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Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
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Nog 1 week tot de

gemeeNteraads
verkieziNgeN

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Nog geen idee op wie te stemmen?

Lees de bijgaande:

Nieuwe meerbode
verkieziNgskraNt

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

Uithoorn - Aan de Johan de Wittlaan staat het oude schoolgebouw
en gymnastieklokaal van basisschool De Dolfijn. De Dolfijn is al
sinds enige jaren verhuisd naar de
Brede School in Legmeer. Sindsdien
is het gebouw in gebruik door basisschool de Regenboog, de Internationale Taalklas en de combinatiefunctionarissen. Als het Integraal
Kindcentrum Thamerdal gebouwd
is, komt het gebouw voor het grootste deel leeg te staan. De kans is

aanwezig dat het gesloopt wordt en
dat er woningbouw plaatsvindt op
de vrijgekomen grond.
DUS! is van mening dat het gebouw
behouden moet blijven en ziet mogelijkheden voor een maatschappelijke bestemming. De wijk Thamerdal leent zich daar goed voor: de
wijk kenmerkt zich door een groene
uitstraling, waar het prettig wonen
en verblijven is. Een plaats, waar
van alles te doen is en zorgt voor levendigheid, nodigt uit om elkaar te

ontmoeten en versterkt de sociale
cohesie. DUS! denkt aan de volgende functies: Schoolgym en andere sportactiviteiten in het gymnastieklokaal, De Intermationale Taalklas en de combinatiefunctionarissen, een winkelruimte waar producten van dagbestedingsprojecten
verkocht worden (bijvoorbeeld van
de Morgenster en Steengoed), gecombineerd met de Wereldwinkel.
(Vervolg elders in deze krant)

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER
voor Uithoorn, wijk Elzelaan/Zijdelveld
en omgeving (150 kranten)
Heb je op woensdagmiddag even tijd en wil je wat
bijverdienen? Bel tijdens kantooruren naar
Rogier of Marco: 0251-674433.

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

DONDErDag 6, vrIJDag 7 EN zatErDag 8 maart

g-star/DIEsEL/paLL maLL/JaCK&JONEs
Ltb/Cars/pEtrOL/ONLy/vErO mODa

1E JEaNs
vOOr

Purmer oud

€50,-

2E JEaNs
vOOr

€25,-

een héle kilo
van e15,90

LaatstE saLE artIKELEN 40 tOt

voor e11,90

3E JEaNs
vOOr

80% KOrtINg

échte Noord-Hollandse kaas!
Winkelcentrum Amstelplein
www.kaasenzo-stijnmelenhorst.nl

Op DE gEHELE WINtErCOLLECtIE bOvENOp DE saLE KOrtINgEN

bIg L JEaNs DIsCOuNt | JOIN fasHION | WWW.bIgL.NL
zIJDstraat 61, aaLsmEEr | maaNDag t/m zatErDag | tEL: 0297 321177

KUNST VAN ZOLDER
Betaalbaar
Uniek
Meer dan 100 werken

Kom kijken!
8/9 en 15/16 maart
12.00 - 17.00 uur
Galerie Fort aan de Drecht
Grevelingen 50 Uithoorn

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

ADVERTEREN?
IN DE

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

€15,-

*goedkoopste
artikel is gratis

Behoud de ‘oude Dolfijn’

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 H.
Uithoorn
Heyermanslaan 2 - Uithoorn

GEVRAAGD

www.goudwisselkantoor.nl

Keez-toernooi levert mooi
bedrag op voor ThamerThuis
Uithoorn/De Kwakel - Deze
week overhandigde Frans Lakerveld namens Team Samen Sterker
en de Club van 100 van Legmeervogels een cheque van € 3.170,20
aan Stichting ThamerThuis. Het was
de opbrengst van het grote Keeztoernooi dat op 21 februari werd
gehouden. Bestuur en vrijwilligers
van ThamerThuis waren blij verrast
met dit leuke initiatief. “Het is een
prachtig bedrag en dat kunnen we
echt heel goed gebruiken”, aldus
Maarten Poelmans, bestuurslid van
ThamerThuis.
ThamerThuis is in 1997 opgericht
voor terminale patiënten. Het is
een prachtige bungalow, een bijna-thuis-huis, in het hart van De
Kwakel en is bestemd voor mensen die in hun allerlaatste levens-

fase zijn gekomen. Natuurlijk blijven mensen, die zorg nodig hebben als het eind van hun leven in
zicht is, het liefst thuis, maar soms is
dat door omstandigheden niet mogelijk. Wat is het dan, ondanks alle pijn en verdriet, fijn dat het ThamerThuis er is. Met een team van
mensen, bestaande uit artsen, verpleegkundigen, coördinatoren, vrijwilligers en bestuur, die er gezamenlijk naar streven om de laatste levensfase van hun gasten zo
leefbaar en waardig mogelijk te laten verlopen. ThamerThuis biedt de
zorg vanuit een algemene grondslag en is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, achtergrond
of financiële mogelijkheden.
Naast de door de overheid verstrekte subsidie, zijn er echt altijd aanvullende middelen nodig om Tha-

merThuis draaiende te houden. Iedereen die ThamerThuis een goed
hart toedraagt – en wie doet dat
niet- kan helpen door bijvoorbeeld
donateur te worden. Daarvoor is de
Stichting Vrienden van ThamerThuis
opgericht (beschikt over de ANBI status). Op www.thamerthuis.nl
kunt u, naast alle informatie, ook lezen hoe u donateur kunt worden.
Team Samen Sterker en de Club van
100 vinden dat ThamerThuis ons aller steun verdient en hopen dat hun
initiatief ook bijdraagt tot een soort
‘wake-up call’ voor meer steun aan
het ThamerThuis. Frans Lakerveld
tenslotte: “We hopen dat inwoners
van onze gemeente het fantastische
werk van deze mensen net zo waarderen als wij dat doen. Dat kan al
door bijvoorbeeld jaarlijks een klein
bedrag te doneren.”

Feestelijke opening van BoekStart
Uithoorn - Op donderdag 6 maart
om 14.30 uur vindt de feestelijke
opening van BoekStart in de bibliotheek Uithoorn plaats door wethouder Ria Zijlstra. Ria Zijlstra zal het
eerste boekstartkoffertje overhandigen aan een ouder met een baby.
BoekStart stimuleert lezen met baby’s, dreumesen en peuters. Dit
schept een band tussen ouder en
kind en is goed voor de taalontwikkeling.

Samen een boekje lezen - plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen - versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn
voorgelezen, zijn later beter in taal.
Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het landelijke project BoekStart voor baby’s
stimuleert dit. De bibliotheek speelt
hierbij een centrale rol, dus ook onze bibliotheek in Uithoorn op de Alfons Ariënslaan 1.

Alle ouders die in 2013 en begin
2014 een baby hebben gekregen
hebben eind februari een brief van
de gemeente ontvangen met daarin een voucher om hun baby gratis
lid te maken. Daarbij krijgen de ouders dan ook gelijk het leuke BoekStartkoffertje cadeau. Met daarin
een babyboekje en een boekje met
kinderliedjes en een cd. In de bibliotheek is een speciale BoekStarthoek met babycollectie.

Voedselbankactie bij
AH Jos van den Berg
Uithoorn - Op zaterdag 8 maart
houdt de Voedselbank UithoornDe Kwakel van 9.00 tot 17.00 uur
een voedselinzamelingsactie bij
AH Jos van den Berg aan het
Amstelplein. Vrijwilligers van de
Voedselbank zullen aan de klanten een briefje uitdelen waarop de producten staan, hier-

van wordt aan de klant gevraagd
om één of meerdere producten
te kopen. De producten worden
op een plein in Albert Heijn uitgestald, zodat klanten niet hoeven te zoeken. Na het afrekenen
bij de kassa kan men de producten afgeven bij de kraam van de
Voedselbank.

Stamppotmaaltijd in
‘t Buurtnest
Uithoorn - DUS! vindt de zorg voor
de buurman zeer belangrijk. Meer
en meer zijn we als burgers op elkaar aangewezen, omdat de overheid zich steeds verder terugtrekt.
Dat lukt alleen als we elkaar kennen, dan lukt het om solidair te zijn.
Daarom organiseert DUS! een
stamppotmaaltijd in t Buurtnest op

zaterdag 8 maart om 18.30 uur. Er
zullen diverse stamppottten zijn,
ook vegetarisch. De maaltijd is gratis, drankjes komen voor eigen rekening. Iedereen is welkom. Aanmelden is nodig om geen voedsel
te verspillen, uiterlijk 7 maart. Via
henkwevers@dus-uithoorn.nl
of
06-50575280.

Jongen neergestoken
Uithoorn - In de nacht van vrijdag op zaterdag jl. werd een
17-jarige jongen neergestoken bij een parkje aan de Arthur
van Schendellaan. De steekpartij
vond rond 01.00 uur plaats. Direct
werden meerdere ambulances,
politiewagens en het Mobiel Medisch Team gealarmeerd om hulp
te verlenen. Volgens omstanders
ontstond er een ruzie waarbij
een jongen de andere plotseling

neerstak. Vervolgens sloeg de
dader op de vlucht. Ambulancebroeders hebben de neergestoken jongen eerste hulp verleend
en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor
verdere zorg. Hij ligt na een operatie op de intensive care. De vermoedelijke verdachte werd in de
nabijheid aangetroffen en aangehouden. In de woning van de jongen is nader onderzoek gedaan.
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Postbus 8
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Gemeente Uithoorn start
onderzoek naar gebruik van
zorgvoorzieningen
De gemeente Uithoorn krijgt net als
alle andere gemeentes in Nederland
per 1 januari 2015 meer taken bij het
ondersteunen van zorg- en hulpvragen.
Om dat goed te kunnen voorbereiden
start de gemeente een onderzoek
naar het gebruik van zorgvoorzieningen. Dat gebeurt samen met zorg- en
welzijnsorganisaties.
Hoe gaat het onderzoek?
De organisaties vullen voor hun klanten een vragenlijst in. Hiervoor wor-

den de gegevens uit cliëntdossiers
gebruikt. Deze gegevens worden
ANONIEM gemaakt. Door de gegevens te combineren, kunnen groepen
mensen onderscheiden worden met
ongeveer dezelfde voorzieningen.
Meer informatie
Mocht u gebruik maken van een
zorgvoorziening en meer willen weten over het onderzoek dan kunt u telefonisch contact opnemen met de
gemeente Uithoorn. U kunt vragen
naar Derkje Veurink: 0297- 513111.
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Werkzaamheden Dorpscentrum
Er staat het komende jaar veel te
gebeuren in het dorpscentrum. Dit
brengt veel (weg)werkzaamheden
met zich mee. Wij begrijpen dat dit
voor u overlast zal veroorzaken. Wij
proberen hier uiteraard rekening mee
te houden en de overlast zoveel mogelijk voor u te beperken. U kunt hier
lezen wat de komende periode op de
planning staat.
Puzzel
Er staat het komende jaar veel te gebeuren in het dorpscentrum: afronding van de werkzaamheden aan de
Thamerlaan/Prins Bernhardlaan, rioleringswerkzaamheden, werkzaamheden aan de beschoeiing bij de Amstel, aanleg van de passantenhaven
en boodschappensteiger, herinrichting van Wilhelminakade en Marktplein, sloop Resmipanden en bouw
cultuurcluster Confucius, evenals de
invoering van diverse verkeersmaatregelen. Het is een hele puzzel om
de werkzaamheden zodanig uit te
voeren, dat de bereikbaarheid van
het centrum zo goed mogelijk is geregeld. Daarnaast houden we bij de
planning rekening met het vaar- en
terrassenseizoen. Helaas zijn omleidingen en overlast onvermijdelijk.
We proberen dat uiteraard wel zoveel
mogelijk te voorkomen. Bovendien
kunnen onvoorziene omstandigheden maken dat planningen wijzigen.
Inloopbijeenkomst over planning
Op 13 maart is een inloopbijeenkomst over de planning en uitvoering van de diverse werkzaamheden
in het dorpscentrum. U bent welkom
van 17.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis.
Werkzaamheden op korte termijn
Voorafgaand aan de inloopbijeenkomst op 13 maart is sprake van (de
start van) de volgende werkzaamheden:
Hoofdonsluiting
De werkzaamheden aan de hoofdontsluiting zijn eind maart klaar: Prins
Bernhardlaan en Thamerlaan zijn op-

