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Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur
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H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

Maandag  t/m vrijdag 
is het hek open na 18.00 uur
Zaterdag en zondag 
is het hek open

AVIA Zijdelwaard

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Gemeentebelangen brengt 
werkbezoek aan Zorgboerderij
Uithoorn - Kortgeleden hebben 
raadsleden van Gemeentebelangen 
Uithoorn-De Kwakel, Sjaak Verhaar 
en Iris Theijssen - beiden lid van 
de commissie Leven - een werkbe-
zoek gebracht aan Zorgboerderij In-
ner Art in De Kwakel. Zorgboerderij 
Inner Art wordt gerund door de fa-
milie Hoogendoorn. De twee raads-
leden maakten kennis met Rein en 
Gera en dochter Annemijn.
Om 13.00 uur werden zij ontvangen 
in de gezellige huiskamer van de 
zorgboerderij. De lunch was net af-
gelopen en de 25 aanwezige cliën-
ten stonden klaar om te horen wat 

ze die middag zouden gaan doen. 
Een mooi moment voor de raadsle-
den om in de hectiek binnen te ko-
men en daarna iedereen uit te zien 
waaien, samen met de vrijwilligers, 
over het terrein. Na dit moment kre-
gen zij van Rein een rondleiding 
over het terrein. Daar konden zij zien 
waar iedereen zich die middag mee 
bezighield. Een groepje was hout-
snippers aan het kruien, een an-
der groepje verzorgde de konijnen, 
anderen waren lekker bezig in de 
werkplaats en enkelen bleven bin-
nen om spruitjes schoon te maken 
en appels te schillen. Dit is nog maar 

een kleine opsomming. De raadsle-
den zagen dat er voor alle cliënten 
de mogelijkheid is om zeer diver-
se dingen op te pakken. De familie 
Hoogendoorn is continu bezig met 
het uitbreiden van mogelijke ‘klus-
sen’ en werkzaamheden, zodat ie-
dereen uitgedaagd kan blijven wor-
den. Een mooi voorbeeld is het net 
aangelegde park bij de Iepenlaan 
waarvan de zorgboerderij een stuk 
gaat onderhouden. Ook is er de mo-
gelijkheid om vanaf het park door te 
lopen naar de zorgboerderij voor het 
nuttigen van een drankje en gebak. 
(Vervolg elders in de krant).

Veerpont kan drukte niet aan
Uithoorn/Amstelhoek - De veer-
pont Paddegat III die elders in deze 
krant als oplossing voor het voet-/
fi etsverkeer wordt genoemd als de-
ze week de Prinses Irenebrug we-
gens onderhoud voor alle verkeer 
is gesloten, blijkt volgens de laatste 
berichten de drukte totaal niet aan 
te kunnen. 

Toen de veerpont afgelopen maan-
dag met de dienstverlening begon 
bleek het vaartuig in het geheel 

niet toereikend te zijn voor inwo-
ners, scholieren en andere forenzen 
die de Amstel heen en weer moe-
ten oversteken om op hun plaats 
van bestemming te komen. Kenne-
lijk heeft niemand er enig idee van 
gehad in welke mate van het pont-
veer gebruik gemaakt zou worden. 
Volgens omwonenden bleken er op 
de oever al snel wachttijden van een 
half uur(!) te ontstaan. Veen scho-
lieren kwamen die maandag te laat 
op school en mensen niet op tijd 

op hun werk. De Paddegat III heeft 
weliswaar capaciteit voor 50 voet-
gangers, maar als daar fi etsen en 
scooters bij komen daalt dat in rap 
tempo. Dan is het op de kant wach-
ten geblazen. De bijgaande foto 
geeft een beeld van maandagmid-
dag rond kwart voor vijf bij de bood-
schappensteiger aan de Schans. 
Volgens betrouwbare berichten is 
er een tweede pont in de vaart ge-
nomen om de drukte het hoofd te 
bieden.

Uithoorn - Wil jij ook in een opge-
ruimd bos spelen? Op woensdag-
middag 25 maart kun je meehel-
pen om het Libellebos op te ruimen. 
De schoonmaakactie wordt georga-
niseerd door Emilie Zandvliet van 
Natuur is een Feest. Iedereen tus-
sen de 6 en 12 kan aan de schoon-
maakactie deelnemen maar bege-
leidende ouders of verzorgers zijn 
natuurlijk ook van harte welkom. 
Het kost niks. De activiteit is van 
14.00 tot 16.00 De uitdaging is om 
het gekste stuk afval te vinden en 
natuurlijk de meeste vuilniszakken 
te vullen. Verzamelen bij de speel-
plaats in het bos, verlengde van de 

Arthur van Schendellaan. De activi-
teit vindt plaats in de week van Ne-
derland Schoon. 
De hele week proberen scholen en 
(sport)verenigingen zwerfvuil op 
te ruimen en de buurt weer netjes 
te maken. In april of direct na de 
meivakantie organiseert Emilie via 
What’s Up een wekelijkse natuur-
club de natturiseenfeesztclub.
Vind je het leuk hier aan mee te 
doen? Kom dan ook meedoen aan 
de schoonmaakactie. Dan kun je 
meteen kennismaken met haar. 
Voor de schoonmaakactie kun je je 
opgeven bij Emilie Zandvliet Libelle-
bosschoon2015@gmail.com.

Het Libellebos schoon

Uithoorn – Volgende week woens-
dag 11 maart om 14.30 uur start het 
schoolvoetbaltoernooi. Er worden 
dan weer vele wedstrijden gespeeld 
op een groot veld en op een half 
veld en net zoals bij de competitie-
wedstrijden worden de wedstrijden 
geleid door scheidsrechters. Nu kan 
niet elke school een scheidsrechter 
mee laten komen. Om die reden is 
de organisatie van het schoolvoet-
bal in Uithoorn/De Kwakel zeer, zeer 
dringend op zoek naar scheidsrech-

ters. Nu kan het zijn dat u niet el-
ke woensdag kunt, de organisatie 
is blij met elke hulp. De speeldata 
zijn op de woensdagen 11 maart, 
18 maart, 25 maart, 1 april (geen 
mop) en 8 april. Bent u beschikbaar 
en lijkt het u wel om op deze ma-
nier deel te nemen aan het school-
voetbaltoernooi, geeft u zich dan zo 
spoedig mogelijk op. Het adres om 
u aan te melden is j.heere@kpnpla-
net.nl. maar het kan ook telefonisch: 
0651080124.

Schoolvoetbal dringend op 
zoek naar scheidsrechters

De Kwakel - In 2015 gooit mu-
ziekvereniging Tavenu het roer om: 
de fanfare verandert in een orkest 
waarin plaats is voor ieder denk-
baar muziekinstrument en zang. El-
ke muzikant is welkom!
Op zaterdag 20 juni wordt ‘Het or-
kest van De Kwakel’ gepresenteerd 
aan het publiek tijdens het Midzo-
meravondfestival. Tot die tijd is er 
elke dinsdag een repetitie waarin 
met elkaar dit optreden voorbereid 
wordt. Als je het leuk vindt kun je 
ook deelnemen aan het open podi-
um op zondag 15 maart. Dan pre-
senteren ook de muzikanten van 
Tavenu zich, evenals enkele dans-
groepen van KDO DAG. Alles vindt 
plaats bij/in het Dorpshuis in De 
Kwakel.
Muziek maken is leuk, maar samen 
muziek maken nog veel leuker. Dus 

waar wacht je nog op?! Meld je aan! 
Deelname aan zowel het open podi-
um als aan ‘Het orkest van De Kwa-
kel’ is gratis. Ook als je in een band 
speelt of in een schoolorkest, kun je 
met je medemuzikanten meedoen. 

Aanmelden kan via koos.meijer@
casema.nl of op dinsdagavond tij-
dens de repetitie van Tavenu (20.00 
uur). Kun je meteen even een kijkje 
nemen bij de repetitie! Geef bij aan-
melding even aan welk instrument 
je speelt, en of je meedoet op zo-
wel 15 maart als 20 juni, of alleen 
op 20 juni. Uiterste inschrijfdatum is 
aanstaande zaterdag 7 maart. Speel 
je nog geen instrument maar wil je 
dat wel graag leren, neem dan eens 
contact op om te ontdekken wat 
de mogelijkheden zijn bij Tavenu. 
www.tavenu-dekwakel.nl 

Sluit je aan bij ‘Het orkest 
van De Kwakel’

Regio - Behalve dat de Prinses 
Irenebrug over de Amstel in Uit-
hoorn voor een onderhoudsbeurt 
deze maand gesloten is voor het 
verkeer, zijn er in deze periode ook 
onderhoudswerkzaamheden in de 
Waterwolftunnel gepland. Dat ge-
beurt in de nacht van 13 op 14 maart 
(tussen 21.00 uur en 06.00 uur) en 
de nacht van 14 op 15 maart (tus-
sen 21.00 uur en 06.00 uur). Geluk-
kig op ‘minder drukke tijdstippen’. 
Door de afsluiting kan het verkeer 
geen gebruik maken van het N201-
tracé tussen de Legmeerdijk in 
Aalsmeer en de aansluiting met de 
Fokkerweg in de gemeente Haar-
lemmermeer vice versa. Met behulp 
van borden worden omleidingsrou-
tes aangegeven. Hierbij wordt voor-
al gebruik gemaakt van de ‘oude’ 
N196. Het verkeer kan wel gebruik 
maken van het Amstel aquaduct en 
wordt dan omgeleid via Uithoorn 
en Aalsmeer v.v. Voor een zo hoog 
mogelijke veiligheid, beschikbaar-

heid en doorstroming is het nood-
zakelijk dat de Waterwolftunnel re-
gelmatig wordt onderhouden. Deels 
kan dit onderhoud plaatsvinden ter-
wijl de Waterwolftunnel open is voor 
verkeer. Anderzijds, 3 keer per jaar, 
dient de tunnel te worden afgeslo-
ten voor het verkeer zodat de vei-
ligheid van de weggebruiker en 
het onderhoudspersoneel gewaar-
borgd is. Tijdens deze tunnelsluitin-
gen moet het verkeer dus gebruik-
maken van de daarvoor aanwezige 
omleidingsroutes. Op geruchten als 
zou de Prinses Irenebrug in het on-
derhoudsweekend van de Water-
wolftunnel ‘korte tijd’ open zijn voor 
het verkeer, konden bij navraag zo-
wel de gemeente als de Provincie 
geen bevestigend antwoord op ge-
ven. Rekent u er dus maar op dat de 
brug gewoon afgesloten blijft voor 
het (gemotoriseerde) verkeer en dat 
de aangegeven omleidingsroutes in 
de avond- en nachtelijke uren voor-
alsnog gevolgd moeten worden.

Waterwolftunnel dicht 
wegens onderhoud



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

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Met afspraak:
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Zonder afspraak:
maandag 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-17.00 uur

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

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt. 
Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar te-
gen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik niet altijd 
vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. U kunt ook 
mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen en bekend-
makingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebekendmakingen.nl 

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, ten-
zij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de be-
zwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan 
zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de 
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrech-
ter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen 
van een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
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 Amster-
dam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u griffi e-
kosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemo-
tiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor 
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet u betalen. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige 
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ciele-
bekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeente-
pagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U 
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerp natuurbeheerplan 2016. Inzageperiode 26 januari 2015 tot en met 8 

maart 2015. Inlichtingen bij: Leefomgeving, L. Becker, (0297) 513111
- Bekendmaking anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, Vuurlijn 27, De 

Kwakel Beroepsperiode: 6 februari 2015 t/m 19 maart 2015. Inlichtingen bij Afde-
ling Ontwikkeling, Dhr. W.M. van de Lagemaat (0297) 513111.

- Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Legmeerpolder 
Zuid, McDonald’s (ontwerp). Inzageperiode 12 februari 2015 tot en met 25 maart 
2015. In te zien bij gemeente Amstelveen aan de balie Bouwen en Vergunningen 
in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen of via de gemeentelijke 
website www.amstelveen.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

- Legger voor secundaire Waterkeringen 2015. Inzageperiode 9 februari 2015 tot en 
met 22 maart 2015. Inlichtingen bij Leefomgeving, R. van Buuren, (0297) 513111.

- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Waterbeheerplan 2016-2021. Inzageperiode 
2 februari 2015 tot en met 15 maart 2015. Inlichtingen bij Leefomgeving, R. van 
Buuren, (0297) 513111.

- Voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 5 maart 2015 tot 
en met donderdag 26 maart. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. Stevens, 
(0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplannen Landelijk gebied en ontwerp-paraplubestemmings-
plan Prostitutiebeleid. Inzageperiode 6 maart 2015 tot en met 17 april 2015. Inlich-
tingen bij afdeling Ontwikkeling A. Stevens (0297 513111.

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 35 
te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking ante-
rieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 april 2015. In-
lichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 47-
49 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking an-
terieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 april 2015. In-
lichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Randweg 141-145 te 
De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking anteri-
eure overeenkomst. Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel 
Randweg 141-145 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en 
bekendmaking anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 
15 april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 72, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de be-

staande bergruimte. Ontvangen 24 februari 2015.
- Jaagpad 18c, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een schuil-

stal. Ontvangen 17 februari 2015.
- Mijnsherenweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de be-

staande bedrijfsruimte. Ontvangen 20 februari 2015.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 9, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de wo-

ning op de zolderverdieping. Ontvangen 15 februari 2015.
- Goudlijster 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakka-

pellen. Ontvangen 21 februari 2015.
- Tussen Gooimeer en Ganzendiep, aanvraag omgevingsvergunning voor het aan-

leggen van een nieuwe persriolering en het plaatsen van pompputten. Ontvangen 
20 februari 2015.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun be-
voegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen 
aanvraag:

Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 7 eengezins-

woningen.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 10 wonin-

gen.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 27 wonin-

gen. 

 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
- Iepenlaan 27, omgevingsvergunning voor het oprichten van een brug. Bezwaar: 

t/m 1 april 2015.
- Linie 1a, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bezwaar: t/m 7 

april 2015.
- Linie 1b, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bezwaar: t/m 7 

april 2015.
- Evenementenlaan. Vergunning aan circus Belly Wien voor het houden van circus 

voorstellingen van 11 t/m 15 maart 2015. Bezwaar t/m 10 april 2015.
- Iepenlaan 27. Melding ontvangen van ENZO architectuur & interieur B.V. voor het 

realiseren van een uitweg van het perceel Iepenlaan 27 naar de Iepenlaan in De 
Kwakel.

- Kerklaan 16. Ontheffi ng artikel 35 aan de heer Verburg namens Stichting Dorps-
huis De Quakel voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Ko-
ningsdag op 27 april 2015, Midzomeravondfeest op 20 juni 2015 en Kermis De 
Kwakel op 8 september 2015. Bezwaar t/m 1 april 2015.

- Noorddammerweg 30. Tijdelijke Drank- en horecavergunning aan de exploitant 
van Monkey Town Uithoorn t/m 19 mei 2015. Bezwaar t/m 2 april 2015.

- Vuurlijn 30. Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organise-
ren van het B-jeugd hockeytoernooi op 23 en 24 mei 2015. Bezwaar t/m 3 april 
2015.

- Vuurlijn 30. Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organise-
ren van het C-jeugd hockeytoernooi op 20 en 21 juni 2015. Bezwaar t/m 3 april 
2015.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 86, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfaf-

scheiding. Bezwaar: t/m 10 april 2015.
- Prinses Christinalaan 81. Vergunning aan Van der Meer afbouw voor het plaatsen 

van een afvalcontainer van 23 t/m 27 februari 2015. Bezwaar t/m 3 april 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Du Perronlaan 60, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Be-

zwaar: t/m 1 april 2015.
- Nicolaan Beetslaan 106, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel van de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 1 april 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Europarei 3. Vergunning aan Uithoornse Wieler Training Club voor het organise-

ren van een BMX-minikamp op 14 en 15 maart 2015. Bezwaar t/m 3 april 2015.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade cultuurcluster. Melding ontvangen van Van Wijnen projectontwik-

keling West B.V. voor het realiseren van een viertal uitwegen van het perceel Wil-
helminakade cultuurcluster naar de Prins Clausstraat te Uithoorn.

- Wilhelminakade 3. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van café de Gevel voor 
het exploiteren van een horecabedrijf en een Drank- en horecavergunning t/m 13 
mei 2015. Bezwaar t/m 30 maart 2015.

- Willem Alexanderpoort 62-64. Wijziging van het terras behorende bij de vergun-
ning van de exploitant van horecabedrijf Trattoria Mangia E Bevi voor het exploite-
ren van het horecabedrijf en de Drank- en horecavergunning t/m 6 oktober 2016. 
Bezwaar t/m 9 april 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30. Vergunning aan de exploitant van Restaurant Fortress Amstel 

Fort voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar 
t/m 30 maart 2015.

- Schans 108. Vergunning aan de exploitant van café De Herbergh 1883 voor het 
exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 9 april 
2015.

- Zijdelveld. Vergunning aan mevrouw Dongelmans voor het organiseren van de 
Kunstroute op 6 en 7 juni 2015. Bezwaar t/m 6 april 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van 20 tijdelijke 

reclameborden om kenbaarheid te geven aan de SP tijdens de Provinciale Staten 
Verkiezingen op 18 maart 2015. Bezwaar t/m 31 maart 2015.

 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.

 
 WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED VOOR PERCEEL 

 NOORDDAMMERWEG 35 TE DE KWAKEL (ARTIKEL 3.6 WET 
 RUIMTELIJKE ORDENING (WRO)) EN BEKENDMAKING ANTERIEURE 
 OVEREENKOMST
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten 
om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Noorddammerweg 35 te 
De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische doelein-
den, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg - 
werken in het groen” zal gelden.
Bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in ar-
tikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van deze 
wijzigingsprocedure een anterieure overeenkomst is aangegaan met Sanvast Vast-
goedontwikkeling B.V. met betrekking tot het perceel Noorddammweg 35 De Kwakel. 
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst wordt op grond van 
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening terinzage gelegd. 
Terinzage 
Het besluit en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst liggen van 6 maart 2015 
tot en met 15 april 2015 ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. 
Daarnaast ligt het besluit terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep 
worden ingesteld door degenen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbesluit, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest zich met een zienswijze tot het college van burgemeester en wet-
houders te wenden. 

Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen 
kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Het collegebesluit treedt daags na afl oop van bovengenoem-
de beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbe-
sluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 4 maart 2015

 WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED VOOR PERCEEL 
 NOORDDAMMERWEG 47-49 TE DE KWAKEL (ARTIKEL 3.6 WET 
 RUIMTELIJKE ORDENING (WRO)) EN BEKENDMAKING 
 ANTERIEURE OVEREENKOMST
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten 
om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Noorddammerweg 47-49 
te De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische doel-
einden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg 
- werken in het groen” zal gelden.
Bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in ar-
tikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van deze 
wijzigingsprocedure een anterieure overeenkomst is aangegaan met Noorddammer 
vastgoed, Postbus 124, 1430 AC Aalsmeer, ten deze vertegenwoordigd door haar di-
recteur dhr. H.C.J. Kea met betrekking tot het perceel Noorddammweg 47-49 De Kwa-
kel. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst wordt op grond 
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening terinzage gelegd. 
Terinzage 
Het besluit en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst liggen van 6 maart 2015 
tot en met 15 april 2015 ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. 
Daarnaast ligt het besluit terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep 
worden ingesteld door degenen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbesluit, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest zich met een zienswijze tot het college van burgemeester en wet-
houders te wenden. 
Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen 
kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Het collegebesluit treedt daags na afl oop van bovengenoem-
de beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbe-
sluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 4 maart 2015

 
 WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED VOOR PERCEEL 

 RANDWEG 141-145 TE DE KWAKEL (ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE 
 ORDENING (WRO)) EN BEKENDMAKING ANTERIEURE 
 OVEREENKOMST
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten 
om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Randweg 141-145 te De 
Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische doelein-
den, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg - 
werken in het groen” zal gelden.
Bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in ar-
tikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van deze 
wijzigingsprocedure een anterieure overeenkomst is aangegaan met Hans Janse Be-
heer B.V., Twijnderlaan 16, 1431 DD Aalsmeer, ten deze vertegenwoordigd door haar 
directeur dhr. Odin Janse met betrekking tot het perceel Randweg 141-145 De Kwa-
kel. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst wordt op grond 
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening terinzage gelegd. 
Terinzage 
Het besluit en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst liggen van 6 maart 2015 
tot en met 15 april 2015 ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. 
Daarnaast ligt het besluit terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep 
worden ingesteld door degenen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbesluit, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest zich met een zienswijze tot het college van burgemeester en wet-
houders te wenden. 
Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen 
kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Het collegebesluit treedt daags na afl oop van bovengenoem-
de beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbe-
sluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 4 maart 2015

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN 
 LANDELIJK GEBIED EN ONTWERP-PARAPLUBESTEMMINGSPLAN 
 PROSTITUTIEBELEID
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de onderstaande ont-
werpbestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied en het ontwerp-paraplubestem-
mingsplan Prostitutiebeleid met identifi catiecode NL.IMRO.0451.PBPprostibeleid-
OW01 met ingang van vrijdag 6 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen:
- Landelijk gebied - Veenweidegebied 
 (identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLGveenweide-OW01 )
- Landelijk gebied - Glastuinbouwgebied 
 (identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLGglas-OW01)
- Landelijk gebied - Langs de Vuurlinie 
 (identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLGvuurlinie-OW01)
- Landelijk gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg 
 (identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLGpoelweg-OW01)
- Landelijk gebied - De Kwakel Tuinbouwgebied 
 (identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLGtuinbouw-OW01)

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Vervolg op volgende blz.

Online meldingen doorgeven
Iets kapot aan pleinen, wegen, sport-
velden, parken, overlast of een ge-
vaarlijke situatie (gat in de weg, om-
gewaaide boom, kapotte lantaarn-
paal of speeltoestel), meld dit online 
via www.uithoorn.nl/melding 

Online doorgeven
U kunt uw melding eenvoudig door-
geven via het online formulier op 
www.uithoorn.nl/melding Het invullen 
van het formulier duurt enkele minu-
ten. Houd uw BSN-nummer of uw Di-
giD bij de hand. 
Omschrijf uw melding zo duidelijk 
mogelijk. Dat helpt een vlotte afhan-
deling. Meldingen met een onduide-
lijke toelichting en locatieomschrij-
ving kunnen wij niet in behandeling 
nemen. 
Als u uw persoonsgegevens en e-
mailadres invult, informeren wij u 
ook over de afhandeling van uw mel-
ding. Met uw DigiD kunt u daarna de 
voortgang van afhandeling volgen 

(via uw persoonlijke internetpagina 
Mijn Uithoorn).

Gevaarlijke situatie of 
spoedeisende zaak
Meld een gevaarlijke situatie of een 
spoedeisende zaak altijd telefonisch 
(0297) 513111. Dan kunnen we zo 
snel mogelijk actie ondernemen.

Mobiel uw melding doorgeven
Wanneer u ter plekke een situatie 
aan ons door wilt geven, dan kunt 
u dat ook doen via uw telefoon. Ge-
bruik hiervoor de apps van verbeter-
debuurt of buitenbeter. U kunt mak-
kelijk via de app foto’s meesturen. Uw 
melding wordt doorgestuurd naar ons 
algemene e-mailadres gemeente@
uithoorn.nl Uw melding wordt dan ge-
registreerd en afgehandeld. U kunt 
uw melding helaas niet online volgen 
via mijn Uithoorn omdat deze niet 
via DigiD of met uw BSN nummer is 
doorgegeven.

