy chokers en sublieme cocktail-ringen. Tijdloze, maar supermoderne sieraden. Met het thema Lace wordt de authentieke, vrouwelijke kant-look benadrukt middels vernuftige lasercuts uit roestvrij staal.
Het resultaat? Sensuele oorbellen,
schitterende kettingen en oversized
ringen met fraai gepolijste gouden,
zwarte of stalen afwerkingen. Het
maakt het plaatje compleet.

Ook een man kiest de juiste sokken bij zijn outfit en weet op welke
manier ze te combineren zijn. Het
biedt de mannen deze zomer een
variatie aan sokken, om bij iedere
outfit te matchen. Een simpel motiefje en het wordt een trendy zomer.

FoCus op natuurlijke materialen

Met een vleugje
vrouwelijkheid

Heel trendy:
een geblokte herensok.
Foto: Bonnie doon

vrouwelijkheid staat komend seizoen centraal. met de focus op natuurlijke materialen, zoals cashmere, zijde en wol, hebben de ontwerpers onweerstaanbare collecties gecreëerd die het zomerseizoen doen stralen.

dromen van jonge meisjes komen uit

We dansen de
hele zomer door

Het wordt een vrolijke zomer. Dat is
duidelijk. We kiezen niet voor saai,
maar voor kleurrijk. Pasteltinten, zoals de sorbetkleuren abrikoos, vanille en citroen, garanderen een zonnige touch, waarin verfijnde, luchtige blouses met een perfect silhouet
stijlvol gecombineerd worden met
stoere, bedrukte broeken.
Naast dit heerlijke, luchtige pastelpalet spelen ook maritieme invloeden een belangrijke rol. Zo zien we
übervrouwelijke striped en polkadot
t-shirts in waanzinnige navy colors

jonge meisjes willen bewegen. opvallend is dat veel merken hier op
inspelen. Zo is er nu al een kledinglijn ontwikkeld voor jonge meisjes die van ballet houden.
En dat betekent makkelijk zittende
kleding in heldere kleuren en in leuke en grappige ontwerpen. De kleuren zijn vrolijk. Natuurlijk komen we
vooral veel roze tegen, maar maakt
ook gebruik van wit, grijs en lichtblauw om haar eigen balletserie
in te kleuren. En daarmee laat het
merk de dromen van jonge meisjes fraai uitkomen. Voor meisjes die
graag rondjes draaien zijn er fantastische tule rokken en prachtige
wijduitstaande jurkjes met meerdere laagjes. Hoe harder je draait, hoe
sierlijker alle laagjes stof mee bewe-

gen. Sportief en feestelijk tegelijk.
Met deze vrolijke kledinglijn moet je
wel dansend de zomer door.
Het aardige is dat het niet alleen
bij jurkjes blijft in deze stijl. Sokken, leggings, rokjes, shirts, topjes,
jasjes, vestjes. Hoe compleet wil je
het hebben? En je kunt voor basic
uitvoeringen kiezen, maar ook voor
prachtige bewerkingen zoals een
mooi lint, stukje tule of pailletten.
Frisse kleuren domineren de balletserie.
Foto: mim-pi
De zonnebril is een echte must-have.
Foto: polaroid
ook stoer op minder Zonnige dagen

Een zonnebril
voor elke dag
is de zon te fel, dan zetten we een zonnebril op. maar een zonnebril
is al lang niet meer alleen een comfortabel wapen tegen het licht.
Het is ook een mode-item bij uitstek.
De zonnebril is een echte musthave. Stylish en veilig. Aardig te weten is dat er steeds meer zonnebrillen worden ontwikkeld, die ook op
de iets minder zonnige dagen gedragen kunnen worden, maar dat
je toch nog behoorlijk kunt blijven
zien. Toch blijft het in eerste instan-

tie noodzakelijk om je ogen te beschermen. Tegen de felle zon, maar
ook tegen dat gemene laaghangende zonnetje dat zijn stralende gezicht opsteekt? Of dat intens witte wolkendek dat reflecteert op de
weg die voor je ligt? De zonnebril is
onmisbaar.