nieuw ingericht en het viaduct onder
de busbaan is opengesteld.
Kabels
De gemeente Uithoorn voert op dit
moment, samen met met Liander,
werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet op onder andere Marktplein
en Wilhelminakade. Deze bestaan
uit het leggen van een kabel voor de
nieuwe openbare verlichting voor de
Waterlijn en vervanging van oude
elektriciteitskabels. Liander vervangt
hierbij ook de huisaansluitingen. De
werkzaamheden nemen ongeveer 8
weken in beslag. Daarnaast is een
nieuwe kabel nodig voor een zonnestudio aan de Wilhelminakade. Hiervoor voert een aannemer werkzaamheden uit in onder meer de Prinses
Beatrixlaan, Prins Clausstraat. De
aannemer informeert de aanwonenden hierover.
Riolering
In de eerste week van maart beginnen de werkzaamheden aan de riolering van Koningin Julianalaan (gedeeltelijk), Marktplein, Dorpsstraat
(gedeeltelijk) en Wilhelminakade. De
werkzaamheden zijn eind april klaar.
De aannemer begint met de uitvoering in de Koningin Julianalaan tussen de Oranjelaan en Marktplein.
Verkeer kan dan niet doorrijden naar
het Marktplein. Dat duurt ongeveer
drie weken. Daarna starten de werkzaamheden op het Marktplein, afsluiting van de straat is niet nodig. In de
bodem op het Marktplein is verontreiniging aangetroffen die moet worden verwijderd. Daarom worden hekken geplaatst rond het werkterrein en
dragen de werknemers beschermende kleding.
Tot slot zijn Dorpsstraat (tussen
Marktplein en Prinses Irenelaan) en
de Wilhelminakade aan de beurt. Gedurende een aantal dagen zal steeds
een ander deel opengebroken zijn.
Doorgaand verkeer is dan niet mogelijk. De werkzaamheden aan de
Dorpsstraat en Wilhelminakade beginnen pas op het moment dat de
hoofdontsluiting klaar is.
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Beschoeiing
De beschoeiing langs de Amstel beschermt de waterkant tegen afkalven
en golfslag. De beschoeiing, ook wel
damwand genoemd, is geen waterkering. Daarvoor moet de dijk die onder het wegdek achter de beschoeiing ligt. Uit onderzoek is gebleken dat
de beschoeiing gestabiliseerd moet
worden. In maart begint de aannemer met het baggeren van de bodem
langs de beschoeiing, het slaan van
nieuwe palen voor steigers en vervolgens het storten van stenen. Door
deze steenstorting wordt de stabiliteit voor lange tijd gegarandeerd. De
werkzaamheden gebeuren vanaf het
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water en zijn, wanneer alles volgens
planning verloopt, eind april klaar.
Kap bomen
Om de werkzaamheden aan de riolering op het Marktplein mogelijk te
maken, is het noodzakelijk om een rij
bomen te kappen. Bij de herinrichting
van de waterlijn worden nieuwe bomen geplant. Dit voorjaar wordt het
Resmipand en een aantal naastgelegen panden gesloopt om plaats te
maken voor cultuurcluster Confucius. De boom die in één van de tuinen staat moet worden gekapt. Dat
gebeurt begin maart, vóór het broedseizoen.

Geen aanvraag paspoort
of identiteitskaart mogelijk
op donderdag 6 maart en
vrijdag 7 maart 2014
Binnengekomen paspoorten en identiteitskaarten kunnen
dan wel worden uitgereikt op 6 en 7 maart 2014
bij de KCC balie in het gemeentehuis.

Feestelijke opening van
BoekStart in de bibliotheek
Op donderdag 6 maart om 14:30
uur vindt de feestelijke opening van
Boekstart in de bibliotheek Uithoorn
plaats door wethouder Ria Zijlstra.
Ria Zijlstra zal het eerste boekstartkoffertje overhandigen aan een ouder met een baby.
Wat is Boekstart?
BoekStart stimuleert lezen met baby’s, dreumesen en peuters. Dit
schept een band tussen ouder en
kind en is goed voor de taalontwikkeling. Samen een boekje lezen –
plaatjes aanwijzen en verhaaltjes
vertellen – versterkt de band met je
baby. En kinderen die als baby al zijn
voorgelezen, zijn later beter in taal.
Je kan dus niet vroeg genoeg be-

ginnen met voorlezen. Het landelijke
project BoekStart voor baby’s stimuleert dit. De bibliotheek speelt hierbij
een centrale rol, dus ook onze bibliotheek in Uithoorn op de Alfons Arienslaan 1.
Gratis lid!
Alle ouders die in 2013 en begin 2014
een baby hebben gekregen hebben
eind februari een brief van de gemeente ontvangen met daarin een
voucher om hun baby gratis lid te maken. Daarbij krijgen de ouders dan
ook gelijk het leuke BoekStartkoffertje cadeau. Met daarin een babyboekje en een boekje met kinderliedjes en
een cd. In de bibliotheek is een speciale BoekStarthoek met babycollectie.

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

Tijdelijk:
- Voorbereidingsbesluit Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1. Inzageperiode 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.

-

Ter inzage legging ontwerp “Bestemmingsplan Drechtdijk 109”, bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W. van
de Lagemaat 0297-513111.
Ter inzage legging ontwerp van “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling M.W.M. Blonk 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. Ontvangen 27 februari 2014.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- Noorddammerweg 19, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaand bedrijfspand ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten.
Bezwaar: t/m 11 april 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Langs de Baan 76, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel.
Bezwaar: t/m 9 april 2014.
- Brunel 71, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: t/m 9 april 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kolgans 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinschuur met
overkapping. Bezwaar: t/m 10 april 2014.
WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op nieuwbouw van 19 woningen aan de Boterdijk. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van
de Boterdijk. Het ontwerp van het verzoek ligt, met de daarbij behorende stukken, vanaf donderdag 6 maart tot vrijdag 18 april 2014 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Opmerkingen over het ontwerpverzoek kunnen binnen bovengenoemde termijn schriftelijk
bij ons college worden ingebracht (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Degene die bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.
BEKENDMAKINGEN OP GROND VAN DE WET WERK EN BIJSTAND
(WWB)

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op
grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het dagelijks
bestuur heeft op 6 februari 2014 de volgende beleidsregels vastgesteld:
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-

WWW.UITHOORN.NL

-

hoorn 2013;
Beleidsregels giften Aalsmeer-Uithoorn 2013;
Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten
Aalsmeer-Uithoorn 2013
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST INZAKE
BOTERDIJK EIGEN HAARD LOCATIES 1 T/M 4

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Uithoorn bekend dat zij op 20 februari 2014 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in
de Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met woningcorporatie Eigen Haard.
De overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen aan de Boterdijk,
kadastraal bekend gemeente Uithoorn,
(Loc 1) sectie C nummer 1650
tussen huisnummers 58 en 76,
(Loc 2) sectie C nummer 3419
tussen huisnummers 94 en 116
(Loc 3) sectie D 3791, sectie D 5186 tussen huisnummers 115 en 121 en
tussen huisnummers 123 en 129
(Loc 4) sectie D 5188
tussen huisnummers 139 en 161

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over
grondexploitatie van vrijdag 7 maart 2014 t/m donderdag 17 april 2014 ter inzage in het gemeentehuis.
Uithoorn, 5 maart 2014

TER INZAGE LEGGING ONTWERP VAN “BESTEMMINGSPLAN
BOTERDIJK EIGEN HAARD LOCATIES 1 TM 4”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp van
“Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4” met ingang van vrijdag
7 maart 2014 t/m donderdag 17 april 2014 ter inzage ligt.
Toelichting
Eigen Haard heeft aangegeven dat het project voor deze locaties aan de Boterdijk
zoals dat is vastgelegd in ‘Bestemmingsplan Boterdijk’ niet te realiseren is. De reden hiervoor is voor een groot deel terug te voeren op de economische recessie.
Daarom heeft Eigen Haard gevraagd of de gemeente wil meewerken aan de realisatie van een gewijzigd plan. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt.

Ter inzage
Het ontwerp van “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4” ligt met
ingang van vrijdag 7 maart 2014 t/m donderdag 17 april 2014 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 5 maart 2014

Vervolg op volgende blz.
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ter inzaGe leGGinG ontwerp van
“BestemminGsplan DrechtDijk 109”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp van
“Bestemmingsplan Drechtdijk 109” met ingang van vrijdag 7 maart 2014 t/m donderdag 17 april 2014 ter inzage ligt.

toelichting
Op 5 februari 2014 hebben burgemeester en wethouders een ruimte voor ruimte overeenkomst gesloten met de eigenaar van het perceel Drechtdijk 109. Kern
van deze overeenkomst is:
- Het slopen van alle bedrijfsbebouwing, bestaande uit de kassen, bedrijfsruimte en bijbehorende voorzieningen binnen het plangebied;
- Het na de sloop inrichten van het overeengekomen gedeelte van het perceel
binnen het plangebied als grasland;
- Het wijzigen van de bestemming van de bedrijfswoning in burgerwoning, met
bijbehorend erf en tuin, en van de glastuinbouwbestemming in een agrarische
bestemming zonder bouwmogelijkheden.
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft de herziening van de bestemmingen naar aanleiding van de gesloten overeenkomst.

ter inzage
Het ontwerp van “Bestemmingsplan “Drechtdijk 109” ligt met ingang van vrijdag
7 maart 2014 t/m donderdag 17 april 2014 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal
van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de
openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 5 maart 2014.
DiGitale BekenDmakinGen

Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet

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

www.uithoorn.nl

Peuter en kleutervoetbal
bij Legmeervogels
Regio - Bij Legmeervogels trainen
de 6- en 7 jarigen bij de mini’s op
zaterdagochtend van 9.00-10.15
uur en op de woensdagmiddag van
16.45-18.00 uur.
Nieuw per februari 2014 zijn de trainingen voor de peuters en kleuters.
Peuter- en kleutervoetbal is voor alle kinderen tussen 2,5 en 5,5 jaar,
die geen bijzondere aandacht nodig
hebben. Het streven is om de groepen op te splitsen in peuter en kleutergroepen, zodat ze kunnen aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Het is voor alle jongens en
meisjes die willen kennismaken met
voetbal en in de leeftijdcategorie van
2,5 en 5,5 jaar toegankelijk. Kinderen
die op jonge leeftijd in aanraking komen met sport, zijn eerder geneigd

Doe mee aan de
Westeinderloop!
Regio - Op zondag 16 maart a.s.
organiseert
Atletiekvereniging
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse Westeinderloop. Net als voorgaande jaren is de Westeinder Adviesgroep
hoofdsponsor van dit loopevenement. De hoofdafstand is een loop
over 10 km. Ook wordt er een 5 km
loop uitgezet. De route van beide
afstanden is gelijk aan die van vo-

rig jaar. Dit parcours gaat voor een
groot deel langs de Westeinderplas.
Vanwege groot succes staat ook de
1 kilometer kidsrun weer op het programma. De start en finish van alle afstanden is op de atletiekbaan
aan de Sportlaan 43 in Aalsmeer. De
start voor de 10 en 5 km is om 11.00
uur, de kidsrun begint om 10.30
uur. Douche, kleedgelegenheid en

EHBO cursus?

diening. Er is nog plaats! Het zijn 11
lesavonden op maandagavond in
Het Buurtnest te Uithoorn met afsluitend een examen.
Kijk op www.ehbo-camillus.nl of
stuur een mailtje voor informatie
aan secretariaat@ehbo-camillus.nl

Uithoorn - Bij EHBOvereniging Camillus start half maart een beginnerscursus EHBO, inclusief verbandleer, reanimatie en AED-be-

Geen baat bij
reanimatie
Fietsen gestolen
Uithoorn - Tussen dinsdag 25 en
donderdag 27 februari is bij de
Gasperieflat een fiets gestolen.
Een dief is er vandoor gegaan
met een zwarte damesfiets, merk
Limit No Fuss met serienummer
eindigend op 538. Op zaterdag 1
maart is tussen zeven en tien uur
in de avond ook een fiets gestolen vanaf de Wilhelminakade. Het
betreft een Gazelle herenfiets, type Medeo Max, zwart van kleur
en het serienummer eindigt op
113.

Kluis gestolen
Uithoorn - Op donderdag 27 februari is rond elf uur in de avond
ingebroken in een bedrijf in Zijdelrij. Om binnen te komen hebben de dieven met een baksteen
de winkelruit ingegooid. Het pand
is geheel doorzocht. Uit de personeelsruimte is een kluis gestolen.

Uithoorn - Op zaterdag 1 maart
rond half twee in de middag is
een 80 jarige inwoner onwel geworden in Zegge. De man had
met zijn zoon boodschappen gedaan, toen hij plots thuis in de
tuin neerstortte. Zijn zoon is arts
en heeft onmiddellijk reanimatie
toegepast. Ook de politie, brandweer en ambulancedienst zijn ter
plaatse geweest. Helaas heeft de
snelle hulp niet mogen baten en
is de 80 jarige overleden.

Meisje van fiets
gevallen
Uithoorn - Op woensdag 26 februari rond een uur in de middag is een 13 jarig meisje uit Uithoorn onwel geworden. Ze fietste met haar zus op de Watsonweg
toen zij plots zei zich niet lekker
te voelen en duizelig te zijn. Gelijk daarop viel zij van haar fiets.
De ambulance is ter plaatse geweest en medewerkers hebben
hulp verleend. De 13 jarige hoefde niet naar het ziekenhuis. Haar
moeder is ter plaatse gekomen.