Gemeente Uithoorn informeert 
u ook via Twitter.
Volg ons via @Gem_Uithoorn 
Storingen of gebreken buiten: 
www.uithoorn.nl/melding of via de 
app www.verbeterdebuurt.nl/apps 
(0297) 513111



Officiële mededelingen en bekendmakingen

w w w . u i t h O O r n . n l

toelichting
Ontwerpbestemmingsplannen landelijk gebied
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn 
dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld volgens lan-
delijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied uit 2005 geactualiseerd. Hiertoe is eerst de kadernota Landelijk Gebied 
opgesteld. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld op 12 december 2013. Deze 
nota, waarbij als basis de Structuurvisie Gemeente Uithoorn is gebruikt, beschrijft de 
uitgangspunten voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor het Landelijk 
Gebied. In de kadernota is de keuze gemaakt om het huidig bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied op te delen in 5 deelgebieden met een eigen bestemmingsplan om de 
leesbaarheid van de plannen te verbeteren en recht te doen aan de eigen identiteit 
met ruimtelijke kenmerken, wensen en behoeften. In hoofdzaak gaat het om een ac-
tualisatie van het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied 2005. Tevens wordt in 
de bestemmingsplannen ingespeeld op de trends en ontwikkelingen die spelen in het 
landelijk gebied door ruimte te bieden waar dit mogelijk is. Verder zijn enkele reeds 
ingediende initiatieven meegenomen in de verschillende plannen.
Ontwerp-paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid
Het paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid betreft een juridische regeling om de al 
bestaande wijzigingsbevoegdheid om één seksinrichting in het landelijk gebied moge-
lijk te maken te behouden. Door de opsplitsing in 5 afzonderlijke bestemmingsplannen 
voor het Landelijk Gebied is het niet mogelijk om een overkoepelende regeling voor 
seksinrichtingen op te nemen in de plannen. De al bestaande regeling is een rege-
ling die in 2000 vanuit de wijziging van het Wetboek van strafrecht is opgesteld. Eerst 
in gemeentelijk beleid, later als paraplubestemmingsplan en in 2005 verwerkt in het 
huidige bestemmingsplan Landelijk gebied. De regeling is opgesteld, omdat met het 
wijzigen van het wetboek van strafrecht het zogenaamde bordeelverbod is opgehe-
ven. Daardoor werd het exploiteren van prostitutie beschouwd als een beroep dat op 
basis van vrijwilligheid kan worden uitgevoerd. De gemeente hanteert als beleid een 
algemeen verbod voor het vestigen van seksinrichtingen. Een nuloptie van de plano-
logische regeling is echter niet toelaatbaar. Daarom is een gebied aangewezen waar 
het vestigen van één seksinrichting uit planologisch oogpunt door middel van een wij-
zigingsbevoegdheid toelaatbaar kan zijn, mits voldaan kan worden aan een aantal 
daarvoor gestelde eisen. Dit gebied is weer opgenomen in het paraplubestemmings-
plan en zodoende gehandhaafd. 
ter inzage
De ontwerpbestemmingsplannen liggen vanaf vrijdag 6 maart 2015 tot en met don-
derdag 16 april 2015 ter inzage. De ontwerpbestemmingsplannen zijn digitaal te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast liggen de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis en gedurende de openingstijden in het dorpshuis De Quakel in 
De Kwakel. 
indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar ziens-

wijze over de ontwerpbestemmingsplannen 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, 4 maart 2015

 insPraak en inlOOPavOnd vOOrOntwerPbestemmingsPlan 
 legmeer-west
toelichting
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn 
dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld volgens lan-
delijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan Leg-
meer-West uit 2005 geactualiseerd. De actualisatie van Legmeer-West betreft hoofd-
zakelijk een actualisatie van de bestaande regelingen. Waar nodig wordt het bestem-
mingsplan aangepast aan de actuele situatie, wettelijke regelingen en beleid.
inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West ligt in het kader van de inspraak-
procedure van donderdag 5 maart 2015 tot en met donderdag 26 maart terinzage. 
Binnen deze termijn kan een ieder een schriftelijk reactie zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Het voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West ligt ter inzage in het gemeentelijk 
informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis. Daarnaast is het bestemmingsplan Legmeer-West digitaal te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
inloopavond
Op 17 maart 2015 wordt in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis een inloop-
avond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. De inloop-
avond begint om 17.00 en eindigt om 19.30. Belangstellenden zijn daarbij van har-
te welkom.
verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk, 
de provincie en het waterschap zullen de ontwerpbestemmingsplannen op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan 
dan een zienswijze op de ontwerpbestemmingsplannen bij de gemeenteraad indie-
nen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van de be-
stemmingsplannen. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen 
worden ingediend.
Uithoorn, 4 maart 2015

 bekendmaking vOOrwaarden Organiseren 
 vechtsPOrtwedstrijden Of -evenementen
Op grond van artikel 2:25 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 
2015 is bepaald dat voor de organisator c.q. vergunningaanvrager van door de bur-

gemeester aan te wijzen categorieën vergunningplichtige vechtsportevenementen of 
-gala’s wordt geëist dat zij niet van slecht levensgedrag zijn.
De volgende categorie gemengde vechtsportwedstrijden of daarmee vergelijkbare 
evenementen zijn door de burgemeester aangewezen als risicovol. 
- Mixed martial arts (gemengde vechtkunst)
- Free fight (het vrije gevecht)
- Vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts)
- Cage fight (kooigevecht)
- Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten.
Tevens heeft de burgemeester besloten om bij vergunningen voor vechtsportevene-
menten in ieder geval gelet op de aard van het evenement in het kader van de open-
bare orde en veiligheid de volgende voorwaarden op te nemen.
- De verkoop en/of het schenken van alcohol is voor 18.00 uur niet toegestaan in 

de accommodatie waar het evenement plaatsvindt.
- De verkoop en/of het schenken van sterke drank is niet toegestaan.
- Inzet van voldoende particuliere beveiligers.
- De plaatsing van detectiepoortje.
- De uitoefening van toegangscontrole. 

Met name op basis van het advies van de politie over de vergunningsaanvraag zal 
per evenement een afweging worden gemaakt over de precieze invulling van de laatst 
drie hiervoor genoemde veiligheidsmaatregelen.

 bekendmaking mandaatbesluit
Bekendmaking van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uithoorn inza-
ke verlening mandaatbesluit aan de Wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam. 
Burgemeester en Wethouders hebben op 3 februari 2015 mandaat verleend, met de 
bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, aan de wethouder Zorg van de ge-
meente Amsterdam die belast is met de portefeuille maatschappelijke opvang, ambu-
lante verslavingszorg en beschermd wonen. 
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de heer M. Reij-
nen tel. 0297-513 111.

	 Nieuwe	locatie	beeld	‘eeNdeNgroep’
Het winkelcentrum Zijdelwaard wordt momenteel verbouwd. Verwachte oplevering is 
eind 2015. Bij de hoofdingang van het winkelcentrum staat het beeld ‘Eendengroep’. 
Dit beeld wordt tijdelijk weggehaald en opgeslagen in verband met werkzaamheden. 
In overleg met de kunstenaar van het beeld wordt een nieuwe geschikte locatie ge-
zocht, passend in het nieuwe plan tot herinrichting  van de buitenruimte rondom het 
verbouwde winkelcentrum. 

 bekendmaking aangePaste beleidsregels jeugdhulP
Het college van B&W heeft op 10 februari 2015 de aangepaste beleidsregels jeugd-
hulp 2015 vastgesteld. Hierin zijn de definitieve tarieven voor de persoonsgebonden 
budgetten in 2015 opgenomen.

Vervolg van vorige blz.

Brenda Elgersma is raadslid sinds maart 2014. Naast haar baan als brigadier bij de politie is 
Brenda is sinds 2012 actief voor Ons Uithoorn. “Je inzetten voor de omgeving is zo belangrijk.” 

“Wat er leeft leer je op staat!”

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

Het gesprek begint met  
een voorstelronde. Haar 
baan komt snel ter sprake: 
“Al 17 jaar werk ik voor de  
politie. Sinds drie jaar in  
Amsterdam-Zuid, daarvoor 
in Uithoorn. Toen woonde 
én werkte ik dus voor de  
gemeente. Ik veeg, zoals  
ze het zeggen, graag mijn  
eigen straatje schoon.” 

Interactie 
“Het mooiste aan mijn  
werk bij de politie en voor  
de gemeente is de interactie  
met burgers. Wat er leeft  
leer je op staat! Daarom ga  

ik ook zo graag de hort op.   
Ik spreek veel inwoners van 
Uithoorn over wat de politiek 
voor hen kan betekenen. 
Hierdoor krijg ik ook vaak 
gekke of grappige vragen. 

Bijvoorbeeld of ik ervoor  
kan zorgen dat een stoplicht 
minder lang op rood staat.”

Het begin
“Toen ik 3 jaar geleden  
overgeplaatst werd naar 
Amsterdam begon er iets  
te knagen. Ik wil graag  
betrokken blijven bij mijn 
directe omgeving. Om die 

Raadslid Brenda Elgersma van Ons Uithoorn

R A A D S A G E N D A

Datum: 5 maart  2015 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, 19.30 uur*

2   Inspreken burgers 

3    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

4  Kaderstelling  
  gymnastiekonderwijs 

19.40 uur

5   Kwaliteitsimpuls en  
bezuiniging sportparken 
20.15 uur

6   Jeugd GGZ 21.00 uur

Let op: de Tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De eerstvolgende 
raads vergadering is op  
donderdag 2 april 2015.  
Op www.uithoorn.nl kunt  
u vergaderingen van de  
gemeenteraad terug luisteren. 
Commissiever gaderingen 
vinden plaats in de week  
van 17 maart. Volg ons op 
Twitter @RaadUithoorn.

“Stomme grappen over  
ambtenaren bestrijd ik!”

reden ben ik gaan kijken 
naar vrij willigerswerk in  
Uithoorn. Vanwege mijn 
maatschappelijke interesses 
kwam ik al snel uit bij  
Ons Uithoorn.”

Verkiesbaar
“Na anderhalf jaar mee lopen 
was ik mijn plaats op de  
publieke tribune zat. Ik ben 
een doener, er moet wat  
gebeuren! Op dat moment 
heb ik mij verkiesbaar  
gesteld. Heel gek, ik stond  
op nummer drie en we  
hadden tijdenlang één zetel.  
Tot vorig jaar: drie zetels. 
Wat betekent dat ik in de  
gemeenteraad plaatsnam.”  

Het werk 
“Eigenlijk heb ik twee  
banen, het werk als raadslid 
kost zeker 15 uur per week. 
Maar het is mijn tijd dubbel 
en dwars waard. Momenteel 
zetten wij onze schouders 
onder de decentralisatie  

van de zorg. Bij de gemeente  
werken we allemaal hard,  
dit moét goed gaan. Daarom 
bestrijd ik stomme grappen 
over ambtenaren! Het gaat om 
een kwetsbare groep mensen. 
Ik streef ernaar dat zij zo  
min mogelijk last hebben 
van de veranderingen.”

Toekomstmuziek 
“Uithoorn is een dorp met 
veel potentie, mede door  
de ligging aan de Amstel.  
Zo authentiek. We moeten 
met elkaar zorgen dat de  
authenticiteit blijft. Mijn  
politiek en persoonlijk motto 
komt dan ook behoorlijk 
overeen: Uithoorn is van  
ons allemaal! Ik wil mij  
inzetten voor trotse bewoners.  
Uithoorn moet voor al  
haar bewoners de plaats  
zijn waar je graag bent,  
je thuis voelt en wil wonen. 
Niet omdat je er toevallig  
beland bent, maar omdat  
het een prachtplek is.”  

e

“Bij de gemeente werken we allemaal  
hard, dit moét goed gaan.”  

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van  
Uithoorn informeert u  
over zijn activiteiten

Uithoorn - Na een uitsteken-
de wedstrijd vorige week in Am-
sterdam tegen koploper DCG wa-
ren de verwachting toch wel zo dat 
ook Hoofddorp het moeilijk zou krij-
gen in Uithoorn. Het duel Legmeer-
vogels Hoofddorp is er een gewor-
den die maar snel vergeten moet 
worden. Het is een vlakke wedstrijd 
waarin beide elftallen er nauwelijks 

in slagen om in de buurt te komen 
van het doel van de tegenpartij. Het 
is een duel geworden wat negentig 
procent van de tijd zich heeft afge-
speeld op het middenveld. En daar 
op het middenveld heeft Legmeer-
vogels het duel verloren. Hoofddorp 
beschikt over een elftal dat het fy-
sieke contact niet schuwt en dat 
zijn juist de elftallen waar Legmeer-

vogels tegen heeft. De beide doel-
verdedigers hebben in de eerste 45 
minuten niet of nauwelijks moeten 
ingrijpen. En als zij dan een keer in 
actie moesten komen deden zij wat 
van hen wordt verwacht treffers van 
de tegenpartij voorkomen. Hierbij 
krijgt de Hoofddorp doelman dan 
wel zo nu en dan hulp van het alu-
minium. 