de moderevue passeren. Het zijn
prachtige mode-items waarmee je
je kunt onderscheiden. Fraaie bloemenprints worden op elegante wijze
verwerkt, binnen een reeks opmerkelijk feminiene stijlitems. Onmisbare highlights zijn een jas in een
op en top flowerprint en een pastelkleurige cashmere pull. Je maakt er
een duidelijk modestatement mee.
Ultieme vrouwelijkheid staat
deze zomer centraal.
Foto’s: peter Hahn
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MOOIE, NATUURLIJKE STOFFEN IN TIJDLOZE KLEUREN

VOORJAAR 2013

VROLIJKE PRINTS, FELLE KLEUREN EN LICHTE STOFFEN

Vrouwelijk
en vlot

Zomerse outfits
om in te stoeien

Vrouwen mogen zich komend seizoen echt vrouwelijk voelen. Met
soepele, vlotte stoffen die zacht en aaibaar zijn en passen als een
second skin.

Samen op reis en samen thuis. De voorjaarsmode voor kinderen
komt voort uit de allermooiste jeugdherinneringen van thuis en op
vakantie. Het heeft geresulteerd in zomerse outfits om in te stoeien.

Eigentijdse broeken met een mooie
pasvorm, pittige rokjes, makkelijke
leggings, bijpassende tops, soepele
jurkjes, comfortabele nightwear, gecombineerd met leuke accessoires
zoals riemen, armbanden en schoudertassen. Of zonnige sandaaltjes
met een houten zool. Het kan deze zomer allemaal. Het toverwoord
is combineren. Of het nu gaat om
kleur, stijl of stof? Je mag gerust experimenteren. Belangrijke trend is
dat het komend seizoen allemaal
tijdloze fashion moet zijn, die qua
snit meerdere seizoenen mee gaat
en waarbij zoals gezegd alles met
elkaar te matchen is. In feite maak
je van je garderobe een bouwpakket, waarbij elke nieuwe aanschaf
een waardevolle aanvulling vormt.
Veel merken doen aan deze trend
mee. Karakteristiek voor dit merk
zijn de mooie, natuurlijke stoffen in
tijdloze, ingetogen kleuren. In het
voorjaar zien we veel poedertinten
en zachte kiezel-, aarde-, en zandtinten. De frisse, pure stijl is even
vernieuwend als vertrouwd. Vlot
en vrouwelijk. No-nonsense mode,
zonder overbodige poespas of tierelantijnen. Comfortabele, draagba-

Het wordt een zomer voor de zintuigen. De nieuwe kindermode laat
vrolijke prints, felle kleuren en lichte stoffen zien. Perfecte outfits om
heerlijk in te genieten en spelen.
De kleuren zijn geïnspireerd op de
lichte zomerlucht, exotische bloemen, de schittering van de oceaan en warme, ruige landschappen.
Pastelkleuren, neutrale grijs- en
bruinschakeringen en aardetinten
worden gecombineerd met koraalrood, turquoise en felgroen. Waar

re mode, om je elke dag weer op en
top vrouw in te voelen. Belangrijk te
weten is dat het de subtiele details
zijn, zoals een asymmetrische lijn,
watervalhals, of klein rimpeleffect
op de buik, die ervoor zorgen dat de
mode élke vrouw goed staat.
In het voorjaar zien we veel zachte
kiezel-, aarde- en zandtinten.
Foto’s: Fresh

Met de nieuwe schoenentrends loop je niet ongezien voorbij.
Foto: s.Oliver Shoes

je ook bent, je komt hierdoor automatisch in een vakantiesfeer. De
stoffen hebben textuur en karakter.
De kleding ziet er niet alleen fleurig
uit, maar is voor kinderen ook heerlijk te dragen. Zonder dat ze er tijdens het spelen last van hebben.
Waar het om draait? Stoer, gezellig en vlot!
Heerlijke outfits om lekker in te kunnen genieten en spelen.
Foto: Esprit