EHBO zijn aanwezig. Na afloop ontvangt iedere deelnemer tegen inlevering van het startnummer een
leuke herinnering die de Westeinder Adviesgroep beschikbaar stelt.
De organisatie heeft er alle vertrouwen in om voor de lopers weer een
goede wedstrijd neer te zetten. Online inschrijven kan nog t/m 13 maart
a.s. via de website www.westeinderloop.nl. Hier vindt u tevens alle informatie over de loop. Ook op
de dag zelf kunt u zich inschrijven
tot 20 minuten voor aanvang van de
loop. Raadpleeg de site ook bij extreme weersomstandigheden.

om dit vast te houden als ze ouder
worden. Wij vinden het belangrijk
dat peuter- en kleutervoetbal een
onderdeel wordt van de jeugdafdeling bij Legmeervogels. De trainingen worden gegeven door een gediplomeerde jeugdtrainer van Legmeervogels. De ouders mogen bij de
training mee helpen met het begeleiden van hun eigen kind. De trainingen worden gegeven op zaterdagochtend bij Legmeervogels van
09.00-10.15 uur. Uiteraard is een
proeftraining mogelijk om te kijken
of het kind het leuk vind. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Henny Snel, technischmanager
van Legmeervogels, tel. 0620140838,
technischmanagerlegmeervogels@
ziggo.nl

Kennis maken met hockey
bij Qui Vive?
Uithoorn - Volgende week zondag
16 maart organiseert hockeyvereniging Qui Vive weer een open dag
voor jongens en meisjes (vanaf 4
jaar). De open dag duurt van 10.4512.30 uur. Onder leiding van ervaren
trainers worden de eerste beginselen van het hockey uitgelegd en kun
je ook meteen oefenen met bal en
stick.

Het programma van de
open dag is als volgt:
- 10.45 uur ontvangst van de
kinderen en de ouders
- 11.00-12.00 uur hockeyclinic
voor de kinderen
- 12.00-12.15 uur presentatie voor
de ouders door de voorzitter
- 12.00-12.30 uur broodje en
limonade voor de kinderen

en inschrijving nieuwe leden.
Op de dag zelf zijn er vrijwilligers die
alles weten over hoe je lid kunt worden, de contributie, de trainingen,
het tenue en de spelregels. Kinderen die zich tijdens deze open dag
inschrijven, betalen geen inschrijfgeld.
Meer info via www.quivive.nl of volgende week in de Nieuwe Meerbode. Vragen? Mail dan naar
jongstejeugdhockey@quivive.nl.
Qui Vive, Vuurlijn 30, De Kwakel,
0297-562274. Voor de ingang is een
parkeerterrein, maar je kunt natuurlijk ook op de fiets komen!
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Een Goed Doel in uw testament?

“Haar kinderboerderij staat nu
Uw nalatenschap kan voor een Goed Doel ook in mijn testament”
écht het verschil maken. Wilt u meer weten
over nalaten aan een Goed Doel van uw
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Nalaten: de fiscus mag
wel wat minder...
over nalaten aan een voorkeur?
Goed Doel van uw
voorkeur?

Kijk op onze website voor doelen dichtbij; in
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www.goednalaten.nl of bel voor persoonlijk advies: 0900 1 144 441
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Een Goed Doel
wordt voor goed dichtbij... wanneer u
www.goednalaten.nl of bel voor persoonlijk advies: 0900 1 144 441
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cluster verhuist. Er worden nieuwe banen geschapen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (in de winkel, in het grand café, in de werkplaats). Meer dagbesteding in Uithoorn betekent minder vervoer naar andere gemeenten. In een wijkleerbedrijf verrichten
jongeren diensten voor de buurt en
krijgen tegelijkertijd een opleiding.
Er komen stageplekken voor leerlingen van de Praktijkschool en VMBO Thamen. Inwoners ontmoeten
elkaar, de samenhang in de buurt
wordt vergroot. De combinatie van
functies in één gebouw, maakt dat
elke functie meer kans van slagen
heeft.

Behoud de ‘oude Dolfijn’
Vervolg van de voorpagina.
Een wijkleerbedrijf, een werkplaats
en/of atelier en/of broedplaats voor
jonge ondernemers, een grand café. DUS! ziet de volgende voordelen: Een markant gebouw blijft be-

houden. De leerlingen van het IKC
Thamerdal hoeven niet per bus naar
een sportgelegeneid gebracht worden, maar kunnen op loopafstand
van de school gymmen. De ITK en
de combinatiefunctionarissen hoeven niet op zoek naar nieuwe huis-

vesting. De producten, gemaakt op
dagbestedingen en van de Wereldwinkel zijn zichtbaar, kunnen hierdoor beter verkocht worden en zorgen voor meer inkomsten. De wereldwinkel heeft een nieuwe locatie
als de bibliotheek naar het Cultuur-

Voortbestaan expositie Fort aan de
Drecht loopt gevaar

Uithoorn – Het voortbestaan van
de expositie met historisch materiaal in het Fort aan de Drecht is onzeker. De expositie bestaat voor een
deel uit privé-stukken van Jaap en
John van der Jagt uit De Kwakel.
Die overwegen hun stukken terug
te trekken als het toezicht vanaf 31
maart niet goed geregeld is.

Afgelopen zondag was politieke
partij Ons Uithoorn op bezoek in de
expositieruimte van het Fort aan de
Drecht. Daar kregen zij een toelichting van John van der Jagt. ‘De expositie wordt voornamelijk in het
weekend bezocht. Er is dan toezicht
vanuit de Galerie, maar die verdwijnt
vanaf 31 maart aanstaande. Ik weet

niet of er daarna toezicht is, daarom overweeg ik mijn verzameling
terug te trekken’, aldus een bezorgde John van der Jagt.
Het Fort aan de Drecht is onderdeel
van de Stelling van Amsterdam. Dit
monumentale bouwwerk wordt gezien als een staaltje Hollands waterbouwkundig vernuft. Het moest de

Is het financieel haalbaar?
Dat is nu nog moeilijk te zeggen.
DUS! vindt het de moeite waard om
dit concept verder uit te werken en
naar
financieringsmogelijkheden
te zoeken. Het gebouw zal opgeknapt moeten worden en DUS! is
een groot voorstander van verduurzaming. Dat scheelt tenslotte ook
weer in de structurele energiekosten. Wellicht ziet een hogeschool
of universiteit hier een uitdaging is.
Wie weet is een mix te maken van
dagbestedingsgelden, (Europese)
subsidies, sponsoring en verdienmodellen van het grand café en de
verkoop van producten.
regio rondom Amsterdam beschermen tegen buitenlandse aanvallen,
door het land rondom de verdedigingslinie onder water te zetten. In
die waterplas zouden man en paard
vastlopen, maar voor schepen was
het te ondiep. Een ingenieus systeem, maar door de komst van militaire vliegtuigen al vóór de voltooiing in 1920 achterhaald. In 1996 is
het geplaatst op de Unesco Werelderfgoedlijst.
In 1999 werd het Fort aan de Drecht
gerestaureerd. Samen met zijn vader was John van der Jagt daar
nauw bij betrokken. Een expositieruimte werd ingericht met een deel
van hun verzameling historische
stukken. Sindsdien zorgen vader en
zoon voor het onderhouden van de
expositieruimte.
Ons Uithoorn hecht grote waarde aan behoud van het historische
erfgoed in Uithoorn en De Kwakel.
Frans Boonman, kandidaat-raadslid van Ons Uithoorn: ‘Het is onbestaanbaar dat de expositie in haar
voortbestaan wordt bedreigd.
Temeer omdat onze gemeente toerisme en recreatie wil stimuleren en
de forten van de Stelling van Amsterdam ziet als toeristische trekpleister. In de gemeenteraad van
donderdag 13 maart zullen we de
kwestie aan de orde stellen’.

Ondergrondse afvalcontainer houdt afval
ophalen betaalbaar!
Uithoorn - Met de jaarlijkse aanslag voor de afvalstoffenheffing
bij gemeenten laait ook weer de
discussie op waarom dit zo duur
moet zijn. Laten we voorop stellen dat een gemeente geen geld
overhoudt aan de opbrengsten
uit afvalstoffenheffing, de heffing
is kostendekkend.
Maar dat wil niet zeggen dat er
dus niks aan de kosten te doen is.
Het is de taak van een gemeente
om te zorgen dat de kosten zoveel mogelijk binnen de perken
blijven en daarmee de lasten voor
de inwoners ook laag blijven.
Een punt waar de VVD Uithoorn
– De Kwakel zich altijd sterk voor
inzet.
Ondergronds is goedkoper
Grofweg bestaan de kosten
voor afvalverwerking uit 3 delen, container(beheer), ophalen/
transport en afvalverwerking/verbranding. Een belangrijke factor
zijn de kosten voor ophalen en
transport, dit is arbeidsintensief
en kosten voor personeel stijgen
jaarlijks fors.
Het is ook om die reden dat de
VVD juist nu inzet op het aanleggen van ondergrondse containers in Uithoorn en De Kwakel.
Het afval hoeft dan niet langer
huis-aan-huis te worden opge-

haald, maar alleen bij de ondergrondse containers. Bovendien
worden de ondergrondse containers alleen maar geleegd wanneer ze vol zijn.
En dit levert tegelijk ook een
voordeel op door een lagere belasting van het milieu, doordat er
alleen maar gereden wordt wanneer het nodig is.
Meer comfort
Nu investeren in ondergrondse
afvalcontainers levert in de nabije
toekomst een forse besparing op
in de kosten voor afval ophalen
en transport, dus ook een betaalbare afvalstoffenheffing voor
alle inwoners. Door de komende 5 jaar op logische momenten
en gefaseerd, ondergrondse containers aan te leggen in Uithoorn
en De Kwakel profiteren alle inwoners op termijn van een lagere
afvalstoffenheffing.
Bovendien neemt het comfort
ook toe, inwoners zijn verlost van
die stinkende mini-containers op
hun perceel.
Het is niet langer nodig om iedere
week de container aan straat te
zetten en het afval kunnen inwoners altijd moeiteloos kwijt in een
grote ondergrondse container in
de straat. Alleen maar voordelen dus!

Verkoop 3d hobby artikelen
Uithoorn - Donderdag 13 Maart
is er een verkoop van het 3d hobbyhoekje in Woonzorgcentrum Het
Hoge Heem in Uithoorn.
Tussen 14.30 en 16.30 kunt u weer
terecht voor advies en verkoop van
alles op het gebied van kaarten maken. Er is een ruim assortiment 3d
knipvellen voor verjaardagen, trou-

wen, geboorte en andere gelegenheden. Ook is er volop keuze uit
stickervellen, papier en enveloppen
in verschillende kleuren, maten en
diktes. Ook vindt u er allerlei materialen voor pergamano, borduren,
patronenboekjes , complete pakketten en nu ook alles op het gebied
van Dots.

Dorpscentrum en
Irenebrug, goede
gesprekken bij de
VVD koffie
Uithoorn - Op zaterdag 1 maart
waren de VVD kandidaten te vinden
in het centrum van De Kwakel en
op het Legmeerplein. Onder het genot van een kop koffie en een stuk
heerlijk lokaal ingekochte boterkoek
zijn veel gesprekken gevoerd met
inwoners uit onze gemeente. Een
paar onderwerpen kwamen vaak
ter sprake, zoals bijvoorbeeld de inrichting van het dorpscentrum en de
Irenebrug.
Het blijkt dat iedereen blij is met de
bijna voltooide omlegging van de
N201 en de kansen die dat biedt
voor het dorpscentrum: een mooier centrum, meer winkels en horeca en minder verkeersdrukte. Toch
waren er ook diverse bezorgde geluiden te horen over de Irenebrug.
Blijft Uithoorn wel bereikbaar? Wij
hebben begrip voor deze zorg en
we zetten ons ervoor in dat fietsers,
voetgangers en auto’s veilig over de
Irenebrug kunnen blijven rijden. Tegelijk worden winkelen en verblijven

in het dorpscentrum aantrekkelijker.
Bereikbaarheid blijft een belangrijk
thema voor Uithoorn. Inwoners die
richting Amstelveen moeten voor
hun werk staan nu iedere ochtend
in de file. En na omlegging van de
N201 zal het verkeer vaker en langer
vaststaan op de Zijdelweg. Daarom
zetten we ons de komende periode
in voor een betere doorstroming van
en naar Amstelveen. De VVD is van
mening dat de (lokale) hoofdinfrastructuur zo moet zijn ingericht dat
inwoners van onze gemeente veilig
en snel van en naar het werk kunnen rijden. Een goede bereikbaarheid zorgt er daarnaast voor dat het
voor ondernemers aantrekkelijk is
om zich in Uithoorn en De Kwakel
te vestigen. Dat levert banen op. En
die kunnen we in deze tijd hard gebruiken.
Met een betere bereikbaarheid
houden we Uithoorn een gemeente waar het prettig wonen en werken is.