Matig optreden Legmeervogels
Met de stand van 0-0 wordt het 
rustsignaal van de uitstekend flui-
tende scheidsrechter dhr, Brugge-
ling uit Alkmaar gehaald.

Achterstand
De tweede helft is nog geen 90 se-
conden oud of Legmeervogels kijkt 
tegen een 0-1 achterstand aan. 
Even een momnetje van onacht-
zaamheid heeft tot gevolg dat Ibra-
him Akkabi van Hoofddorp zomaar 
de bal in zijn voeten krijgt en zo vrij 
als een vogeltje op Jasper van Gel-
deren kan afgaan. Deze heeft geen 
schijn van kans en het is eigenlijk 

zomaar uit het niets 0-1. Legmeer-
vogels enigszins aangeslagen pro-
beert op te krabbelen. Krijgt wel 
een overwichtje op het middenveld 
omdat Hoofddorp zich ver laat terug 
zakken. Legmeervogels proberen 
en probeert maar weet nauwelijks 
kansen te creëren. De Hoofddorp-
se verdediging kan dan ook makke-
lijk overeind blijven. Slechts bij een 
3-tal vrije trappen op de rand van 
het 16-metregebied voor het doel 
van Hoofddorp leidt tot enige op-
winding aan de zijde van Legmeer-
vogels. Maar ook uit deze kansrijke 
posities weet de thuisclub niet tot 

score te komen. Het is en het blijft 
0-1. Het is een wedstrijd gewor-
den welke eigenlijk geen winnaar 
verdiende maar de bezoekers toch 
met de winst, niet verdiende winst 
huiswaarts keren. Aanstaande zon-
dag gaat Legmeervogels op bezoek 
bij Buiksloot in Amsterdam-Noord. 
Buiksloot versloeg afgelopen zon-
dag wasmeer met 4-2. En Buiksloot 
is ook een elftal dat over veel fysie-
ke kracht beschikt. Het wordt dus 
zeker geen makkelijke wedstrijd 
voor Legmeervogels. Buiksloot te-
gen Legmeervogels begint om 14.00 
uur
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
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Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
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redactie:
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André Veenstra
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Fax 0297-342900

Uitgave van:
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128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Mishandeling
Mishandeling is een zwaar woord, een 
zwaar vergrijp en op vele manieren uit te 
leggen in honderden situaties. Je hebt fy-
sieke mishandeling, psychische mishan-
deling, mishandeling van doelgroepen, zoals kinderen of ouderen, hui-
selijk geweld en ga zo maar door. Vele Sire reclames zijn al gewijd aan 
het onderwerp, waaronder die ene met dat vreselijke deuntje wat zo 
zeurderig in je hoofd blijft hangen “ het houdt niet op, niet vanzelf”. 
Waarschijnlijk was dat ook precies de bedoeling van de reclame ma-
kers, iets wat blijft hangen in het hoofd en het onderwerp mishande-
ling is nou eenmaal verre van leuk dus dat mag best irritant zijn. Als dat 
het ergste is …. zou er immers geen enkel spotje nodig zijn. 

Negen maanden beurs
En dan kom ik van een heftig onderwerp als mishandeling op een luch-
tig onderwerp terecht als de huishoudbeurs. Hoe komt dan nou zo, 
hoor ik u denken? Dat zal ik uitleggen. Het is namelijk erg makkelijk 
om allerlei vormen van mishandeling om je heen te zien. Nou bedoel 
ik het een en ander sarcastisch, maar ook in sarcasme zit soms een 
kern van waarheid. Een lichte, psychische vorm van mishandeling zou 
je bijvoorbeeld de 9 maanden beurs kunnen noemen. Iedereen die niet 
zwanger is en min of meer gedwongen wordt om met iemand mee te 
gaan daarnaartoe en langs al die kramen te lopen, is je reinste vorm 
van (oké, oké, onschuldige) mishandeling. Alle bedrijven die er staan 
maken misbruik van de losgeslagen hormonen van de zwangere vrou-
wen en bieden hun producten aan onder de voorwendselen dat het 
onmisbaar is, voor extra veiligheid en comfort zorgt en dat jij als aan-
staande moeder toch zeker wel het allerbeste voor je kindje wilt. Een 
makkelijkere doelgroep (slachtoffers) zijn er niet om je producten te 
slijten. En dat doet men dus ook 10 dagen lang achter elkaar met veel 
succes. En als partner, ouder, vriend of vriendin wordt je daar net zo 
in meegesleurd. Je wilt toch immers dat de ander blij is, met de juiste 
aankopen thuis komt, want het is voor het ongeboren kindje.

Kindermishandeling
De 9 maanden beurs is onderdeel van de huishoudbeurs en er komen 
duizenden vrouwen op af. Mannen lopen er ook rond, maar die zijn 
toch zwaar in de minderheid. Zou dit nou ook een soort van mishande-
ling kunnen zijn? “Henk, je gaat mee en draagt mij trolley anders doe 
ik een maand lang helemaal niets in het huishouden!”. Wat mij echter 
ontzettend verbaasde, was het feit dat er op vrijdagavond rond een uur 
of negen zo veel moeders rondliepen met jonge kinderen. Baby’s in 
de draagzak bij moeder, baby’s in de Maxi-Cosi of kinderwagen, peu-
ters en kleuters hobbelend achter hun moeders aan, de gemene deler 
in het geheel: jonge kinderen. Kinderen die op dat tijdstip thuis in hun 
bed horen te liggen. Wat bezielt je om een jong kind mee te nemen in 
die drukte vol prikkels, geluid en nog meer prikkels, terwijl het bedtijd 
is? Dit vind ik serieus kindermishandeling. Natuurlijk heeft elk kind zijn 
eigen ritme, bepaal je als ouders in welk ritme het kind meegaat, maar 
je mag toch verwachten dat elk jong kind onder de drie jaar rond ne-
gen s ‘avonds rustig thuis is en naar zijn of haar bedje kan gaan. Wat is 
er geworden van het aloude rust, reinheid en regelmaat? 

Overheid
Ik noemde al een van de Sire spotjes. Sire is een onafhankelijke stich-
ting die maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht wilt bren-
gen, bespreekbaar wilt maken en agendeert bij het Nederlandse pu-
bliek, opinieleiders en besluitvormers. Daarnaast heb je de overheid 
die verantwoordelijk is voor zo vele zaken, waaronder de zorg. Als het 
gaat over mishandeling, heb je bijvoorbeeld het AMK (algemeen meld-
punt kindermishandeling), BJZ (bureau Jeugdzorg) en natuurlijk de 
CJG’s (centrum jeugd en gezin). Vele instanties waarvan ik denk, als 
we die nou eens neerzetten op de 9 maanden beurs en de huishoud-
beurs? Dan brengen we de zorg, letterlijk en figuurlijk dicht bij de men-
sen, ik zeg DOEN!

Week agenda Vita Welzijn

Apetito 
Iedere dinsdag koken 2 vrijwilligers een driegangenmenu. Er wordt 
vers gekookt. De kosten zijn 6,50. Aanmelden kan tot maandag 12.00 
uur.

Sjoelcompetitie 
Op vrijdag 13 maart, aanvang 13.30 uur, vindt er weer een spannen-
de sjoelcompetitie plaats. Iedereen gaat met een prijsje naar huis. De 
kosten zijn 3,- 

Geheugenfitness 
U kunt uw geheugen blijven trainen door mee te doen met diverse puz-
zels, quizzen en spelletjes. Omdat het stimulerend en gezellig is dit met 
elkaar te doen willen wij u hiervoor de gelegenheid bieden op de 2de 
en 4de dinsdag van de maand van 10:00 tot 11:30 uur! Kosten 1,- , ex-
clusief koffie/thee.

Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl

Dancestudio Shanna Elleswijk 
presenteert ‘Sister Act’!
Uithoorn - Zingende nonnen, een 
rebelse schoolklas, een nachtclub-
zangeres die moet onderduiken in 
een klooster en swingende soul-
muziek..hèt recept voor een ‘hemel-
se’, maar vooral hilarische musical! 
Dancestudio Shanna Elleswijk laat 
al een aantal jaar Theater de Grif-
fioen op z’n grondvesten trillen met 
succesvolle musicalproducties als 
‘Annie’, ‘Oliver’, ‘The Magical Nanny’, 
‘Matilda’ en ‘Fame!’.
Dit jaar brengt Shanna met haar 
collega’s en een enthousiaste groep 
jongeren en volwassenen de musi-
cal ‘Sister Act’ op de planken. Wie 

kent de komische films uit de jaren 
’90 met Whoopi Goldberg niet? De 
swingende motown-muziek klinkt 
menig volwassen bekend in de 
oren. Voor de iets jongere onder ons 
is ‘Sister Act’ ook een bekend feno-
meen geworden door de heerlijke, 
swingende musical die afgelopen 
jaren te bewonderen was in Sche-
veningen.
Dancestudio Shanna Elleswijk heeft 
een eigen musical geschreven, ge-
baseerd op de bekende films en 
musicalversie, met nummers als ‘I 
Will Follow Him’, ‘Oh Happy Days’, 
‘Joyful, Joyful’, maar ook ‘Laat Je 

Gaan’, ‘Ik Wil Genade’ en ‘Liefde Al-
leen’. U kunt ‘Sister Act’ op zaterdag 
4 april, aanvang 19.30 uur, en zon-
dag 5 april 2015 (Eerste Paasdag), 
aanvang 15.00 uur, bewonderen 
in Theater de Griffioen te Amstel-
veen. De kaartverkoop vindt plaats 
op woensdag 4 maart (19.30 – 21.00 
uur) en donderdag 5 maart (19.30 
– 21.00 uur) in de dancestudio op 
de Prinses Margrietlaan 86-1 in Uit-
hoorn.
Kaarten kosten 13,50 euro per stuk 
en dienen contant betaald te wor-
den. Meer informatie: www.dance-
studioshannaelleswijk.nl

Bovenste rij: Maartje Sparnaaij, Neal Jansen, Judith van Eijk, José Schotanus, Natascha v.d. Galiën, Jannie van Kessel, 
Mark van Dam, Kim Tigchelaar, Lindsey le Feber, Thiska Nijkes, José Ohlenbusch, José Oldenmark, Vincent Hooyman, 
Rob van Westerop, Wim Feijen, Ingrid Elleswijk. Middelste rij: Luca Hogenboom, Biba van Volen, Quinty Veerhuis, Amy 
Buisman, Vera Krenn, Moeischa Eenennaam, Nienke Volkers, Zarai Valk, Renèe Tel, Eline Pomstra. Grond: Lieke Fiegen, 
gastdocente April Darby, Lisa Zurcher, Joëlle Elleswijk, Bridget Hendriks, Alina Huisman, Janey Jansen, Sterre Liesveld, 
Tim van Drie, Maikel van Dort, Esther Tigchelaar.

Ceres kringloopcentrum 
gaat veranderen
Uithoorn - Stichting Ceres Kring-
loopcentrum gaat binnenkort haar 
winkelindeling veranderen. De hui-
dige indeling bestaat alweer enkele 
jaren. Er is nu besloten om diverse 
afdelingen een andere plek te geven 
in het pand van Ceres Kringloopcen-
trum aan de Industrieweg 33 in Uit-
hoorn. Onder andere alle baby- en 
kinderkleding welke nu boven is ge-
plaatst, gaat naar beneden. Er wordt 
een mooie nieuwe baby- en kinder-
kledingafdeling gemaakt op de be-
gane grond. Tevens komen hier al-
le aanverwanten artikelen voor kin-
deren bij te staan. Hierdoor hoeven 
aanstaande moeders en kleine kin-
deren niet meer via de trap naar bo-
ven en weer naar beneden.
Het wijzigen van de indeling kan 
soms in de eerste twee weken van 
maart voor wat overlast zorgen. Ui-
teraard wordt deze overlast zoveel 
mogelijk beperkt.