COMEBACK VAN DE JAREN VIJFTIG, TACHTIG EN NEGENTIG

Neonkleuren
en felle prints
Verrassend, uitgesproken en flitsend. Dat kunnen we zeggen van de
nieuwe voorjaarscollecties damesschoenen. De jaren tachtig maken
een absolute comeback. Maar we zien ook invloeden uit de jaren
vijftig en negentig.
Het is dit voorjaar retro wat de klok
slaat. Neonkleuren, schreeuwerige prints en material blocking. De
luidruchtige jaren tachtig vertalen
zich naar opvallende maar stijlvolle pumps, sneakers en veterschoenen. De dames kunnen hier zeker
mee voor de dag komen. Maar ze
mogen ook voor een ander ‘tijdsbeeld’ kiezen. Wat te denken van
de ‘fabulous fifties look’. Deze reactie op de kleurenexplosie van vorig
jaar kenmerkt zich door vlammen-

de pastel combinaties en vrouwelijk gevormde pumps en sleehakken. Ben je toch meer in voor een
wat ander tijdsbeeld dan ga je voor
de jaren negentig. De jaren van glamour, die altijd blijft terugkomen. En
zonder goud geen glamour! Schoenen om mee te loungen, flaneren en
om mee gezien te worden. Van sexy
pump tot een stijlvol laarsje. Waar je
ook voor kiest: het wordt geen saai
voorjaar! Maar je moet deze schoenen wel durven te dragen!

MET EEN TAS MAG JE GEZIEN WORDEN

Studs beleven
een comeback
Metallics, studs en kant. Het zijn de kenmerken waar het bij een
stoere tas deze zomer om draait. Vooral de veelzijdige mix van
‘high fashion trends’ staat centraal.
Een royale weekender, soepele
buidel, populaire shopper, pastel
colorblocking en een snufje neon.

Het komt in de tassenmode allemaal voorbij. Er worden veel variaties in metallics geboden. Zo zien

we metallic accenten in champagne, zilver en tin verwerkt in de modellen. Het zorgt voor een strakke moderne look. Studs beleven
een verrassende comeback en zijn
ook te zien in schoenencollecties.
Studs zijn kleine metalen of plastic
drukkertjes, die je eenvoudig op je
kleding of accessoires bevestigt.
Op eigenzinnige wijze worden de
studs verwerkt in een opvallende
contrastkleur. Stoer!

SUPERSTRETCH ZORGT VOOR SEXY MODEBEELD

Aandacht voor
vrouwelijke vormen

Er worden veel variaties geboden.
Foto’s: Bulaggi

De vrouwelijke vormen mogen deze zomer benadrukt worden. Een
perfect fit jeans is daarom onmisbaar in je kledingkast.

COMBINATIE VAN CHIC MET SPORTIEVE INVLOEDEN

Nieuw leven
voor de blazer

De jeansmerken leven zich uit en
komen met veel nieuwe creaties.
Perfect fit jeans, goede tops, classy
jackets of een van de sexy one-pieces, waarmee je een verpletterende
indruk maakt. Het is er allemaal.
De keuze is groot. Wat te denken
van ‘basics’ in indigotinten of coole wassingen, waarbij de naden zijn
afgewerkt met neonborduursels.
Meer kleur? Kies dan voor jeans in
een felle tint, met een metallic coat
of fleurige opdruk.
Heel trendy zijn de collecties waarin invloeden uit de jaren tachtig zijn
vertaald naar een geheel eigentijds

De blazer gaat het deze zomer helemaal maken. De klassieke tuxedo combineert urban chic met glamour. Daarmee kun je voor de dag
komen.
De smokingblazer is trendy en verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waardoor deze de perfecte compagnon voor komende zomer wordt. De blazer staat niet op
zich. Eigenlijk draait het allemaal om
combinaties van kleurrijke bloemprints en metallics, in contrast met
een hoog zwart-wit gehalte. De collecties rond dit thema zijn gebaseerd op de ‘uptown chic’ vibe van
de jaren zestig. Een fijne mix met
perfectie op gebied van afwerking
en belijning.
De collecties hebben duidelijke

sportieve invloeden, die worden geperfectioneerd door fraaie jersey
shorts en blousons. De skinny jeans
leggen een mooie basis, met name
in exotische prints, flashy metallics
en sporty stripes. Echte sorbettinten - zoals lila, abrikoos en citroen
- staan centraal in het kleurenpalet, zoals gezegd afgewisseld met
meesterlijk zwart-wit.
De blazer mag weer gedragen
worden. Bijvoorbeeld naast
kleurrijke combinaties.
Foto: SET