Gemeentebelangen
Uithoorn - De Kwakel
richt de spotlight op:
W. Schreutelkamp-de Pauw
Hoe kijk ik terug op de afgelopen 4 jaar? Niet met onverdeeld genoegen.
Ondanks de met de mond beleden wens van het bestuur van Uithoorn
om inwoners serieus te betrekken bij het maken van plannen, heb ik de
afgelopen jaren gemerkt dat dit beperkt blijft tot het aanhoren van
serieus onderbouwde kritiek en zinvolle alternatieven. Er wordt weinig
tot niets mee gedaan. Een aantal wethouders en raadsleden blijkt niet
bereid de wensen van haar inwoners te respecteren, terwijl dit toch de
kern is van de democratie. Mét hen en niet óver hen!!
Dat is bij een aantal projecten pijnlijk gebleken, zoals in de strijd van de
Europarei-bewoners om hun woningen te behouden. Het is niet gelukt
en ik maak me grote zorgen over de toekomst. Het is onwaarschijnlijk
dat er voor deze 381 gezinnen een redelijk alternatief wordt gevonden.
De huidige crisis zal daarbij niet helpen voor mensen die hun baan zijn
kwijtgeraakt en moeten leven van een uitkering of AOW’ers zonder een
goed aanvullend pensioen.
Mijn wens voor de komende periode is, dat het bestuur zich van haar
“menselijke” kant laat zien tegenover mensen die
het moeilijk hebben. Bij het ontwikkelen van nieuwe
LIJST
of te wijzigen projekten de kennis, die daarover bij
bewoners bestaat, ook daadwerkelijk gebruiken.
Er is zoveel kennis en talent: Profiteer ervan ten bate
van iedereen.

www.gemeentebelangen.nl

GB zet vraagtekens bij
cadeau aan Eigen Haard
Uithoorn - Afgelopen donderdag
heeft de fractie van Gemeentebelangen Uithoorn – De Kwakel in het
informerend debat van de gemeenteraad Uithoorn vragen gesteld over
de anterieure grondexploitatieovereenkomst Europarei.
Uit de stukken blijkt dat bij de
nieuwbouw van de huur- en koopwoningen door Eigen Haard een afruil plaatsvindt van eigendom van
grondgebieden. Dit is het gevolg
van het feit dat het gebied rondom de drie te slopen flats, te weten
de Straatsburg-, Churchill- en Gasperiflat, anders ingericht gaat worden. Om deze hernieuwede inrichting te kunnen uitvoeren dienen de
gronden binnen het ontwikkelingsgebied opnieuw ingedeeld te worden en dus van eigenaar te wisselen. De gronden waarop bebouwing
staat (de flats en de garages) zijn eigendom van Eigen Haard, de gronden daaromheen (openbare ruimte) zijn in het bezit van de gemeente Uithoorn. Deze nieuwe indeling
van dit gebied wordt geregeld in de
anterieure grondexploitatieovereenkomst. In deze de overeenkomst is
opgenomen dat de gronden die momenteel eigendom zijn van de gemeente, overgedragen zullen worden aan Eigen Haard voor een bedrag van 1 Euro. Op dat moment is
Eigen Haard dus eigenaar van het
hele gebied.
Sloop
Nadat de sloop en nieuwbouw gerealiseerd is en Eigen Haard de openbare ruimte heeft ingericht (zoals
bestrating, verlichting etc.), wordt
de ruimte die niet benut wordt voor
woningbouw weer aan de gemeente overgedragen voor eenzelfde bedrag van 1 euro. Op het eerste gezicht lijkt dit een logische deal, echter, als we kijken naar het aantal
vierkante meters dat de gemeente overdraagt aan Eigen Haard en
het aantal vierkante meters dat Eigen Haard na afloop van de nieuwbouw terug overdraagt aan de gemeente, zit daar een nadelig saldo
in van ruim 10.000 vierkante meter
(de grootte van ongeveer twee voetbalvelden) Gemeentebelangen stelde tijdens het informerend debat de
vraag wat de gemeente terugkrijgt
voor de 10.000 vierkante meter die
na afloop ingeleverd wordt. Het college antwoordde dat we daar naast
een nieuwbouwwijk met mooie woningen ook een ingerichte openbare ruimte voor terugkrijgen.
Niet eens
Gemeentebelangen is het hier niet
mee eens. Ten eerste levert de gemeente met het plan netto ruim
300 sociale woningen in, ten tweede wordt de sloop op verzoek van
Eigen Haard gedaan en ten derde
is het de gewoonte dat de ontwikkelaar in onze gemeente bij nieuwbouwprojecten altijd de openbare
ruimte ingericht en wel oplevert. Als
extra reden gaf het college bij monde van wethouder Verheijen aan dat
Eigen Haard grond inbrengt in het
totale project die relatief duur is omdat op die grond hoogbouw toegepast mag worden volgens het vigerende bestemmingsplan. Dit is
in de ogen van Gemeentebelangen de wereld op zijn kop zetten.
Eigen Haard heeft de wens te kennen gegeven te willen slopen en de
drie flats te vervangen voor een groter gebied met relatieve laagbouw.
Als beide partijen grond inbrengen

in de nieuwe overeenkomst moeten
we dus kijken naar de waarde van
de gronden nadat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld.
Wethouder
De bewering van de wethouder
klopt niet. Het klopt niet dat het
gedeelte van de gronden, waar nu
nog flats op staan en wat mogelijk
straks openbare ruimte wordt, in
de toekomst bebouwd zou kunnen
worden met hoogbouw. In die zin
is het “afruilen” van gronden tegen
een wederzijds bedrag van 1 Euro
een enorme tegenvaller voor de gemeentelijke kas, de gemeente levert
immers ruim 10.000 vierkante meter aan bezit in. Gemeentebelangen
zal tijdens het politieke debat van 13
maart hier een vervolg aan geven.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Mijmeringen

VERKIEZINGEN

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

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

Over twee weken is het zover, de burger
moet weer naar de stemhokjes en zijn of
haar keuze kenbaar maken voor de lokale
politiek, de eigen gemeente.

Luxury Latin Saturday
bij Colijn
Uithoorn - Zaterdag 8 maart is de
eerste editie van de Luxury Latin Saturdays bij Dans en Partycentrum
Colijn in Uithoorn. Deze geweldig
leuke dansavonden in Latijns Amerikaanse sferen worden georganiseerd door Fantastico-events. Deze organisatie organiseert al zeer
succesvol de Caribbean Night Fever avonden in Amstelveen. Nu dus
ook in Uithoorn maar dan een luxere variant daarop! Iedereen die van
deze dansvorm houdt is van harte welkom! Er zijn drie DJ’s die de
gasten zullen voorzien van heerlijke

De Kwakel

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Gevonden:
- Wilnis, Burg.van Trichtlaan: 6 maanden oude cyperse kat met
witte sokjes en bef. Heeft rood bandje om.
- Vinkeveen, Kleine Meer: Zwarte kat.
- Uithoorn, Groene Kikker: Cyperse gecastreerde wat ouder kater.
Is mager en uitgedroogd. Heeft wat wit om mond.
- Vinkeveen, Demmerik: Zwarte ongecastreerde kater.
- Uithoorn, Arthur. v. Schendellaan: Rood cypers ongecastreerde
kater.
- Wilnis, Herenweg: Karamel kleurig konijn met plukjes om hoofd.
- Abcoude, Botshol: Cyperskatje, zilver-zwart.
Heeft een bandje om van Dierenbescherming.
- Uithoorn, Helene Swartlaan of PieterLangedijklaan:
Jong ongecastreerd rood-wit katertje.

latin muziek. Niet alleen salsa maar
ook bachata en kizomba! Tijdens
het feest zullen diverse demonstraties plaatsvinden en de avond wordt
om 21.15 uur geopend met een leuke salsa workshop. Deze zal worden
gegeven door Salsa Sincera uit Amsterdam. De Luxury Latin Saturday
begint om 21.15 uur met de workshop, het dansfeest start om 22.00
uur en duurt tot 03.00 uur. We openen met een heerlijke rose prosecco en gedurende de avond zullen er
ook nog diverse snacks aangeboden worden.

Toen & Nu…

Aflevering 27

Ca. 1939 Noorddammerweg …Toen
De Noorder-Legmeerpolder is in 1877-78 drooggevallen. Met het in cultuur
brengen werden er door de grotere landeigenaren boerderijen gebouwd die zij
opvolgend lieten exploiteren door pachters. De eerste pachter van deze boerderij was Jan Klijn die er met zijn gezin vanaf 1883 woonde. De boerderij is dus
van bouwjaar 1883. In 1914 liep het pachtcontact af, Klijn was ook al op leeftijd, en Hubertus (Bertus) Verlaan werd de tweede pachter. Rond 1930 was
er 21 ha land in gebruik, waarvan 1,5 ha bouwland en 19 ha weiland. Hierna
werd er overgeschakeld naar een volledig melkveebedrijf. (foto: Cor, Mien, Pie
en zoontje, Annemie & Bertus Verlaan)

milie en vrienden, waarbij hij luchtige verhalen afwisselt met diep ontroerende ontboezemingen.’ Daar
zijn ze dan mooi ingetuind, de jury, want u als kritisch theaterpubliek
voelt natuurlijk dat er meer aan de
hand moet zijn. Het verhaal van de
kansarme Marokkaan uit Amsterdam-Oost die het schopt tot publiekslieveling; te mooi om waar te
zijn. En Ali weet dat u weet dat er
meer achter moet zitten. Dus komt
hij nu met de echte verhalen, noemt
hij man en paard, laat het achterste
van zijn tong zien. Voor sommigen
misschien een schok, voor anderen
een opluchting, maar hoe dan ook;
niets was wat het leek. De Volkskrant schreef hierover: “De voorstelling biedt een volwaardige theatervoorstelling met een kop en een
staart met speciaal voor deze show
geschreven liedjes en een decor
dat bestaat uit een tiental bijzondere stoelen, die verband houden met
een bepaalde bekentenis. Tussen
de grappige en ontroerende verhalen door kan hij mooi wat raps kwijt.
Zo komen alle talenten van Ali B samen.” Kaarten voor deze voorstelling
op vrijdag 14 maart aanstaande om
20.00 uur, kunt u reserveren voor
24,50 (en een groepskorting van
5=6). Bezoek de website voor actuele prijsinformatie en arrangementen: www.crowntheateraalsmeer.nl
of bel 0900-1353.

Campagne voeren
De politiek, landelijk of op gemeente niveau houdt vele mensen bezig. Niet enkel de bestuurders, ook de journalistiek kan niet zonder politiek. De krant zou flink dunner worden als er niet meer over
geschreven zou worden. Politiek is voor mij vooral een hoop mooie
woorden, treffende campagne zinnen en verhaaltjes en vervolgens
zeg ik, praatjes vullen geen gaatjes. Het is een en al geklets in de
lucht, een hoop ego’s bij elkaar die botsen en de woordelijke strijd
aangaan om hun standpunten te verdedigen. Het lullige van de democratie is echter dat je met zeer diverse partijen tot een beslissing
moet komen en je daardoor nooit 100% zal scoren met een verkiezingsprogramma. Als kiezer kies je voor een partij, een richting en
moet je maar hopen dat die partij jouw mening of standpunt goed
verdedigd. En rendementen uit het verleden bieden ook hier geen garantie voor de toekomst!
Droevig
Ik zie de toekomst somber in op dit moment. Om me heen zie ik mensen die hard werken of altijd hard hebben gewerkt en daar nu de
wrange vruchten van plukken. Je mag blij zijn als je een baan hebt,
maar de garantie van een vast contract is niet meer hetzelfde als een
paar jaar geleden. We staan allemaal op de wip als het gaat om bezuinigingen en reorganisaties op de werkvloer. Ben je ziek om wat
voor reden dan ook, denk maar niet dat de wet Poortwachter het
goed met je voorheeft. Voor je het weet zit je op bijstandsniveau en
kun je fluiten naar je opgebouwde vermogen in de vorm van wat dan
ook. Is dit de mooie hervormde woning- en arbeidsmarkt waar Rutte het over heeft? Hervormd is het, maar ik kan er maar weinig moois
aan ontdekken?
Stemmen
Ik heb echt totaal geen zin om te gaan stemmen. Op wie moet ik
stemmen? Welke partij past het beste bij mijn standpunten? Kan ik
vertrouwen dat zij op een juiste manier tot een beslissing komen en
er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen te helpen? Het ligt er zo
aan tot welke doelgroep je hoort. Het liefste zou ik gewoon niet gaan,
er niet over nadenken en het wegstoppen met mooie praatjes als; het
helpt toch geen ene zak om te gaan stemmen, ze maken er toch wel
weer een potje van, beslissingen maken kost altijd een paar jaar in
een gemeente, of er worden beslissingen gemaakt die weer belachelijk veel belastinggeld kosten.
Maar toch... ga ik wel stemmen, want het is zo makkelijk om te klagen
en niks te doen en alleen maar te zeiken. En daar wordt de gemeente politiek niet beter van. Menigeen zal stellen dat als ik het zo’n zooitje vindt, waarom ik dan niet zelf de politieke arena betreedt. Niet lullen, maar poetsen. Soms zou ik het wel willen, maar ik zou het geen
dag volhouden. Dus moet ik toch respect hebben voor de mensen die
dat wel aangaan en hun best doen voor het algemeen belang. Daarom ga ik wel stemmen, nadat ik alle programma’s van de partijen kritisch heb bekeken. Ik hoop nog het een en ander te kunnen lezen
in de krant die het makkelijker maakt om een keuze te gaan maken.