Definitief
Om een en ander definitief te kun-

nen realiseren, is er op woensdag 
11 maart geen inbreng van goede-
ren mogelijk bij Stichting Ceres. De 
winkel is overigens altijd al gesloten 
op de woensdagen. 

Op donderdag 12 maart wordt ie-
dereen vanaf 10.30 uur van harte 
uitgenodigd de nieuwe indeling van 
‘De Leukste Winkel van Uithoorn en 
omstreken’ te komen bekijken. De 
winkel is dan open tot 16.30 uur. 
Stichting Ceres is een maatschap-
pelijke organisatie die zich inzet 
voor een betere wereld door middel 
van kringloopproducten en onder-
steund vele goede doelen. Stichting 
Ceres ontvangt graag goederen, zo-
als kleding, boeken, meubels, platen 
en cd’s, elektronica, glas- en aar-
dewerk, babyartikelen, speelgoed 
en alles wat nog heel goed bruik-
baar is, maar waar u van af wilt! Te-
vens heeft Stichting Ceres een zo-
genaamde ‘Inboedel Service’. Infor-
meer naar de mogelijkheden, tele-
foon 0297-568608.

Allemaal beestjes!
Uithoorn - Op 24 februari verzorg-
de gastdocente Ineke Hond de les 
bij de KNV EHBO afdeling Uithoorn. 
Met als onderwerp ‘Gevaarlijke 
beestjes en beesten in de EHBO’, 
passeerden verschillende steken, 
beten en verwondingen de revue. In 
een wandeling langs diverse omge-
vingen zoals op de boerderij, water 
& zee en heide & bos werden ver-
schillende dieren aangehaald.
Om een aantal te noemen: paarden, 
honden, ganzen, kwallen, slangen 
en diverse insecten. In een interes-
sante en interactieve les werden al-
le aanwezigen heel wat wijzer over 
de mogelijke gevaren van de fauna 
in Nederland.
Er was ook speciale aandacht voor 
zoönose, dit is een verzamelnaam 
van verschillende infectieziek-
ten die van dier naar mens kun-
nen overgaan. Voorbeelden hier-

van zijn Q-koorts, Rabiës en natuur-
lijk de ziekte van Lyme. Wist je dat 
jaarlijks maar liefst 1.500.000 men-
sen een tekenbeet oplopen in Ne-
derland? En dat er 25.000 nieuwe 
gevallen van de ziekte van Lyme per 
jaar bijkomen? En niet te verwaarlo-
zen aantal dus!
Deze lezing bracht verhalen los van 
mensen die zelf of in hun nabije om-
geving ervaren hebben hoe groot de 
impact kan zijn van een verwonding 
cq ziekte door toedracht van een 
dier of insect. De vereniging wil In-
eke nogmaals bedanken voor haar 
verhelderende presentatie!
Heb je reeds een EHBO diploma en 
zoek je een vereniging om je herha-
lingslessen te volgen? Je bent van 
harte welkom bij onze vereniging. 
Neem hiervoor contact op met on-
ze secretaris via ehbouithoorn@ 
kabelfoon.net

ANBO-KBO 
Bingo
Uithoorn - Aanstaande dinsdag 10 
maart organiseren de Ouderenbon-
den ANBO en KBO weer hun geza-
menlijke Bingomiddag in Wijksteun-
punt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te 
Uithoorn. Aanvang 14 uur, de zaal is 
open vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is 
Hanny Kampen.

Ook niet ANBO-KBO leden zijn 
van harte welkom op deze gezelli-
ge middag!
Er zijn bijzonder mooie prijzen te 
winnen, bovendien zijn de con-
sumpties redelijk geprijsd. Kom 
eens kijken,doe mee en geniet van 
de gezellige sfeer die er op zo’n bin-
gomiddag heerst. En… de toegang 
is gratis !! De volgende bingomid-
dag van de Ouderenbonden is op 
dinsdag 14 april.

Studiekeuze advies voor 
jongeren 
Regio - Rose-Marie Lucas van 
Rooskleurig Coaching in Uithoorn 
heeft als Noloc erkend loopbaan-
adviseur en sollicitatietrainer al ve-
le mensen in de regio rond Am-
stelland en De Ronde Venen bege-
leid in en naar werk. Vanaf 1 maart 
2015 is zij ook actief als studiekeu-
ze coach voor jongeren. Een logi-
sche zet, want een studie is het be-
gin van je loopbaan. Het is best las-
tig om op jeugdige leeftijd te kiezen 
voor een studie en te bedenken wat 
voor werk je later wilt gaan doen. 
Een studiekeuze maken is iets heel 
persoonlijks en is een belangrijke 
beslissing. Het gaat om jouw toe-
komst. Rooskleurig Coaching helpt 
jou daar graag persoonlijk bij. Rose-
Marie “Er is veel aanbod en alles lijkt 

even boeiend te zijn. Om te weten 
welke studie of opleiding het beste 
bij jou past, is het belangrijk om te 
weten wie je bent, wat je kunt, mo-
tiveert en wat je nou echt wilt. Sa-
men gaan we uitzoeken welke op-
leidingen hierop aansluiten. Daarna 
kijken we of het beeld dat je van een 
opleiding hebt klopt met de werke-
lijkheid, zodat je verzekerd bent van 
een bewuste, weloverwogen studie-
keuze en gemotiveerd bent om te 
gaan studeren”. Zeker weten dat dit 
is wat je wilt en er vol voor gaan, ge-
ven je toekomstperspectief. Het stu-
diekeuze traject duurt circa 4 tot 6 
weken en bestaat uit 4 gesprek-
ken van 90 minuten. Het is geschikt 
voor scholieren in de bovenbouw 
VMBO|Havo of VWO, studenten bij 
wie de huidige opleiding niet bevalt 
en willen switchen, afgestudeerde 
MBO’ers die naar het HBO willen, 
afgestudeerde HBO’ers die een uni-
versitaire studie willen volgen, HBO 
en WO studenten die moeite heb-
ben met het kiezen van hun Master 
of mensen die een periode gewerkt 
of gereisd hebben en weer een stu-
die willen oppakken. Introductie 
prijs is 300,00 excl. btw | incl. toe-
gang tot keuzegids.org en begelei-
dingsmateriaal. Deze actie loopt van 
1 maart t|m 31 augustus 2015. Meer 
informatie vind je op de vernieuwde 
website www.rooskleurigcoaching.
nl of bel 06-53135015.
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Bingo St. Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 7 
maart organiseert stichting Serviam 
weer een gezellige bingoavond in 
het KNA gebouw Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 

Persoonlijke uitvaart-
verzorging De Witte Roos
Uithoorn - Wat direct opvalt in de 
afscheidsruimte van uitvaartverzor-
ging De Witte Roos in Uithoorn is de 
huiselijke sfeer en knusse uitstra-
ling. Strak, maar toch sfeervol ge-
maakt met gekleurde kaarsen. En 
dat is nodig voor de verdrietige pe-
riode die men ondergaat tijdens de 
uitvaart van een dierbare. “Een uit-
vaart is zo individueel als het leven 
zelf en uw dierbare is een uniek per-
soon die absoluut een persoonlijke 
uitvaart verdient.” Aldus Francisca 
Stoffels, oprichtster en het gezicht 
van de De Witte Roos. Francisca is 
haar uitvaartbedrijf tien jaar geleden 
gestart in Amstelveen. En opende 
nu een tweede vestiging in Uithoorn. 
Het ondernemerschap is haar niet 
vreemd. Ze vertelt: “Ondernemen zit 
inderdaad in de familie. Ik heb een 
drogisterij gehad en een slender-
you zaak in Amstelveen. Die heb ik 
op een gegeven moment verkocht 
en ben wat rond gaan reizen en na 
gaan denken wat nu eigenlijk echt 
bij mij past. Een kennis, die in de uit-
vaartbranche werkte, kwam met het 
idee om in deze branche te begin-
nen. Natuurlijk moest ik even aan 
dat idee wennen, maar ik ben mee 
gaan lopen bij verschillende uit-
vaartorganisaties om ervaring op te 
doen, heb vervolgens de STIVU vak-
opleiding afgerond en ben tien jaar 
geleden opnieuw voor mezelf be-
gonnen. Het is een prachtig vak. Dit 
past bij mij. Ik begon met een ruimte 
aan de buitenzijde van zorgcentrum 
Klaasje Zevenster in Amstelveen 
en heb er nu tevens één op de On-
dernemingsweg in Uithoorn.” Fran-
cisca praat met veel enthousiasme 
en passie over het vak en haar on-
derneming. “Als mensen komen te 
overlijden ga ik naar de nabestaan-
den toe. Dat werkt het prettigst. 

Persoonlijk
Die persoonlijke betrokkenheid. Ik 
begeleid hen door het gehele pro-
ces. Voor, tijdens, maar ook na het 
afscheid. Men heeft gedurende de 
uitvaartverzorging te maken met 
slechts één contactpersoon en de 
afscheidsruimtes in zowel Am-
stelveen als hier in Uithoorn stel 
ik zeven dagen per week beschik-
baar voor de familie. Men krijgt ge-
woon de sleutel, zodat u vierentwin-
tig uur per dag nog bij uw dierbare 
kunt zijn. Dat hoeft hier niet op af-
spraak. Er is een keuken waar koffie 
en thee gezet kan worden, er staat 
een koelkast en magnetron tot hun 

beschikking. Een bezoek brengen 
in alle intimiteit, daarin onderschei-
den wij ons.” Uitvaartverzorging De 
Witte Roos werkt samen met overi-
ge uitvaartcentra in de regio en al-
le wensen zijn bespreekbaar. Van 
het uitzoeken van een uitvaartkist, 
de verzorging van de overledene, tot 
rouwbrieven, dankbetuigingen, ad-
vertenties, noodzakelijke formalitei-
ten, eventuele catering, afhandeling 
van verzekeringspolissen, bloem-
stukken, volgauto’s of rouwvervoer 
per koets, boot en zelfs uitvaart-
bus. Alles is mogelijk. Naast traditi-
onele uitvaarten organiseert De Wit-
te Roos tevens uitvaarten op ande-
re locaties. Francisca: “U hoeft niet 
perse gebruik te maken van een au-
la van de begraafplaats of het cre-
matorium. Het kan ook een afscheid 
zijn in vertrouwde omgeving. Dat 
kunnen wij regelen.”