Ook deze zomer kiezen de dames voor kleur.
Foto: Freya
DE KLEUR ROZE DOET HET DEZE ZOMER GOED

Comfortabel
en romantisch
Lingerie moet comfortabel zitten en een romantisch gevoel geven.
Die eigenschappen zien we duidelijk terug in de nieuwe collecties.
Het is een genot om mooie lingerie te dragen.
De kleur roze doet het deze zomer
goed. Roze zorgt voor een sfeervol en romantisch gevoel. Het is bijna zonde dat de lingerie verborgen
blijft onder de bovenkleding. Roze combineert mooi met blauw en
taupe. Speciale zomerse series voegen daar een vrolijk dessin aan toe.
Daarbij mag je de kracht van stippen, franjes en ruches niet onder-

schatten. Kijken we naar de modellen, dan zien we dat ze de vrouwelijke vorm tot in de perfectie benadrukken. Fraai om te zien, heerlijk
om te dragen. De strings, hipsters
en shorts in katoen, microvezel en
ultra light kun je combineren met
beha’s in identieke zomerse kleuren
en motieven. Het geeft je een onbezorgd en goed gekleed gevoel.

en uiteraard sexy vrouwelijk modebeeld. Daar past superstretch in.
Het laat de vrouwelijke curves subliem tot hun recht komen, terwijl
het je tegelijkertijd een gevoel van
complete vrijheid geeft.
Qua uitvoering is er veel keuze. Dat
toont aan met bijvoorbeeld een fel
gekleurde skinny of een retro popartprint. Een tip: laat je zongebruinde huid stralen met fraaie pastels of
nudetonen.
Maak een verpletterende indruk
met perfect fit jeans.
Foto’s: MET
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Prijswinnaars kassabonnenactie
Amstelplein bekend
De winnaars van de 25 verrasHet bleek dat de mevrouw de
singspakketten zijn geworden:
winnares van de fles wijn was,
familie Cornelissen, Gilia Bosde heer Nieuwendijk won uitDokter, A.W. Bertens, G. Viseindelijk een minuut gratis winser, W. Steensma, J. ten Haafkelen.
ten (zelfs tweemaal), Marjan
van Gasteren, Monique Visser,
Toen de hoofdprijs...
Cess Tesselaar (ook tweemaal),
de spanning steeg...
Samson, C. Bijster, Gerdien Bras,
Na driemaal een niet juiste deelC.M. Baartman en de familie
nemer - er dienden namelijk drie
Winters uit Uithoorn. K. Nieukassabonnen van drie verschilwendijk, Janny Snabel (tweelende winkels in één envelop
maal) en W. Klijn uit De Kwakel.
te zitten met een gezamenlijke
Jos Roeleveld, A. Alonso, Henny
waarde van minimaal 50 euro van Houten, Van Vliet en G. Janen alleen de winkels behorende
senuit de Amstelhoek.
bij AmstelPlein deden mee: dus
De twee prachtige luxe fonduegeen Kruidvat. Driemaal klopte
sets werden gewonnen door:
het bedrag niet.
M.J. Westra en R. v.d. Hoek uit
Toen, ja hoor, een goede inzenUithoorn.
der: M. Bleeker-Bordes uit JuliDe winnaars van 1 minuut graanadorp, maar zij was er niet.
tis winkelen bij AH Jos van den
Opnieuw... mevrouw N. PostuBerg zijn geworden: Ceciel Sanma uit Uithoorn, zij bevond zich
ders, mevrouw Steensma en de
reeds op de roltrap op weg naar
heer L. Nieuwendijk uit Uithoorn.
huis, toen zij haar naam hoorde
Leuk voor de heer Nieuwennoemen: zij kon zich nog net op
dijk was het feit dat hij een half
tijd melden.
uurtje eerder zich gelijktijdig als
winnaar meldde bij een verrasOp de foto's ziet u de winnaars
singspakket. De achternaam
van de prijzen (de winnaars
werd genoemd en een mevrouw
van de 25 verrassingspakketten
en een meneer meldden zich.
staan niet vermeld).