Ali B Beken(d)t
Regio - Eind januari was de première van het cabaretprogramma van
Ali B. en sindsdien allemaal lovende
kritieke. Op vrijdag 14 maart as. de
kans om deze leuke, grappige, ontroerende voorstelling te gaan zien in
Crown Theater Aalsmeer.
In Ali B Beken(d)t vertelt hij verhalen over zijn jeugd, deelt hij zijn onzekerheden over zijn uiterlijk, doet
een boekje open over zakelijke problemen en overspannen zijn, en beredeneert hij zijn geloof. Ali B wil dat
we hem echt leren kennen. Natuurlijk, hij is een rapper met meer dan
tien hits, de gelauwerde presentator
van Ali B op Volle toeren, tafelheer
bij de De Wereld Draait Door en jurylid bij The Voice. Wereldberoemd
op tv, maar niet iemand van wie je
alles weet.
Ali heeft nog veel geheim gehouden. Heel veel. Er zijn nu eenmaal
dingen waar een mens niet makkelijk over praat, waar zelfs een knuffelmarokkaan met het hart op de
tong zijn mond over houdt. Elk mens
heeft zo zijn trots en schaamte en
verborgen verhalen. Zo ook Ali. Met
zijn vorige programma, ‘Ali B geeft
antwoord’ won Ali de cabaretprijs
Neerlands Hoop. De jury schreef:
‘Een multi-talent dat zonder gêne
een inkijkje geeft in zijn gevarieerde
leven. Charmant, onbevangen, open
en ad rem glijdt hij door de avond.
Hij maakt er een feestje van voor fa-

Opkomst
Uit diverse peilingen wordt een lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen voorspeld. De verwachting
is dat minder dan de helft van de kiezers op 19 maart naar de stembus zal gaan. De vorige keer in 2010 was de opkomst 54,1% en de
vraag is of we dit jaar eronderdoor duiken of niet. Volgens premier
Rutte is het niet zo gek dat mensen op een bepaalde manier naar
de politiek kijken, omdat het een moeilijke tijd is voor Nederland.
Maar volgens hem komt Nederland stap voor stap uit de pijnlijke crisis en neemt de politiek zijn verantwoordelijkheid en zijn de resultaten te zien en roept hij daarmee de mensen op om te gaan stemmen. Want een sterk Nederland vraagt ook om een sterke gemeenteraad en goede bestuurders. Het kabinet zou volgens Rutte de woning- en arbeidsmarkt, pensioenen en uitkeringen hebben hervormd
en de overheid kleiner hebben gemaakt. Het hervormen van Nederland moet doorgaan met als doel een vrijer, veiliger en welvarender
Nederland en dat zou in de eigen gemeente beginnen.

2014 Noorddammerweg, … Nu
Zoon Kees Verlaan nam de boerderij van zijn vader over in 1942 en trouwde
met Agatha van den Ancker. Dit echtpaar kreeg 3 dochters en een zoon. Halverwege de jaren zestig kwamen er plannen van de gemeente Uithoorn om
een sportcomplex aan te leggen aan de Vuurlijn, het oog viel op deze locatie. In
1968 verhuisde het gezin Verlaan naar een woning in Uithoorn. In 1969 werd
de oude stal en hooiberg omgebouwd tot kleedkamers en kantine voor de hockeyvereniging Qui Vive en werden er hockeyvelden aangelegd. In 1970 betrok
het echtpaar Cornelis en Anna Smits de oude boerderij. In januari 2002 is de
oude stal afgebrand en er is weer een geheel nieuw modern complex neergezet en geopend 3 jaar later in januari 2005, wat veel extra verkeer betekende. Dit jaar komt er dan eindelijk een fietspad langs de Noorddammerweg, die
daarmee voor het langzame verkeer een stuk veiliger wordt.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

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

Kienen in het KNA gebouw
Uithoorn - Op zaterdagavond 8
maart organiseert stichting Serviam
weer een bingoavond in het KNA
gebouw Legmeerplein. De zaal is
open vanaf 19.00 uur en we beginnen om 20.15 uur. Op deze avond

kunt u weer vele prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. De opbrengst van
deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.

Ladies Afternoon in
De Morgenster
Uithoorn - Zondag 9 Maart a.s. van
14 tot 17 uur organiseren een aantal
dames een super gezellige middag
in De Morgenster met o.a. verkoop
van allerlei woonaccessoires, zeepsieraden, trendy mode, sieraden,
mozaïeken, wenskaarten, beauty ar-

tikelen, homemade confituren, Italiaanse lekkernijen, taart en gebak en
nog veel meer. Tevens is er gezellige
muziek met diverse live optredens.
Dus kom gezellig naar De Morgenster, de Visserlaan 6 Uithoorn (achter de Thamerkerk)

Bingo in Wijksteunpunt
Bilderdijkhof
Uithoorn - Op dinsdag 11 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!
De volgende Bingomiddag is op
dinsdag 8 april aanstaande.

Kunst van zolder:
inbrengdag groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
de inbrengdag voor Kunst van Zolder. Ruim 150 werken uiteenlopend
van etsen, olieverven, aquarellen tot
aan pentekeningen zijn er aangeboden en wachten op een 2e leven
misschien wel bij u aan de muur.
Voor het allerlaatst zal Galerie Fort
aan de Drecht haar deuren openen met muren vol aan kunst. Er is
een zo’n grote verscheidenheid aan
werk variërend van landschappen,

stillevens tot aan figuratief werk dat
er vast iets moois en vooral betaalbaar voor U in de smaak zal vallen.
Komende 2 weekenden (8/9 en
15/16 maart) is de verkoop en wellicht uw kans om iets fraais aan
de muur te vinden. Kunst van Zolder, de verkoop is van 12.00-17.00
uur. Het adres: Galerie Fort aan de
Drecht, Grevelingen 50 Uithoorn. Na
16 maart valt het doek definitief voor
de Galerie.
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Een Vespa bromscooter
voor 2,93 euro

Uithoorn - Alweer was het raak bij
AH Jos van den Berg op het Amstelplein. En nog niet eens met een eigen actie! Dit keer ging het om een
landelijke verkoopactie van Saclà
Italia, een in 1939 in Aski opgericht
familiebedrijf dat gespecialiseerd is
in authentieke Italiaanse producten als antipasti (zongedroogde tomaten in potjes, al dan niet aangevuld met andere ingrediënten, artisjokken enz.), pesto, tapenades en
pastasauzen. De producten worden in nagenoeg alle AH-vestigingen in Nederland verkocht. De vertegenwoordiging van Saclà in Nederland, levensmiddelengroothandel Pietercil Barends in Zoetermeer,
bedacht een leuke landelijke verkoopactie voor het 75-jarige bedrijf
waarbij men een echte Vespa scooter kon winnen.
Om mee te doen moest men een
of meer potjes van een Saclà product kopen. Op de wikkel daar-

van stond een actiecode die de koper tot 31 januari jl. via de website kon laten registreren. Meer dan
4.200 consumenten namen aan de
actie deel en kochten een product
van Saclà, maar slechts 700 daarvan namen de moeite zich te registreren. Uit alle deelnemers is vorige
maand de winnaar getrokken. Dat
bleek Yvonne van Kampen uit Uithoorn te zijn! Samen met haar man
Lucas is zij vaste klant bij onder andere AH Jos van den Berg op het
Amstelplein. “Ik heb daar een potje Saclà artisjokkenhartjes gekocht
voor 2,93 euro. Wie niet waagt, wie
niet wint dacht ik, dus heb ik mij
met de actiecode geregistreerd.
Nooit meer aan gedacht dat ik ooit
de scooter zou kunnen winnen. Het
is tenslotte een landelijk gebeuren,
dus die kans is erg klein. Maar de
AH van Jos van den Berg is kennelijk een supermarkt onder een gelukkig gesternte, want hier val je als

deelnemer aan een actie vaak in de
prijzen. Zoals nu ook weer. Je kunt
zeggen dat ik voor slechts 2,93 euro
een scooter heb gewonnen,” aldus
een even verbaasde als blije prijswinnares die de scooter samen met
haar man in ontvangst kwam nemen. “Omdat het product hier gekocht is vonden we het een goed
idee om bij deze AH ook de prijs te
overhandigen,” vult Pieter Teunissen
van Pietercil Barends aan. Behalve
dat Yvonne de sleutels van de Vespa scooter kreeg werd zij bovendien
nog in de bloemetjes gezet. Natuurlijk moest daar een plaatje van worden gemaakt, samen met AH medewerker Koen Stoop die namens
AH Jos van den Berg acte de présence gaf. Prijswinnares, van harte
gefeliciteerd! Dat u samen met uw
man Lucas maar veel plezier van de
scooter mag beleven! Saclà Italia en
Pietercil Barends, bedankt voor deze leuke actie!

IN UITVOERING

Cafetaria ‘t Trefpunt

Van heerlijke snacks tot
betaalbare menu’s
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
Een cafetaria met een toepasselijke naam! Gevestigd aan de
Kerklaan 24 in het centrum van
De Kwakel. Inderdaad een bekend trefpunt voor veel inwoners.
Maar ook voor fietsers en wandelaars van buitenaf die in het voorjaar en de zomer binnen of buiten op het terras genieten van een
smakelijk tussendoortje of complete maaltijd. Al dan niet met een
drankje, of alleen maar een kopje koffie met…. Als toetje het hele
jaar door een heerlijk ijsje waarvan
’t Trefpunt een aanbod in liefst 24
smaken heeft. Dat geldt ook voor
de milkshakes. Ada en haar compagnon Paulien zijn de eigenaren
en uitbaters van dit cafetaria. Zij
onderscheiden zich door hun passie voor het horecavak, kwalitatief
hoogwaardige en vooral lekkere
producten en het aan de dag leggen van goed gastvrouwschap. Tijdens drukke perioden in het weekend springt Pauliens dochter Tessa vaak bij. Ada heeft heel veel horeca-ervaring waar Paulien meer in
het administratieve en boekhoudkundige vlak haar aandeel levert.
Samen vullen zij elkaar aan en dat
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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.

Rustig aan a.u.b.
Voor honden oa uit de buurt van
de europarei is er gelukkig een
plek, in het libellebos, waar ze
lekker kunnen lopen zonder dat
de baas voortdurend over de
schouders moet kijken of er niet
toevallig fietsers voorbij scheuren.
Ik vind het prima hoor dat bij de
flats overal op de stoep wordt
gefietst als er maar rekening
mee wordt gehouden met het
feit dat er ook nog wandelaars
zijn (met of zonder hond). Nu
zijn er in het bos ook enkele
gasten die menen in de pedalen
te moeten gaan, wat nog wel s
tot bizarre situaties kan leiden...
ik vraag me altijd weer af, is dit
nu pure hondenhaat, of gebeurt
dat ook als daar zich kleine kinderen ophouden? Kleine kinderen en honden staan nl niet altijd ‘onder commando’ zijn vaak
redelijk ongeleide projectielen
zeg maar! Gelukkig houdt de
meerderheid van de bezoekers
van het libellebos wel rekening

met elkaar... kleine moeite, groot
plezier!
Heb ik tot slot nog een oproep aan meneer van de Olievaar. Leuk hoor zo’n huifkar met
paardje ervoor en blije en uitgelaten kindertjes en grote mensen aan boord, ook voor jullie
is er plek zat in het bos, maar
rustig aan graag, zodat iedereen ruim baan voor jullie kan
maken... maar niet als een dolle in draf onverwachts de hoek
om komen zeilen. Zeer onverantwoordelijk! Mijn oude hondje, zo goed als doof, miste u op
een paar haren na met uw rijtuig, realiseert u zich goed dat
hier ook een klein kind had
kunnen staan! Kleine kinderen
spreken nog altijd meer tot de
verbeelding als maar een hond,
helaas. Als we nu allemaal een
beetje rekening houden met elkaar kunnen we allemaal genieten van dit mooie stukje natuur.
Er is plek genoeg voor iedereen.
Marianne Huisman

Been gebroken na lossen
truck
Uithoorn - Om een uur in de vroege ochtend van dinsdag 4 maart is
een 47 jarige man uit Litouwen gewond geraakt bij het laden en lossen van de vrachtwagen op veilingterrein Zuid, in Magnolia. De bij-

rijder was samen met de chauffeur
aan het werk toen plots een kar uit
de truck viel. Deze belandde op het
been van de 47 jarige. De man uit
Litouwen is met een gebroken been
overgebracht naar het ziekenhuis.