Laatste reis verzorgen
Francisca geeft alles om een uit-
vaart zo goed mogelijk te laten ver-
lopen. “Mijn bedoeling is om men-
sen aan de hand te nemen en te be-
geleiden en waar nodig te advise-
ren en assisteren. Om mijn dienst-
verlening dag en nacht te kunnen 
waarborgen doe ik dit tegenwoor-
dig overigens samen met Anne-Jan 
Jongbloed.” De Aalsmeerder Anne-
Jan zit al jaren in de uitvaartbran-
che en werkt sinds kort als ZZP-
er mee in het bedrijf. “We zitten op 
dezelfde golflengte.” Aldus Anne-
Jan. En: “De persoonlijke aandacht 
die ik aan onze klanten kan schen-
ken en de bewegingsvrijheid die 
ik hier bij De Witte Roos krijg, be-
valt me uitstekend. Francisca geeft 
mensen de ruimte voor wensen.” Er 
zijn in de tien jaar van het bestaan 
slechts positieve reacties. Zodoen-
de kan De Witte Roos terugkijken 
op mooie uitvaarten. Tot slot zegt 
Francisca: “Verdriet doet natuur-
lijk zeer, maar wij vinden dat je het 
met een uitvaart niet alleen zwaar 
hoeft te maken. Het leven mag ge-
vierd worden met een lach en een 
traan. Door er meer lucht en licht 
in te brengen lukt dat. Een uitvaart 
verzorgen is voor mij de ultieme ma-
nier van serviceverlening. Wat is er 
mooier dan iemand de laatste eer te 
bewijzen door tot in detail de laat-
ste reis te verzorgen?” Uitvaartver-
zorging De Witte Roos is dag en 
nacht bereikbaar op 06-24612180. 
Kijk voor meer informatie en adres-
sen op www.uitvaartdewitteroos.nl

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Daarmee herken ik deze vogel 
als ik een groepje puttertjes over 
hoor vliegen. Gezellig onderling 
kwetterend komt dan zo’n vlucht 
van deze on-Nederlands mooie 
vogeltjes voorbij. Het geluid is 
makkelijk te verwarren met dat 
van een groepje boerenzwaluwen 
dat ook, al vliegend, onderling 
contact houdt. In de winter is er 
echter geen twijfel mogelijk. De 
zwaluwen, insecteneters, zijn dan 
naar warmere oorden terwijl put-
ters het hele jaar door in Neder-
land te vinden zijn. Putters zie je 
bijna altijd in groepjes, van boom 
naar boom trekkend. En als dan 
zo’n groepje in een boom is neer-
gestreken, zitten ze zich al kles-
sebessend tegoed te doen aan 
alle zaden die ze uit de vruch-
ten kunnen peuteren. Inderdaad 
vaak met een sputterend geluid, 
maar ze kunnen ook een heel 
snel en afwisselend liedje zingen, 
met een behoorlijk krachtig ge-
luid. Natuurlijk heeft het beestje 
niet zijn naam omdat hij zo sput-
tert. Vroeger werd hij veel in ge-
vangenschap gehouden en vond 
men hem onder andere zo bijzon-
der omdat hij behendig zijn drin-
ken in een vingerhoedje omhoog 
wist te halen, als een emmer uit 
een put. In het Mauritshuis in 
Den Haag hangt een schilderij 
van Fabritius, waarop prachtig te 
zien is wat er nog meer zo bijzon-
der is aan het beestje: zijn haast 
tropische kleurenpracht. Alleen 
al op zijn kleine koppie vechten 
knalrood, diepzwart en hagel-
wit om de aandacht. Een groot 
deel van zijn lichaam is een zach-
te kleur beige, afgewisseld met 
wit maar op zijn vleugels steekt 
dan weer een dikke band felgeel 
scherp af tegen twee zwarte stre-
pen. Dit schilderij was weer inspi-
ratie voor het boek The Goldfinch 
van Donna Tartt. Letterlijk ver-
taald in het Nederlands betekent 
dit goudvink, maar voor de Brit-
ten is het de naam voor onze put-

ter. De vogel die we in Nederland 
kennen als goudvink heet in het 
Engels dan weer bullfinch, ofte-
wel stiervink, verwijzend naar zijn 
dikke nek. Als u het allemaal nog 
kunt volgen. In ieder geval kun-
nen we aan de Britse naam zien 
dat de putter tot de vinkenfamilie 
behoort. In het Nederlands noe-
men we de putter ook wel de dis-
telvink omdat hij, zaadeter bij uit-
stek, graag op distels en andere 
zaaddragende planten zit om er 
de zaden uit te peuteren. Daar is 
hij, met zijn puntige bek, dan ook 
erg handig in.
Mijn achterbuurman zal niet zo 
blij zijn met de puttertjes. Hij 
heeft een werkelijk prachtige tuin 
en keurig netjes onderhouden, 
maar zeker in het voorjaar kijkt hij 
lange tijd tegen mijn ongemaaide 
grasveld aan.
De paardenbloemen krijgen zo 
de kans om weelderig te bloei-
en en grote kans dat een groep-
je putters neer zal strijken om 
zich tegoed te doen aan de zaden 
van deze bloemen. En zo dicht 
bij huis is dat een prachtig stuk-
je natuur: het frisgroene lente-
gras, de warmgele paardenbloe-
men en dan die gezellig kwette-
rende roodgeelzwartwitte bolle-
tjes. Ik kijk er nu al naar uit!

Sep Van de Voort,
IVN natuurgids 
http://ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn

Sputter, sputter, sputter, 
ik ben een putter 

Paddegat III, uw veerpont 
voor deze week
Uithoorn/Amstelhoek - Omdat 
de Prinses Irenebrug vanaf 2 maart 
een grote onderhoudsbeurt van een 
maand door Dura Vermeer onder-
gaat en de brug in elk geval een 
week lang ook voor voetgangers en 
fietsers gesloten is, is er deze week 
tot en met zondag 8 maart van 6 uur 
’s morgens tot 23.00 uur ’s avonds 
een veerdienst ingesteld. De veer-
pont Paddegat III van de firma Van 
Leersum Maritiem B.V. uit Woubrug-
ge zorgt voor een veilige ‘heen en 
weer’ vanaf het oude brughoofd aan 
de Mennonietenbuurt (bij de brug) 
naar de boodschappensteiger bij de 
Schans. Op het oude bruggenhoofd 
mogen gedurende die tijd geen au-
to’s geparkeerd worden. De Padde-
gat III is 12.50 meter lang en 3.90 
m breed. De boot kan maximaal 50 
passagiers vervoeren. Maar dat is 
zonder fietsen en/of brommers. Als 
die ook aan boord gaan is de per-
sonencapaciteit natuurlijk minder. 
Van Leersum heeft een vloot van 
werkschepen, pontveren en zelfs 
een traditionele partyboot in de ver-
huur. Alle schepen zijn gekeurd en 

gecertificeerd en de bemanning is 
gediplomeerd. Van Leersum wordt 
vaak gevraagd om bij renovatie en 
onderhoud van bruggen het over-
zetten van het voet/fiets- en brom-
merverkeer te verzorgen. Het bedrijf 
wordt daarvoor ingehuurd. Maar 
ook bij evenementen zijn de boten 
beschikbaar. In de afgelopen 18 jaar 
heeft Van Leersum diensten ver-
zorgd voor onder andere Rijkswa-
terstaat, de provincies Zuid-Holland 
en Noord- Holland, Dura Vermeer, 
Bam Infra, Knook Staal Constructie, 
Biggelaar Aannemers, Feijenoord 
BV, Hollandia BV, Brandbase Events, 
Rabobank, de gemeenten Kaag en 
Braassem, Alphen aan den Rijn, 
Rijnwoude, Boskoop en Leidschen-
dam-Voorburg. Als de onderhouds-
werkzaamheden volgens plan verlo-
pen kunnen voetgangers en (brom)
fietsers vanaf 9 maart de brug wel 
weer gebruiken om de Amstel over 
te steken. Het gemotoriseerde ver-
keer kan dat pas vanaf 30 maart. Die 
moeten tot aan dat tijdstip omrijden 
via de N201 en het Amstel aquaduct 
c.q. Vrouwenakker.

Cursus EHBO 
Uithoorn - Altijd al eens gedacht 
om EHBO te leren? Dan is dit je 
kans! Vanaf 16 jaar kun je al deelne-
men. Half maart gaat er bij EHBO-
vereniging camillus een EHBO-cur-
sus van start, inclusief reanimatie 
en AED-bediening. Groot of klein 
ongeluk(je), dat kan overal gebeu-
ren, thuis, op straat, op het sport-
veld of op je werk. De cursus be-
staat uit 12 lessen op de maandag-
avond in Wijkcentrum het Buurt-

Uithoorn - Op maandag 2 maart 
om vier uur in de middag zijn agen-
ten en het reanimatieteam opgeroe-
pen naar een onwel geworden per-
soon te gaan in de Couperuslaan. 

De 85 jarige bewoner uit Uithoorn 
bleek echter een ernstige griep on-
der de leden te hebben. Hij is per 
ambulance vervoerd naar het Am-
stelland ziekenhuis.

Mobieltje gestolen
Uithoorn - Op dinsdag 24 februari 
rond vijf uur in de middag heeft op 
het Legmeerplein een zakkenroller 
toegeslagen. Een inwoonster verliet 
de supermarkt en bijna gelijk waaide 
haar hoedje van haar hoofd af. Twee 

mannen gingen achter de hoed aan 
en brachten hem terug. Vervolgens 
liepen de twee een eindje met de 
vrouw mee. Vermoedelijk heeft één 
van hen toen de mobiele telefoon uit 
de jas van de inwoonster gestolen.

Aanhouding voor doodslag
Uithoorn - Op 20 februari had de 
politie opdracht gekregen van jus-
titie om een 30 jarige Uithoornaar 
aan te houden in verband met po-
ging tot doodslag. In het huis aan 
Ringslang werd de bewoner niet 
aangetroffen. Op dinsdag 3 maart 
om vijf uur in de ochtend zijn agen-
ten opnieuw naar het huis gegaan. 

De Uithoornaar was thuis, maar 
ging er snel vandoor via de ach-
terdeur. Er zijn politiehonden inge-
zet en de politiehelikopter is voor de 
zoektocht de lucht ingegaan. De 30 
jarige werd uiteindelijk in een tuin, 
achter een tuintafel aangetroffen. 
Hij is aangehouden en moet zich 
gaan verantwoorden bij de rechter.

Invalidewagen gestolen
Uithoorn - Tussen woensdag 25 fe-
bruari en maandag 2 maart is uit 
de Meerrodelaan een invalidewa-
gen gestolen. De wagen is van het 

merk Canta, is rood van kleur en het 
kenteken is BWW104. Gedupeerd 
is een 86 jarige inwoonster van Uit-
hoorn.

Eigenaar auto net te laat
De Kwakel - Op woensdag 25 fe-
bruari tussen twee uur en tien over 
twee in de nacht is vanuit De Linie 
een volkswagen Golf gestolen. De 
eigenaar werd wakker van een au-
to, die startte. 

Op het moment dat de wagen weg-
reed herkende hij aan het geluid dat 
het zijn auto betrof. De eigenaar is 
nog gaan kijken, maar de witte Golf 
was al verdwenen. Kenteken is 11-
PRR-5.

nest Uithoorn. Je leert hoe te han-
delen als iemand op welke manier 
dan ook gewond raakt, of als ie-
mand een hartaanval krijgt, zich 
verslikt, etc. Waar moet je op letten? 
Wat doe je wel en wat doe je niet? 
Je staat zeker weten steviger in je 
schoenen als er EHBO nodig is en 
jij bent net in de buurt. Kijk op:www.
ehbo-camillus.nl. Let op: het con-
tactformulier werkt niet goed, dus 
niet aanmelden via de website maar 
via dit mail-adres: info@ehbo-cam-
illus.nl

Hondenvoer uit winkel gestolen
Uithoorn - In de nacht van zater-
dag 28 februari op zondag 1 maart is 
ingebroken in een leegstaand pand 
tussen een autozaak en een dieren-
winkel in de Wieger de Bruinlaan. 
De dieven wisten binnen te komen 
door de roldeur open te breken. In 
het lege pand zijn links en rechts 
grote gaten geboord om toegang 

te hebben tot zowel de autozaak als 
de dierenwinkel. Uit de autozaak is 
niets ontvreemd. Uit de dierenwin-
kel echter zijn heel veel goederen 
meegenomen. Er zijn vijftig tot tach-
tig zakken hondenvoer gestolen, 
evenals hondenmanden en honden-
riemen en apparatuur, waaronder 
pompen, en beeldjes voor aquaria. 

Winkeldief in kraag gevat
Uithoorn - Op donderdag 26 febru-
ari om half zes in de middag is een 
55 jarige winkeldief op heterdaad 
betrapt bij een supermarkt op het 
Zijdelwaardplein. De inwoner dacht 

er vandoor te kunnen gaan met en-
kele tientjes aan goederen. De poli-
tie heeft de man voor verhoor mee-
genomen. De 55 jarige moet zich 
gaan verantwoorden bij justitie.

Vuurwapen in huis
Uithoorn - Op zaterdag 28 febru-
ari werd agenten gevraagd naar 
de Plesmanlaan te rijden vanwe-
ge een melding over een heftige 
ruzie. In de woning vond de politie 
een doorgeladen vuurwapen, kali-
ber 22. Het nummer op het pistool 
was weggevijld. De bewoners had-
den beide vroeger een vergunning 
voor het in het bezit hebben van een 

vuurwapen, maar deze vergunning 
was inmiddels opgeheven. Volgens 
de bewoners hadden zij het wapen 
weggegooid. Het wapen is in be-
slag genomen. De 45 jarige bewo-
ner is aangehouden vanwege het in 
het bezit hebben van een vuurwa-
pen en vanwege huiselijk geweld. 
Hij moet woensdag bij de rechter 
verschijnen.

Computers na inbraak weg
Uithoorn - Op zaterdag 28 februari 
is ingebroken in een woning in Zeg-
ge. Om acht uur in de avond werd 
de inbraak door de bewoners ont-
dekt. De dieven zijn middels een 
ladder het dak opgeklommen om 

vervolgens via het raam van de dak-
kabel het huis in te gaan. De hele 
woning is doorzocht. De inbrekers 
zijn er vandoor gegaan met com-
puters, een tablet, een mobiele te-
lefoon en een autosleutel. 

Hulp bij ernstige griep

we beginnen om 20.00 uur. Op de-
ze avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van onze bekende envelop-
pen. De opbrengst van deze avond is 
bestemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionarissen.

Gymnastiek voor de jeugd 
bij KDO DAG
De Kwakel - Voor een kind is het 
belangrijk dat het voldoende be-
weegt om de motoriek (bewegings-
vaardigheid) te ontwikkelen. De mo-
toriek is onder te verdelen in grove 
motoriek en fijne motoriek. De gro-
ve motoriek omvat bewegingen als 
lopen, rennen, springen, zwaaien, 
etc. De fijne motoriek zijn de fijne-
re bewegingen die bijvoorbeeld no-
dig zijn voor het strikken van de 
schoenveters, schrijven, knippen, 
tandenpoetsen, etc. Gym voor kin-
deren richt zich op het ontwikkelen 
van verschillende delen van de mo-
toriek. Alle basisvormen van bewe-
gen (klimmen en klauteren, lopen, 
springen, gooien (mikken) en van-
gen, balanceren) komen aan bod, 
waardoor een brede ontwikkeling 
wordt gestimuleerd. Daarnaast is er 
veel aandacht voor samenwerken, 
spelletjes en staat natuurlijk het ple-
zier in bewegen voorop.

Waarom?
Op school wordt er vanzelfsprekend 

veel aandacht aan gymnastiek be-
steed. Het onderwijsstelsel in Neder-
land geeft helaas niet de mogelijk-
heid om elke dag met de klas naar de 
gymzaal te gaan. Daarom is het be-
langrijk dat kinderen ook na school-
tijd bewegen en zich verder kunnen 
ontwikkelen, zodat zij geen achter-
stand oplopen. Kom langs voor een 
gratis proefles bij KDO-DAG.
Peutergym 2,5 t/m 4 jaar
woensdag van 15.45 - 16.30 uur
Gymnastiek 5 t/m 7 jaar
maandag van 15.30 -16.30 uur 
Gymnastiek van 7 t/m 9 jaar
maandag van 16.30- 17.30 uur 
Turnen vanaf 10 jaar
maandag van 17.30-18.30 uur 
Selectiegroep
woensdag van 16.30 - 18.00 uur 

De lessen op maandagmiddag wor-
den gegeven door Marianne Kleijer 
en op woensdagmiddag door Mark 
Wens (tijdens zwangerschapsver-
lof Marjolein) en zijn allemaal in de 
sporthal bij KDO (ingang scholen).

Dames Legmeervogels 
winnen van Aalsmeer
Uithoorn - Dit weekeinde speel-
den de dames van Legmeervo-
gels hun wedstrijd tegen Aalsmeer. 
Toch mocht dit team niet onderschat 
worden want zij hadden hun laatste 
wedstrijd gewonnen. 
De start was dan ook fanatiek en 
dat zorgde voor een mooie tussen-
stand van 1-6. Snelle breaks en 
goede aanvallen volgden elkaar op 
en Aalsmeer had weinig in te bren-
gen tegen de goede dekking van de 
gasten. Langzamerhand werd het 
wel wat slordiger omdat het iets te 
makkelijk ging. Toch kwam de voor-
sprong niet in gevaar, sterker nog 
die werd langzaam vergroot tot een 
3-11 ruststand. Na de pauze werd 
het wat rommeliger allemaal, de 
scheidsrechters gingen wat warri-
ger fluiten en strooiden te pas en 
vooral te onpas met twee minu-
ten straffen voor beide teams, ter-

wijl het toch een sportieve wedstrijd 
was. Dat kwam de rust in het veld 
niet ten goede en Aalsmeer ging 
daar aanvankelijk wat beter mee 
om dan Legmeervogels. Aalsmeer 
kwam terug tot 9-16 maar toen de 
dames van Legmeervogels het gas 
er weer op gaven werd het verschil 
snel groter, 6x achter elkaar werd 
er gescoord en met name de snel-
heid was een wapen dat in deze 
wedstrijd goed uitpakte. Uiteinde-
lijk was de winst voor koploper Leg-
meervogels van de tweede klasse A, 
behoorlijk. 11-24 Was de eindstand, 
waarmee de ploeg nog 1 overwin-
ning verwijderd is van het kampi-
oenschap. De volgende wedstrijd is 
op 15 maart thuis in de Scheg om 
12:10 uur. Tegen RKDES, waarte-
gen de ploeg in de uitwedstrijd ge-
lijkspeelde. Steun van veel publiek is 
dus gewenst.





Regio - Kia Motors Nederland in-
troduceert de nieuwe Kia Rio. De 
Rio is al leverbaar vanaf 13.995,-. 
Het is inmiddels een traditie gewor-
den dat Kia een opvallende, spe-
ciale uitvoering uitbrengt van ie-
der nieuw model, een First Edition. 
De Rio vormt daarop geen uitzon-
dering en voor de snelle beslissers 
komt er dan ook de speciale Kia Rio 
First Edition.

Belangrijk kenmerk van de Rio is 
zijn moderne en sportieve design. 
Die uitstraling wordt met de nieuwe 
Rio nog eens verder versterkt.
Aan de buitenzijde valt de ver-
nieuwde Rio op door de tigerno-
se grille, de gewijzigde voorbumper 
met mistlampen en de in een dif-
fuser-look uitgevoerde achterbum-
per. Het interieur is op diverse as-
pecten vernieuwd waardoor het mo-
derner oogt en de kwaliteitsbeleving 
is vergroot. Wijzigingen zijn terug te 
vinden in de middenconsole, uitge-
voerd in hoogglans pianolak in com-
binatie met mat chromen accenten, 
in de stoelbekleding en in de multi-
media systemen. De middenconsole 
is moderner vormgegeven rond het 
audiosysteem en het nieuwe 7” na-
vigatiesysteem met achteruitrijca-
mera. Het navigatiesysteem is opti-
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Zondag a.s. boekenweek 
event bij Ten Hoope
Uithoorn - De tachtigste Boe-
kenweek belooft een ‘waanzinni-
ge’ week te worden: niet alleen het 
thema gaat over waanzin in boe-
ken (het motto is:’ te gek voor woor-
den’) de dunne scheidslijn tussen 
normaal en niet normaal. Wij willen 
uw aandacht vragen voor het Boe-
kenweek-event dat wij (Boekhandel 
Ten Hoope in Uithoorn) op zondag 8 
maart a.s. organiseren. Drie schrij-
vers vertellen over hun boeken, er-
varing in het schrijven en de waan-
zinnige reacties die het opgeroepen 
heeft.

De Boeken
Dokter Luister Nou! is het indrin-
gende verhaal van Henk Decker 
over hoe macht en machteloosheid, 
falen en lijden in een ziekenhuis 
hand in hand kunnen gaan. Met dit 
indringende maar vooral ook aan-
grijpende boek, gebaseerd op zijn 
eigen ervaringen, doet de schrijver 
een appel op alle betrokkenen bij 
de gezondheidszorg om toch voor-
al de belangen van de patiënt cen-
traal te stellen!
In Dokter Luister Nou! wordt schrij-
nend zichtbaar wat de gevolgen 
voor patiënten kunnen zijn van be-
zuinigingen, lees kostenbeheersing, 

en het voorschrijven van het in pro-
tocollen denken. Met als een van de 
gevolgen medische specialisten die 
tot verkeerde diagnoses komen en, 
daar waar andere oplossingen soms 
meer voor de hand liggen, onnodi-
ge operaties uitvoeren. Dokter Luis-
ter Nou! is gebaseerd op een waar 
gebeurd verhaal en is geschreven 
om de zorgsector nog meer bewust 
te maken van het belang van de pa-
tiënt en de gevolgen die een ver-
keerde diagnose kan hebben. Daar-
naast is Dokter Luister Nou! voor-
al ook een indringend verhaal dat 
recht je hart in gaat.

Rivka
Rivka Cohen heeft een succesvolle 
carrière als redacteur en een schijn-
baar gelukkig gezinsleven, maar in-
nerlijk knaagt de onrust aan de 
zorgvuldig opgebouwde buitenkant. 
Rivka groeide op in een gezin waar 
haar Joodse vader de oorlog altijd 
met zich meedroeg.
Zijn trauma komt tijdens de inten-
se verhouding met de oudere en ge-
trouwde Daniel pijnlijk aan de op-
pervlakte. Hoe ver zal Rivka gaan 
om het verleden van haarzelf, haar 
vader en haar verloren familie te 
herstellen?

Circus Belly Wien komt 
naar Uithoorn!
Regio - Prachtige paarden, stati-
ge kamelen, pony’s, lama’s en stie-
ren zorgen samen met internatio-
nale artiesten en clowns voor een 
reeks spetterende circusoptredens 
in Uithoorn. Een betaalbare circus-
show voor de hele familie! Het cir-
cus staat op het evenemententer-
rein aan de gelijknamige Evene-
mentenlaan. Vanaf de maandag-
middag in de voorstellingsweek is 
de reizende dierentuin al gratis te 
bezichtigen. 

Internationaal
De totaal vernieuwde circusshow 
wordt verzorgd door een team van 
jonge en enthousiaste artiesten van 
verschillende nationaliteiten.
De Familie Zinnecker uit Duitsland 
heeft een groot aandeel in de 2,5 
uur durende circusshow, en toont 
sensatie op de strakke draad, ra-
zendsnelle jonglage en bijzonde-
re vormen van luchtacrobatiek. De 
echte passie van de familie ligt ech-
ter bij het optreden met dieren. 
Zo presenteert Marlon zijn unieke - 
en met een speciale circusprijs be-
kroonde – paardendressuur; maar 
liefst acht Friese hengsten draven 
samen door de piste, om al dansend 
weer afscheid te nemen van het pu-
bliek. Zijn vader Roman neemt u 
mee naar het verre Siberië, en toont 
prachtige, statige Steppekamelen 
samen met stieren en lama’s. 

Zonder vangnet of zekeringkabel
Het onbetwiste hoogtepunt van de 
voorstelling is het Duo Sifolinis uit 
Hongarije. Ze werken geheel zon-
der vangnet op het ronddraaiende 
‘Rad des Doods’, en maken hierop 

–al dan niet geblinddoekt – excen-
trieke sprongen en salto’s. Hun le-
vensgevaarlijke optreden wordt tel-
kens weer beloond met een staan-
de ovatie!
Eveneens uit Hongarije komt het 
duo Masquerade, zij verbazen met 
hun razendsnelle quick-change 
(kostuumwissel). Niet alleen ver-
bazen, maar ook nog eens ontroe-
ren, doet het jonge talent Desiré 
Chaves. Deze charmante verschij-
ning uit Portugal toont als waar cir-
cussprookje een handstandact van 
absolute topklasse. 
Om het geheel af te maken en de 
show ook voor kleinere kinderen 
boeiend te houden, worden de gro-
te optredens afgewisseld met komi-
sche intermezzo’s van onze nieuwe 
repriseclown Angelo. Hij weet overi-
gens ook de oudere bezoekers aan 
het lachen te brengen. 