uit zich in goed ondernemerschap,
het ontwikkelen van nieuwe snacks
en hapjes met passende benamingen en daarbij actiematige aanbiedingen. Die blijken in brede kring
zeer te worden gewaardeerd. Ook
al omdat alles betaalbaar blijft; iets
wat voor veel mensen uiteindelijk
vaak doorslaggevend is.
Assortiment op maat
Cafetaria ’t Trefpunt biedt een ruim
aanbod aan lekkere snacks, complete menu’s en niet te vergeten in
eigen beheer rijk belegde vers afgebakken broodjes. Voor trouwe
gasten, passanten en het locale bedrijfsleven zijn die niet te versmaden. Net zoals de hapjes en koude en warme buffetten die op verzoek ook aan huis of bedrijf worden bezorgd. “Bezorgen doen we
alleen als het een ruime hoeveelheid betreft. Wie een party of (bedrijfs)feestje op het oog heeft en
ons daarvoor wil inschakelen kan
het beste even contact met ons
opnemen. Ook al omdat de samenstelling van het menu of een buffet toch onderling op elkaar moet
worden afgestemd. Vervolgens
wordt dat ambachtelijk door ons
samengesteld.” legt Ada uit. Met
Paulien zorgt zij naast een aanbod
wat een cafetaria doorgaans standaard te bieden heeft, dus ook voor
een assortiment op maat. Maar er

is meer. Zo is er voor de liefhebbers
een kippengril waar halve kippetjes
aan het spit heerlijk bruin gegaard
worden. Er is ook pittig gekruide
krulfriet, raspatat, kapsalon en dergelijke. “We serveren op verzoek
eveneens lekkere pannenkoeken
waar iedereen verzot op is. En voor
kinderen hebben we speciale kindermenu’s,” haakt Paulien in. “Afgelopen maand hebben we een actie gehad met een ‘emmer friet’ en
snacks erbij. Dat is voor vier personen patat en vier frikadellen of vier
kroketten voor 6,50 euro. Dat slaat
aan bij veel mensen. Net zoals patat, kroket en een blikje frisdrank.
Een combideal tegen een aantrekkelijke prijs. En 2 menu’s voor de
prijs van een is ook al een topper.
We kijken reikhalzend uit naar het
voorjaar en de zomer. Dan zit ons
terras vaak helemaal vol. Onder de
talloze recreatie- en sportfietsers
die hier voorbij komen hebben we
veel vaste klanten. Die komen dan
langs voor koffie met appeltaart.”
Openingstijden: m.u.v. maandag
alle dagen in de week vanaf
12 uur tot 21.00 uur; op
vrijdag tot 22.00 uur. Vanaf de
maand mei ook op maandag
geopend. Website en Facebook
zijn in beeld, maar nog niet
gerealiseerd. Meer weten of
bestellen? Bel met 0297-564737.

Maskerade speelde:
Eind goed, al goed
Uithoorn - Afgelopen weekend
speelde Toneelgroep Maskerade
drie avonden het stuk ´Eind Goed,
al Goed´. Een bewerking van William Shakespeare´s ´All’s well, that
ends well´. Bent u niet naar één van
de voorstellingen van geweest, dan
heeft u een avond toneel van grote
klasse gemist! Voorafgaand aan het
stuk was er gelegenheid om te luisteren naar een boeiende introductie van regisseur Noyons, die zijn
licht liet schijnen over Shakespeare,
de tijd waarin het stuk zich afspeelde, de spiegelingen en tegenstellingen die in het stuk aan de orde kwamen en waarom het stuk zo controversieel was voor die tijd. In Nederland werd het voor het laatst in de
jaren zeventig uitgevoerd in een bewerking van Frank Albers. Destijds
werd het stuk bewerkt tot een proza uitvoering, nu heeft Jules Noyons het weer op rijm gezet, zoals het oorspronkelijk ook bedoeld
was. Wie van poëtisch ritme houdt
kon tijdens dit stuk smullen van de
teksten. De introductie was van grote toegevoegde waarde om het stuk
beter te begrijpen.
Bezetting
In dit jubileumjaar van Maskerade werd gekozen voor een stuk met
een grote bezetting. Veel van de leden van Maskerade hadden een rol
in dit stuk. Er was niet echt sprake van hoofdrolspelers, hoewel Orfee Goedkoop er wel uit sprong. Zij
vertolkte de rol van Helena, een voor
die tijd vooruitstrevende vrouw, die
in tegenstelling tot wat in die tijd te
doen gebruikelijk was alles op alles
zette om een man te veroveren. Orfee droeg het stuk door haar indrukwekkende manier van acteren! Veel
lof voor haar! Zonder andere spelers tekort te doen moeten ook Marius Schalkwijk (koning van Frankrijk), Vincent de Mol (Bertram), Ronnie Baur (Paroles), Nico Tijsterman
(Lafeu) en Erna van Lent (Gravin
van Roussillon) genoemd worden.
Ze drukten allemaal hun stempel op
het stuk door hun geweldige inleving in de rol en tekstvastheid.
Punten
Een aantal sterke punten van de
voorstellingen zou ik graag willen benadrukken: De gehele crew
is zeer betrokken, speelt de rollen
en dus het stuk met verve. Er val-

len geen pijnlijke stiltes, de timing is
goed en de wisselingen waren goed,
afgezien van de mijns inziens soms
overdreven luide muzikale intermezzo’s. Van bijzondere klasse waren de
teksten, die zoals eerder benoemd
op rijm waren gezet en waar de poetische ritmes je meteen meenamen
naar het Frankrijk van een aantal
eeuwen geleden. Hilarisch was het
moment dat, achter een zuil, maar
duidelijk zichtbaar, de billen van een
acteur duidelijk zichtbaar waren op
het moment dat hij zich over een
hoertje ‘ontfermde’. Alle acteurs waren goed te verstaan. Er werd goed
gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Sommige van de muzikale intermezzo’s waren flarden
van nummers van Beyoncé en met
name het gebruik van het nummer
Single Ladies, was aanleiding voor
hilarische taferelen op het podium.
Kortom, een stuk van Shakespeare
dat waardig en professioneel gespeeld werd, waar thema’s als arm
en rijk, liefde, bedrog, vakkundig
neergezet werden, een stuk dat zowel triest als erg grappig was, waarschijnlijk in de geest van de grote meester. Ik ben nu al benieuwd
naar de volgende voorstelling van
Toneelgroep Maskerade, De Jantjes,
en kan het een ieder van harte aanraden om te gaan kijken!
Daan den Duijf
Het stuk in het kort
Helena, de dochter van een gerenommeerd arts, bevindt zich onder
de hoede van de Gravin van Roussillon. Zij raakt (onbeantwoord) verliefd op Bertram, de zoon van de
Gravin. Wanneer zij verneemt dat
de koning van Frankrijk lijdt aan
een ongeneeslijke ziekte, reist Helena naar Frankrijk en slaagt er in
om de koning te genezen met behulp van haar vaders geneesmiddelen. De voorwaarde die zij de koning
stelt is dat ze mag trouwen met één
van de edelmannen (Bertram) uit de
hofhouding van de koning. Hierna
volgt een vlucht van Bertram naar
Toscane, waar hij gaat dienen in de
oorlog en waar hij uiteindelijk achterna gereisd door Helena middels
een goed uitgedacht complot Helena heeft bezwangerd zonder dat hij
dat zelf in de gaten heeft. Uiteindelijk, terug in Parijs, betuigd hij Helena zijn liefde.

Ouder café
Uithoorn - Kinderdagverblijf SpeelInn en Buitenschoolse opvang
Jump-Inn Uithoorn, De Kwakel en
Hilversum hechten veel waarde
aan het op Pedagogisch ondersteunen van opvoeders en kinderen. Dit
geldt voor ons niet alleen voor thuis
maar ook op het Kinderdagverblijf
of Buitenschoolse Opvang. Gedurende deze periode volgen wij de
kinderen in hun ontwikkelingen en
sturen wij hen aan als voorbereiding
op de basisschool. Daarnaast organiseren wij thema’s gedurende het
jaar, sport clinics, muziekles en maken wij met de BSO uitstapjes. Op
vrijdag 28 februari 2014 was het ein-

Graancirkels
Uithoorn - Op maandag 17 maart
van 14.00-16.00 uur komt mevrouw
Witteveen praten over graancirkels.
Zij doet dat op uitnodiging van de
NVVH en het vindt plaatst in de
Schutse. Graancirkels zijn vormen in
het gewas die ontstaan doordat een
deel van dat gewas is neergelegd.
Dit fenomeen komt wereldwijd voor
maar de meeste, en meest complexe vormen, vindt men in Engeland. Ze komen voor in allerlei soorten gewas zoals: tarwe, maïs, gerst,
rogge, gras en koolzaad. De formaties hebben de meest uiteenlopen-

delijk zover. De kinderen van KDV
Speel-Inn Uithoorn vierden carnaval
en het was een groot feest. En feest
betekent verkleedpartijen, polonaise
en heel veel werd er gelachen. Het
kindercarnaval werd geleid door Sabine, Marcella en Eveline, zij zorgden voor de passende muziek. Kinderen waren o.a. verkleed als piraat,
als draak en bijna iedereen was gesminkt. Een groot feest dat eindigde
met iets lekkers.
Ps: Woensdag 5 maart as organiseren wij het Kind-Ouder Cafe. U komt
toch ook! Aanvang 20.00 uur. Adres;
Karel van Manderhof 3 in Uithoorn. Op zoek naar een leuk KDV
of BSO in Uithoorn en de Kwakel.
Iedere woensdag is er Inloopdag.
de vormen. Van schijnbaar eenvoudige ringen en cirkels tot de meest
complexe figuren, alle gekenmerkt
door een verborgen, perfecte geometrie. Ondanks jarenlang onderzoek is er tot op heden, van een
groot deel van de verschenen vormen, nog niet bekend wie ze maakt
en hoe ze worden gemaakt. Dankzij
biofysisch laboratoriumonderzoek is
echter wel met zekerheid te zeggen
dat niet alle graancirkels door mensen worden gemaakt. Vele mensen
bezoeken jaarlijks graancirkels om
te genieten van hun schoonheid en
energie. Leden NVVH gratis, niet leden 1,50
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Laatste competitieronde
bij bridgeclub AbC

Spannende wedstrijd bij
kDO JG1

Uithoorn - Donderdag 27 februari
was er weer bridge voor de competitie. De eerste keer in de nieuwe indeling met de gepromoveerde en de
gedegradeerde in de voor hun nieuwe lijn. De eerste bridgedrive van de
laatste competitieronde van dit seizoen en daarom zeer belangrijk voor
het klassement van de clubkampioen. Er waren veel afzeggingen, oppas oma’s, met kinderen op vakantie ( of die kinderen zelf niet weten
hoe zij moeten rijden ) en dergelijke.
Gelukkig geen ernstige afzeggingen
wegens ziekte of zo, allemaal een
ijzersterk gestel.

De Kwakel - Na voor het laatst op
18 januari een vriendschappelijk
wedstrijd te hebben gespeeld was
er nu eindelijk weer een competitiewedstrijd die doorging. Doordat
er weinig wedstrijden geprogrammeerd stonden dit weekeinde kon
KDO JG1 op het kunstgras voetballen. Tegenstander deze middag
was Only Friends JG4. Alle juniorenteams van Only Friends zijn goed
dus ook de JG4 mocht niet onderschat worden.

De wedstrijdbegeleiding was ook
uitgedund tot een persoon, normaal
kunnen wij elkaar de schuld geven
als er iets verkeerd gaat, maar dit
keer niet. Wij konden gelukkig op
tijd beginnen, de gemeente was zo
vriendelijk na de Thamerlaan nu ook
aan de Wilhelminakade met werkzaamheden te beginnen, waardoor
er veel bridgers om moesten rijden.
Er werd aan 11 tafels gebridged, 6 in
de A-lijn en 5 in de B-lijn.

In de A-lijn was paar Addie de Zwart
en Jeannet Vermey superieur, met
maar liefst 64,17 % legde zij beslag
op de eerste plaats.
Tweede is het paar Hetty Houtman
en Ciny v.d.Elsen geworden met
57,50 %. De toon is gelijk gezet, het
beloofd een spannende race te worden. Derde is het paar Thea Kruyk
en Bep Soppe geworden met 56,67
%, dit is wel een verrassing, net gepromoveerd en dan nu al dit resultaat.
In de B-lijn zijn Aja Bijsterbosch en
John de Haan eerste geworden met
maar liefst 65,10 %, Het vermoeden bestaat dat zij zo snel mogelijk weer willen promoveren. Tweede
werd het paar Hanny Hamacher en
Miep van de Hoek met 61,98 %, vorige week begonnen als nieuw paar
en dan gelijk maar de tweede plaats
opeisen. Derde werd Bert Morshuis
met partner met 54,69 %, een flinke achterstand op de beide koplopers, maar toch een goed resultaat,
of verschrikkelijk veel geluk gehad.
Volgend week is de tweede cyclus
van deze competitieronde.

Hoogste dagscore voor
Wim en Marcel
Uithoorn - Op maandag 24 februari
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 3e ronde in de 4e parencompetitie. Dat Wim en Marcel niet
blij waren met hun degradatie is een
feit. En wat doe je dan...winnen! Met
de hoogste dagscore van 62,08%
verstevigen zij hun leidende positie
in de B-lijn. Met maar liefst 7 toppen en een slechtste tafel van 50%
namen zij wraak.
Nog twee weken volhouden en dan
zijn zij weer terug waar zij thuishoren, in de A. Om een stilzit tafel op te
heffen speelden Henk en Leo in de
B-lijn. Natuurlijk werden zij 2e met
57,08% en die score kunnen zij goed
gebruiken. Jammer van die 2 gemiste slemmetje, maar wie niet waagt
die niet wint. De 3e plaats was voor
Andrew en Ton, weer een mooie
score van 56,67%. Langzaam klimmen zij richting de top 3. Ook Marjan en Ben blijven iedereen verbazen met hun spel, zij werden 4e met
55%.
In de A-lijn ging de zege naar Tineke en Anke, 60%. Na een waardeloze start tegen Martin en Marineke
herpakten zij zich en gingen er met
de dagzege van door. Voor het totaal
klassement een goede zet, want zij
stegen daarmee van 7 naar 3. An en
Bert konden ook wel weer wat punt-

jes gebruiken. Met solide spel,en
een klein slippertje tegen Huib en
Lambert, behaalden zij de 2e plaats
met 58,75%. Ook Ans en Lia, nog
steeds in de race voor de hoogste
klassering, konden dankzij een wereldtafel tegen Monique en Jan beslag leggen op plaats 3 met 55%. Zij
stijgen daarmee naar de 2e plaats
in het totaal klassement en het verschil met de nummers 3 en 4 begint
nu wel groot te worden.
Inmiddels is de TV cursus Bridge
bij Omroep MAX afgelopen. Bridgevereniging Uithoorn (BVU) biedt
de mogelijkheid, bij voldoende belangstelling, om op de dinsdagof woensdagavond (19:30 – 22:00
uur) naar aanleiding van deze cursus en onder leiding van Hans Wagenvoort, te oefenen in de huiselijke sfeer. De belangstellenden worden op een prettige manier voorbereid op het spelen binnen een bridgevereniging.
Wilt u weten of de BVU iets voor u is,
of heeft u naar aanleiding van de TV
cursus Bridge vragen, neemt u dan
contact op met onze secretaris, Marineke Lang, zij helpt u graag verder.
Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via
e-mail bvu@telfort.nl.

verlies voor Qui vive
De Kwakel - Met een lekker zonnetje, frisse lucht en goede moed
begonnen de mannen van Qui Vive aan de wedstrijd tegen Push. De
heenwedstrijd werd 2-1 in het voordeel voor Qui Vive dus dit beloofde
een spannend potje te worden.
Vanaf de eerste minuut lag er een
moordend hoog tempo op de mat,
een tempo waar Push in balbezit meer raad mee wist maar waarin Qui Vive altijd sterk en gevaarlijk
is in de counter. Push kwam na 10
minuten op een 1-0 voorsprong na
een hard ingeslagen bal die in de
kluts binnen werd getipt. Niet lang
daarna was het Jasper de Waal die
afgevallen bal in de cirkel van Push
met 1 hand knap langs de keeper
wist te werken, 1-1 10 minuten voor
rust komt Qui Vive op voorsprong,
een sterke actie van Sjors de Haan
leverde een knappe goal op waardoor Qui Vive na een 1-0 achter-

stand sterk terugslaat tot 1-2. Toch
weet Push vlak voor rust nog gelijk
te komen en gaan de teams met een
2-2 ruststand de kleedkamer in. Dit
seizoen weet Qui Vive elke wedstrijd
een betere 2e helft te spelen. Hierdoor kwam Qui Vive met vertrouwen
de kleedkamer uit om ook tegen
Push weer een vlammende 2e helft
te spelen. Helaas mocht dit niet het
geval zijn. Afspraken werden minder nagekomen en een fitter Push
geen slim om met de slordigheden
van Qui Vive. Een dubieuze 3e goal
die uiteindelijk toch werd goedgekeurd betekende opnieuw een achterstand, 3-2 en niet veel later viel
ook de 4-2 binnen. Qui Vive begint
de 2e helft met een verliespartij en
staat nu 4e volgende week wacht
Victoria thuis. Daar hebben de mannen nog een appeltje mee te schillen. Zondag 9 maart 14.45 Qui Vive – Victoria.

A jeugd Legmeervogels
wint in Houten
Uithoorn - Na een vakantiestop van
2 weken heeft Legmeervogels, met
als sponsor kapsalon Trots op Haar,
weer de twee punten gepakt. In de
uitwedstrijd werd gewonnen met
15-19. Gelukkig kon het team ondanks de vakantie toch nog zo goed
als volledig aantreden tegen Houten. Houten nam het eerste doelpunt voor haar rekening. Legmeervogels kwam met een antwoord en
scoorde via de break en een onderhandsschot vanuit de opbouw 1-2,
waarna Houten tweemaal tegen
scoorde vanaf de opbouw en vanaf de cirkel 3-2. Doordat Legmeervogels in deze fase slecht met haar
kansen omging en Houten geen
kansen van Legmeervogels kreeg
om te scoren, bleef deze stand vrij
lang op het scorebord staan. Legmeervogels speelde rommelig en

werd er te gehaast gespeeld. Al met
al veel balverlies van beide kanten.
Na de 3-4 stand, benutte Houten
wel haar kansen en konden zij een
kleine voorsprong nemen van twee
doelpunten 4-6 en 5-7. Nog voor de
rust liep het bij Legmeervogels iets
beter en zodoende kon Legmeervogels toch nog op gelijke hoogte komen voor de rust (8-8). Ook na
de rust scoorde Houten het eerste
doelpunt, maar Legmeervogels nam
na tien minuten spelen een voorsprong van drie doelpunten (10-13).
Legmeervogels kwam steeds beter in de wedstrijd en nam zelfs een
voorsprong van zes doelpunten 1117. Daarna verzwakte Legmeervogels iets en kon Houten nog wel wat
terug doen 13-17, maar Legmeervogels gaf de winst niet meer uit handen. Eindstand 15-19.

een geslaagd optreden. Het leverde
hen de 2e plaats op.
Bep Verleun en Ria van Zuylen werden vorige weel 2e en deze week 3e,
nu wel met een hogere score en wel
59,03%.
Ria Broers had Cor Hendrix als invallen aangetrokken en dat werd
geen feest, want zij eindigden troosteloos als laatste. Wie hun score wil
weten moet maar even op de site
van de BVK kijken. Tsja, je hebt zo
van die avonden.....
In de C lijn de topscore van de avond
voor Gerard de Kuije en Piet van der
Poel, de bridgende dammer of dammende bridger, wat u wil. 63,75%
was hun score en daar kon geen ander paar tegeno. Ook de nummers
2 en 3 lieten echter een hoge score
optekenen. Op e 2e plaats eindigde
gelegenheidspaar Riet Koot-Joop
den Blanken met 60,83% en ook
Matty en Kees Overwater lieten zich
met 60% van hun beste kant zien.
Onderin een bedroevend lage score
voor een paar waarvan ik de namen
(en dan nog niet eens op hun eigen
verzoek) hier maar achterwege laat.

Marathon kaarten in de
Amstelhoek
Amstelhoek - Buurtvereniging
Amstelhoek houdt volgende week
zaterdag 17 maart weer haar klaverjasmarathon. Er wordt gekaart
van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s
avonds, waarbij er mooie prijzen zijn
te winnen; de zaal is open vanaf ca.
9.30uur. Ook vindt er een verloting
plaats met allerlei leuke prijsjes. De
entree bedraagt slechts 8,- (waarbij
inbegrepen een kopje koffie, ’s mid-

dags een broodje en ’s avonds een
heerlijke kop soep met een broodje). Om deze kaartdag vloeiend te
kunnen laten verlopen, dient u zich
uiterlijk woensdag de 12de op te
geven bij mevrouw Leny Jansen tel:
06-52075517
email: jansenleny@hotmail.com
Meld u zich snel aan, want:
VOL = VOL! (en bij 92 deelnemers is
de zaal ECHT vol!)

Twee zeventigers bij
parenbridge

Standen bvk overhoop
gegooid
Uithoorn - Wat een verschil met
vorige week in de uitslagen van de
BVK. Slechts 2 van de 9 paren die
vorige week in een der lijnen een
top3 notering scoorden wisten ook
deze week een aansprekend resultaat neer te zetten, de rest liet het
lelijk afweten.
In de A lijn vinden we wel 3 vertrouwde namen in de top 3. Rita en Wim Ritzen gaan onverstoorbaar door met goed scoren en hun
60,76% van deze week was opnieuw
goed voor de 1e plaats.
Margo Zuidema en Francis Terra zijn na een voor hun doen wat
matige 3e cyclus weer helemaal
terug en zij sloten deze avond af
met een 2e plaats (58,33%). Kitty
en Huub van Beem werden 3e met
57,29%. Onderin eindigen 2 paren
gelijk met 42,01% en dat waren Geke en Jaap Ludwig en Greet de Jong
met Roel Knaap.
In de B lijn een sterke score voor
Riet en Wim Beijer, die hel gele veld
voor bleven me 62,5%. Met 61,11%
kunnen Addie de Zwart en Hettie
Kesting eveneens terug kijken op

Dit bleek ook wel in het begin van
de wedstrijd. Een ware stormloop
op het doel van KDO door Only Friends maar de bal ging niet in
het doel. De schoten op doel werden geblokkeerd door de verdedigers (Timo en Omar) en als de bal er
toch door kwam stond er altijd nog
een keeper op doel. Beau stond er
als een betrouwbare sluitpost. In de
spaarzame aanvallen van KDO kregen Stijn en Luca een paar kansen
maar die werden niet benut. Net
voor rust werd de bal nog op de lat
gekopt door Only Friends maar het
bleef 0-0.

In de 2e helft leek Only Friends de
tactiek te hebben gewijzigd. De
spelmaker van Only Friends speelde
nu als laatste man. Dit gaf het middenveld van KDO (Harm, Joël, Daniel en Chris) meer mogelijkheden om
de bal naar voren te krijgen. Er ontstonden kansen voor KDO en Stijn
schoot tegen de lat. Uit een voorzet van KDO deed Dylan goed storend werk bij de keeper waardoor
Stijn toch zijn “Pelle moment” kon
pakken: 1-0 voor KDO. Op de foto
is goed te zien hoe vreugde en verdriet in zo’n spannende wedstrijd
dicht bij elkaar liggen.
KDO hield de laatste minuten alle
aanvallen van Only Friends tegen.
De spelverdeler van Only Friends
was weer naar voren gestuurd en
probeerde steeds over de rechterkant de bal voor het doel te krijgen.
Bij KDO was Mark (linksback) de
man van de wedstrijd en die twee
kwamen elkaar steeds tegen. Door
het knappe verdedigen van Mark
bleef de 1-0 voor KDO als eindstand
op het scorebord. Ook geïnteresseerd in G-voetbal voor de jeugd,
kijk op www.kdo.nl.

Argon E3 wint vijfde
bekerwedstrijd
Regio - Zaterdag speelde Argon E3
de bekerwedstrijd thuis tegen KDO
E1. Het team van KDO zag er op papier stevig uit. De jongens van Argon waren dan ook gewaarschuwd.
Met een straffe tegenwind begonnen de jongens aan de wedstrijd.
KDO begon goed waardoor het al
snel 0-2 stond.
De jongens hielden hun hoofd omhoog en de achterhoede hield daarna het slot erop. Met een prachtschot maakt Lev dan tegen het einde van de 1e helft de 1-2 en het
dak gaat eraf op het Argon terrein.
Na een peptalk van de trainers in

de rust heeft Argon de wind mee.
Met veel mooie aanvallen, verdedigers die hard werken om de bal
uit de buurt van de keeper te houden en goed samenspel maakt Niek
met een overtreffende trap de 2-2.
De spanning is bij beide teams duidelijk te voelen. KDO wordt moe en
Argon blijft doorgaan. Vlak voor het
fluitsignaal wordt het druk voor het
doel van KDO.
Wie er scoorde was lastig te zien.
Het leek een eigen doelpunt van
KDO, dus 3-2 voor Argon. De jongens mogen door naar de volgende
ronde. Gefeliciteerd mannen!

Uithoorn - En daar wordt niet de
leeftijd mee bedoeld. Jan & Ben in
de A- lijn en Gerda & Els in de Clijn behaalden met respectievelijk
70,31% en 73,26% dit duizelingwekkend hoge percentage.
Laatst genoemden deden met deze
super sweep zeer goede zaken en
promoveerden zo als tweede naar
de B- lijn, waar ze natuurlijk thuis
horen. Marjan & Jan volgden in de
C bescheiden met 56,94% als tweede, maar gaan daardoor wel als eerste over naar een klasse hoger. Mieneke & Anneke scoorden 54,86%
als derde, gevolgd door Froukje &
Rini en Atie & Evert die de plaatsen vier en vijf deelden met 53,47%.
Voor hen echter geen promotie, die
is weg gelegd voor Lenie & Tina en
Elisabeth & Maarten door eerder
behaalde aansprekende resultaten.
In de B- lijn timmerden Heleen &
Mees weer eens aan de weg met
64,58% als eerste. Het gevolg, promotie naar het bridge Walhalla waar
ze weer eens echt aan de bak kunnen. Rob & Gijs lijken elkaar toch
steeds beter te begrijpen, nu tweede met 59,38%, hoed af! Dat gaat
ook op voor Ben en Ger die als derde met 57,65% tevens doorstoten
naar de A- lijn. Trudy & Cathy kwa-

men net iets eerder over de finish
dan Hans & Sonja met 55,90% om
55,56% en werden daar dus vierde
en vijfde mee. Voor hen geen bevordering, die komt toe aan An & Jan
die gedurende de voorgaande vier
avonden zelfs zoveel procenten verzameld hadden dat ze als eerste terug keren in de top.
In deze top lijn werden Francis &
Wim tweede met 58,85% en dat was
voldoende om ze als de besten van
de besten op de eerste plaats van
deze tweede ronde paren competitie te laten eindigen met een gemiddelde over vijf zittingen van 57,60%,
gefeliciteerd.
Joop & Frans werden derde met
56,25% waarmee ze Lijnie & Rita de
loef af staken die op 52,60% uitkwamen. Mieke deed het nu eens met
Ruud en dat leverde als vijfde een
bescheiden 48,44% op.
Volgende keer de start van de derde
ronde. Wilt u hierop inhaken neem
dan contact op met het secretariaat: erdaschavemaker@live.nl of
telefoon 0297-567458. Bridgeclub
De Legmeer speelt op de woensdagavond vanaf 19.45 uur. Tot eind
mei in sporthal de Scheg, daarna in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
industrieweg 20 in Uithoorn.

Drukke ploegenpresentatie
UWTC Uithoorn
Uithoorn - Profile Tyrecenter Hogendoorn in
Uithoorn was de gastheer voor de ploegenpresentie van de UWTC. Zowel de afdeling wielren
als de afdeling tour was hierbij aanwezig. Beide
afdelingen van de UWTC kregen hier het nieuwe
tenue te zien. Voor van Rijn fietsen uit Vrouwenakker een megaklus om iedereen van de nieuwe kleding te voorzien.
Voorafgaand aan de ploegenfoto presenteerden
enkele leden van de wielren en de tour de nieuwe kleding. Alle sponsors tekende het sponsorbord, die een mooi plekje op de vereniging gaat
krijgen. De namen van Rabobank, van Rijn fietsen, Profile Tyrecenter Hogendoorn, Kroon Wilnis, Rovemij, Canondale en Koga hebben een
mooi plekje op de kleding gekregen. Na diver-

se interviews door Henk van Laar was het passen en meten om alle leden zo te positioneren
dat iedereen op de foto kwam. In de wijde omgeving van Uithoorn zullen de fietsende reclameborden te zien zijn tijdens hun toertochten,
trainingen en wedstrijden. Allen veel succes in
dit nieuwe seizoen!
Eerste
Zondag 2 maart stonden de leden van de wielrenafdeling van de UWTC in de nieuwe kleding
aan de start voor het kampioenschap van Haarlemmermeer bij de Bataaf in Zwanenburg. Met
een derde plaats voor Eric Looij en een tweede plaats voor Harry van Pierre waren de eerste
podiumplaatsen met het nieuwe tenue een feit!
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Mijdrechtse tone
elvereniging O.K
.K.
bestaat 65 jaar. En
dat willen zij
samen met u vier
en op vrijdag 14
en zaterdag 15 m
aart in Party- en
Congrescentrum
De Meijert met de
nieuwe voorstellin
g

‘Hij is zwanger’.

Toneelvereniging
O.K.K. viert 65 jarig
bestaan samen met u
het blijspel ‘De Oliekous’ en het stuk werd met veel
succes voor het voetlicht gebracht. Na het blijspel
was er op deze avonden ook nog een optreden
van telepaat Leitikov en deze deed het publiek
versteld staan van zijn kunnen. In de volgende jaren
werden afwisselend ernstige stukken en kluchten of
blijspelen opgevoerd waar de donateurs zeer mee
ingenomen waren.

Dit jaar is het precies vijfenzestig jaar geleden, dat
de Mijdrechtse toneelvereniging Oefening Kweekt
Kennis werd opgericht. In de volksmond zou deze
naam later worden afgekort tot O.K.K., een naam die
bij de meeste Mijdrechtenaren vertrouwd in de oren
zal klinken. O.K.K. is ontstaan na het opheffen van
een andere vereniging die de naam Met Vereende
Krachten voerde. Enkele verwoede toneelliefhebbers
stelden al snel na het opheffen van laatstgenoemde
toneelvereniging pogingen in het werk om te komen
tot de oprichting van een nieuwe toneelvereniging.
Op initiatief van de heren Simon van Eyk sr. en Wim

Eigen lokaal
Bij de viering van het tweede lustrum werd het
stuk ‘Mensen in nood’ opgevoerd. Een stuk uit het
vissersleven en het trok drie avonden een volle zaal.
O.K.K telde toen inmiddels al zeshonderd donateurs en
in het jaar van het 10-jarig bestaan, 1958, kreeg O.K.K.
de beschikking over een eigen verenigingslokaal
waar voortaan de repetities gehouden konden
worden. Hier kon in alle rust worden gewerkt aan
de verdere groei en ontwikkeling van O.K.K. Het
publiek werd in die jaren kritischer en dat kostte
de regisseur wel eens de nodige hoofdbrekens. Hij
slaagde er echter steeds weer in de spelers opnieuw
te motiveren tot grootse prestaties.
‘Het verliefde trio’ en ‘Als moeder teveel is’ zijn
mooie voorbeelden uit die jaren en dat geldt ook
voor ‘Amore en bananen’. Allemaal succesvolle
stukken. De viering van het 15-jarig bestaan werd
opgeluisterd door het stuk ‘Perlemoer met vakantie’.
Mede door het uitnodigen van de Algemene Bond
van Bejaarden afdeling Mijdrecht, was de zaal vier
avonden tot de laatste plaats bezet. Veel zorg was
besteed aan de rolbezetting en het zeer fraaie decor.
Het aantal donateurs was inmiddels opgelopen tot
achthonderd, zodat O.K.K. verplicht was om vier

zouden verlopen om te komen tot de bouw van een
dorpshuis in Mijdrecht.
De Meijert
Toen met de bouw van het dorpshuis in Mijdrecht
werd begonnen, kwamen bij O.K.K. ook weer de
kriebels en werden er plannen gemaakt voor de
terugkeer op de planken. Voor het echter zover was
moest er nog heel wat gebeuren. In de grote zaal
was wel een toneel, maar een decor ontbrak en dat
moest door O.K.K. zelf gemaakt worden. In hun eigen
clubgebouw werd weken lang door een aantal eigen
leden gezaagd, gelijmd en getimmerd, soms tot in de
kleine uurtjes.Toen de laatste spijker was geslagen
en het geheel werd overgebracht naar dorpshuis De
Meijert, kon met voldoening worden vastgesteld dat
de werkers iets groots hadden gepresteerd. Regisseur
en spelers waren ondertussen al druk bezig met de
voorbereidingen van het stuk ‘Potasch en Perlemoer
met vakantie’, waarmee O.K.K. zich opnieuw aan de
donateurs wilde presenteren.

Door meer jongeren bij het toneel te betrekken wordt
geprobeerd ook deze groep enthousiast te maken
om zo voor eenieder een leuke avond te organiseren.
Toneelvereniging O.K.K. heeft nu nog 20 leden onder
wie vier ereleden, te weten Truus Spijker vanaf de
oprichting in 1948, Joop v.d. Meer vanaf 1960, Mary
v.d. Meer vanaf 1963 en Nol Stoudt vanaf 1976. Dat
zij een hechte groep vormen mag blijken uit de lange
staat van dienst. Gelukkig zijn er de laatste tijd ook wat
nieuwe leden bijgekomen, zodat de toekomst er ook
wat rooskleuriger uitziet. Zeker vermeldenswaard is
dat O.K.K. niet alleen toneeluitvoeringen verzorgt
maar ook bingo en huisbezoeken met Sinterklaas.
Een aantal van deze actieve leden treedt zelden of
nooit voor het voetlicht: zij maken deel uit van het
grote geheel en werken vaak achter de schermen om
de vereniging draaiende te houden.

Feest
“Omdat wij dit jaar 65 jaar bestaan willen wij dit
samen met u vieren en eenieder uitnodigen om
Belangstelling groot
naar onze nieuwe voorstelling ‘Hij is zwanger’ te
Een drukke tijd brak nu aan. In de eerste plaats om
komen kijken.Wij willen dit vieren op vrijdag 14 en
te onderzoeken of de 981 donateurs die O.K.K. had
zaterdag 15 maart in Party- en Congrescentrum De
achtergelaten nog bereikbaar waren. Door het
Meijert aan de Dr. J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht,
inschakelen van de plaatselijke pers slaagde zij hier
aanvang 20.00 uur. Deze avonden zijn voor eenieder
wonderwel in. Er kwamen in totaal 1025 bezoekers
vrij toegankelijk! In de hoop dat wij op deze twee
naar het toneelstuk van O.K.K. kijken. Tijdens en na
avonden nieuwe donateurs mogen verwelkomen en
deze optredens konden bijna duizend donateurs
de jongeren gemotiveerd kunnen maken om deel te
worden ingeschreven, een bewijs dat O.K.K. weer
nemen aan toneel.
helemaal terug was.
O.K.K.: één grote familie
Dit jaar telt O.K.K. nog 250 donateurs waar zij heel blij
mee is, maar de toneelvereniging merkt wel dat de
laatste jaren het toneel minder in trek is. Het streven
is om enthousiasme en aantal weer te laten groeien.

Aafjes werd een vergadering uitgeschreven en nog speelavonden in te stellen. Buiten Mijdrecht was
diezelfde avond was er een nieuwe toneelvereniging O.K.K. inmiddels ook een graag geziene gast. Zo
speelden zij in Uithoorn, De Hoef, Hoofddorp, Diemen,
in Mijdrecht.
Amsterdam, Vreeland, Voorthuizen, Breukelen,
Vinkeveen, Zandvoort, Zeist en Nieuwkoop, om zo
Pionierstijd
Op 8 december 1948 werd O.K.K. opgericht en reeds maar wat voorbeelden te noemen.
op 18 maart 1949 werd door de vereniging de eerste
uitvoering gegeven. Het werd een revue: ‘Zo gaat Tegenvaller
ie goed’. In datzelfde jaar werd 16 december de Eind 1960 moest O.K.K. een grote tegenvaller
klucht ‘filmmaniakken’ opgevoerd, evenals de eerste incasseren. Het Nutsgebouw, de plaats waar de
uitvoering in het toenmalige Nutsgebouw in de uitvoeringen werden gehouden, werd verkocht aan
een kerkelijke instelling en deze instelling gaf geen
Dorpstraat in Mijdrecht.
toestemming nog langer toneelvoorstellingen en/
of feestavonden te organiseren. Het toenmalige
Het roer gaat om
Wim Bos werd gevraagd om de regie bij O.K.K. te bestuur moest noodgedwongen afzien van het
gaan voeren. Het roer werd door hem toen finaal aanbod om het gebouw zelf te kopen. De hieraan
omgegooid.Hij durfde het aan om de genre van de verbonden hoge kosten konden niet opgehoest
stukken te wijzigen. Hoewel men over het algemeen worden. Het bestuur achtte het niet verantwoord
niet stond te trappelen werden achtereenvolgens de na hen komende besturen met een dergelijke
‘Zwarte Willem’, een tragedie handelend over een hoge schuld te moeten opzadelen. Hierdoor werd de
verknoeid leven en ‘Maaike’, een stuk over het leven vereniging gedwongen een poosje zowel letterlijk
aan zee opgevoerd. Dat ook deze stukken door als figuurlijk van het toneel te verdwijnen. Op 21
het publiek werden gewaardeerd, bleek uit het april 1967 werd de voorlopige laatste uitvoering
gestaag groeiende aantal donateurs. Een bomvol gegeven in het parochiehuis. Hierna leidde de
Nutsgebouw was op 11 en 12 december 1953 getuige vereniging, noodgedwongen, een ‘papieren’ bestaan
van het eerste lustrum van O.K.K. Opgevoerd werd en was het afwachten geblazen hoe de plannen

Vijfenzestig jaar O.K.K., voor de oudere leden een tijd
om met veel plezier op terug te kijken en met veel
genoegen aan terug te denken.Voor de jeugdige
leden een uitdaging om dit prachtige werk nog tot in
lengte van jaren voort te zetten.”