Aanvangstijden en kaartverkoop
Op woensdag 11 maart speelt het 
circus om 15.00 en 19.00 uur, don-
derdagavond om 19.00 uur, vrijdag 
om 16.15 en 19.00 uur, zaterdag om 
15.00 en 19.00 uur en tenslotte zon-
dagmiddag om 14.00 uur de afslui-
tende show. 
De kaartverkoop is nu al online via 
de circuswebsite, en op alle speel-
dagen vanaf één uur voor aanvang 
van de show aan de circuskassa 
op locatie. Meer informatie en toe-
gangsprijzen vindt u op www.belly-
wien.nl 

Bij verschillende winkels in de regio 
zijn reductiekaarten verspreid, hier-
mee wordt een bezoekje aan het cir-
cus wel heel goedkoop!

Gemeentebelangen brengt
werkbezoek aan Zorgboerderij
Vervolg van de voorpagina.

De doelgroepen bij Inner Art zijn 
zeer divers. Rein beschrijft het mooi: 
de jongste is 10, de oudste 93. Dui-
delijk mag zijn dat daardoor ook di-
verse doelgroepen hun plek vinden 
bij Inner Art. Gera leidt ons verder 
rond over het terrein en vertelt ge-
passioneerd en enthousiast over al-
le cliënten.
Het is ons al snel duidelijk hoeveel 
passie deze mensen voor hun zorg-
boerderij hebben. Hun zorg stopt 
niet als de cliënten om 16.00 uur het 
terrein verlaten. Het zegt al genoeg 
dat Rein en Gera cliënten die niet 
verschijnen ’s ochtends direct op-
bellen met de vraag waar ze zijn en 
hoe laat ze op de boerderij denken 
te zijn. Sommige cliënten hebben dit 
in het begin nodig, want door de-
ze controle leren ze een ritme aan 
te houden en hun verantwoordelijk-
heid te nemen. 

Decentralisaties
Tijdens het gesprek over de diverse 
doelgroepen vragen wij wat men op 
de zorgboerderij merkt van de de-
centralisaties. Gera geeft aan dat 
de doelgroep zwaarder wordt. Wat 
voor haar een zorg voor de toe-
komst is. Als de tendens wordt dat 
alleen zwaardere gevallen geïndi-
ceerd worden voor een plek op de 
zorgboerderij, vallen de ‘werkers’ af. 
En dit is nu juist de doelgroep waar-
voor men investeert in uitbreiding 
van de diverse werkzaamheden. Op 
dit moment is het voor de zorgboer-
derij anticiperen op ‘vage’ ontwikke-
lingen. 

De grootste zorg van Rein en Gera 
is dat de ‘lichtere’ doelgroep straks 
buiten de boot gaat vallen. Iets wat 
heel erg teleurstellend zou zijn, want 
dit is de doelgroep die met de juiste 
begeleiding te plaatsen is bij regu-
liere werkgevers.

Aan de andere kant is Gera ook heel 
positief en ziet ze volop mogelijkhe-
den. Ze zou graag meer samenwer-
ken met het UWV en andere instan-
ties om nieuwe doelgroepen een 
plek te kunnen bieden bij Inner Art. 
Vanwege de bezuinigingen (20%) in 
de zorg hebben ze moeten besluiten 
een vast personeelslid op te zeg-
gen. Terwijl ze deze uren wel heel 
erg hard nodig hebben, juist omdat 
er vanwege de decentralisatie nog 
meer wordt gevraagd van de orga-
nisatie. 
Inner Art werkt samen met diverse 
gemeenten in de regio. Dit is mooi, 
maar zorgt nu ook voor meer ad-
ministratie omdat iedere gemeente 
andere eisen stelt aan de facturatie 
en de facturatie cyclus.
Daarnaast zal men nog actiever aan 
de slag moeten met het plaatsen 
van cliënten naar vrijwilligerswerk. 
Iets waar ze volledig achter staan, 
maar waar nu de mankracht niet 

De oude boerderij is in januari 2003 gesloopt door de nieuwe eigenaar Frank 
van der Aardweg en opnieuw opgetrokken door zijn bedrijf. In de zomer van 
2004 was de boerderij weer klaar voor bewoning. Op het oude perceel achter 
de boerderij realiseerde Van der Aardweg het nieuwe bedrijventerrein ‘ Linde-
park’. Wat er nu staat is de prachtige nieuwe woonboerderij “De Hoop”, aan de 
Kleine Drecht, volgens het oude ontwerp herbouwd.  

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)

1957 Drechtdijk, …Toen 

2012  Drechtdijk, … Nu 

Boerderij “De Hoop” is gebouwd in 1858 in opdracht van Hannes Beuk. In 1934 
was het in eigendom van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem, die de boerde-
rij in mei 1934 aan Janus Kooyman verpachtte. Janus was geboren in Vinke-
veen en a� omstig uit Ouder-Amstel en kwam met zus Jannetje en broer Gerrit 
met zijn drieën op de boerderij. Broer en zus vertrokken in 1938 naar een boer-
derij op de Boterdijk en Janus trouwde met Sophia Verhoef en ging de boerde-
rij samen runnen. In de jaren zestig en zeventig begon de grondverkoop van de 
ruilverkaveling en eindigde het boerenbedrijf. Hun zoon Hein heeft in de ou-
de stal jaren en garagebedrijf gehad, het erf stond nu vol met auto’s. Boven de 
stal begonnen in 1979 de eerste uitzendingen van de illegale radiozender Ra-
dio Cyclus, de voorloper van Radio Rick. Op 31 december 2002 verliet de zoon 
Wim het pand.
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voor is en ook de financiële midde-
len worden hiervoor niet beschik-
baar gesteld. De vergoeding per cli-
ent is lager en mocht het cliënten-
aantal dalen door de andere wijze 
van indiceren, lopen de inkomsten 
nog verder terug.

Vrijwilligers 
Het valt ons op hoeveel vrijwilligers 
er deze dag aanwezig zijn en we 
stellen dan ook de vraag of dit iede-
re dag zo is. Het antwoord is beves-
tigend; gemiddeld zijn er zes vrijwil-
ligers aanwezig, een aantal stagiai-
res van diverse scholen en een vas-
te medewerker. Rein en Gera geven 
hierbij aan dat ze zonder de vrijwilli-
gers niet verder zouden kunnen. Ze 
geven ook aan dat ze nog op zoek 
zijn naar meer vrijwilligers.

Waardevol
De informatie die wij deze middag 
gekregen hebben is voor ons werk 
als raadslid van grote waarde. We 
hebben gezien dat het werk op de 
zorgboerderij van groot belang is 
voor de doelgroepen die daar op 
aangewezen zijn en de gemeente 
en haar inwoners kunnen trots zijn 
dat er zo een voorziening is in De 
Kwakel.

Nieuwe Kia Rio in de 
showrooms

Fourtina meets PWR4men
Regio - Zaterdagavond 14 maart 
wordt Studio’s Aalsmeer omgeto-
verd in een stoer mannendecor. Na 
diverse ladiesnights en andere vrou-
wenavondjes wordt er nu ook een 
uniek evenement georganiseerd 
voor de heren! Fourtina meets PWR-
4men gaat dit event heten en een 
van de organisatoren, Aalsmeerse 
4x4 Mercedes Benz dealer Cor Mil-
lenaar, legt het een en ander hier-
over uit tijdens een onderhoudend 
interview. Millenaar begint enthou-
siast: “Het wordt echt fantastisch! 
Het idee is ontstaan tijdens de ope-
ningsact hier in het Crown Theater. 
Stichting Make a Wish stond met 
een show op de planken van Rob 
& Emiel en er werden een aantal 
items geveild. Kunstenaar Dion Va-
rossieau (live painting artiest DionV) 
maakte een prachtig schilderij voor 
het goede doel. Tijdens een evene-
ment bij mij op de zaak heeft hij live 
een tweede schilderij voor mij ge-
maakt. DionV doet dit op livemu-
ziek en het is echt spectaculair om 
te zien. Toen we rondliepen tijdens 
mijn evenement en hij een Merce-
des motorblok zag hangen, riep hij 
spontaan: ‘Dat zou ik nou wel eens 
willen beschilderen!’ en dus gaat 
dat tijdens PWR4men geschieden. 
Dat wordt heel bijzonder en dat gaat 
gebeuren op de muziek van Fourti-
na. Misschien kan Dion daar zelf 
wat over vertellen.” Dat wil Dion ze-
ker wel. Hij is reeds bij Fourtina ge-
weest en geeft eerst een positieve 
recensie over de voorstelling: “Het is 
echt sensationeel! Mensen stonden 
in de gangpaden en op hun stoelen 
te dansen. Het is een spetterende 
show boordevol soul, rock en power, 
a tribute to Tina Turner, gespeeld 
door Nurlaila Karim, vier ontzettend 
sexy danseressen, drie backing vo-
cals en een achtkoppige ijzersterke 
band. Je kunt gewoon niet stilzitten. 
En het wordt absoluut nergens een 
parodie op Tina, maar een ode aan 
de geweldige zangeres. Het is een 
interactieve show. De zaal wordt er 
echt bij betrokken. Alles klopt aan 
de voorstelling. Het is een must-see! 
Nurlaila, bekend van diverse mu-
sicals, heeft alle kostuums zelf ge-
maakt en verkleed zich een aan-
tal keren tijdens de show. Het leu-
ke is dat ik de opdracht heb gekre-
gen om haar schoenen te beschil-
deren voor het finalestuk in de the-
atershow. Daar ben ik natuurlijk bij-
zonder trots op. Dus let allemaal op! 
Oh en je hoeft beslist geen fan van 

Tina Turner te zijn om deze voor-
stelling geweldig te vinden. Als ik 
dit geweten had.. Ik ben blij dat ik 
hem nog eens kan zien.” De naam 
DionV kunnen we in de gaten hou-
den. Hij is bezig met verscheidene 
projecten, waaronder de shows van 
Brooklyn Nights. Om hem te volgen 
kijk eens op zijn website www.dionv.
nl en bedenk daarbij dat zijn carriè-
re een flinke boost heeft gekregen 
hier in Aalsmeer. En u kunt hem na-
tuurlijk live aan het werk zien tijdens 
PWR4men.
Stoere mannendingen
Op de vraag wat we nog meer kun-
nen verwachten tijdens het man-
nenevent PWR4men (spreek uit als; 
Power for Men), antwoordt Cor Mil-
lenaar: “Nog veel meer stoere man-
nendingen, zoals off-road-, ral-
ly- en driftauto’s, speedboten en 
powermachines. Ik heb natuurlijk 
een aantal speciale Mercedessen 
staan, er komt een Rib powerboot 
te staan, je kunt de originele Dakar 
buggy van Tim Coronel aanschou-
wen, Club Afrika Reizen is aanwe-
zig, 4WD Nederland en SUP ven-
ture staan met een stand en Grand-
prix radio is aanwezig met BN-er Al-
lard Kalff. Natuurlijk zullen de pits-
poezen niet ontbreken en we zijn 
nog bezig met een bodypainting act. 
De geheel mooi aangeklede studio’s 
worden erbij betrokken; In de lob-
by staan vele stands, rockband de 
Hucksters treden op in de Big Ap-
ple Nightclub, er is een DJ in Down-
Town Diner en je kunt een gokje 
wagen in het net geopende casino.” 
Volgens Cor zullen er nog meer ver-
rassingen zijn op de gezellige avond 
die gratis toegankelijk is vanaf 21:00 
uur. Slechts de kaartjes van Fourtina 
zullen moeten worden aangeschaft 
met een speciaal tarief voor bezoe-
kers van het event.
Informatie over prijzen en arran-
gementen kun je vinden op www.
crowntheateraalsmeer.nl of via me-
deorganisator Kirsten Verhoef van 
Sylt Support.
Je kunt je aanmelden via www.pwr-
4men.nl en kans maken op gave 
prijzen zoals, door Tim en Tom Co-
ronel beschikbaar gestelde, kar-
tarrangementen en een VIP drift-
experience op Circuit Zandvoort. 
Cor Millenaar tot slot: “Neem ge-
zellig een vriend, je vrouw/vriendin 
mee naar het theater en beleef aan-
sluitend samen dit unieke Fourtina 
meets PWR4men event. Wij maken 
er een topavond van!”

oneel voor de DynamicLine en stan-
daard voor de ExecutiveLine.
Voor diegene die prijsstellen op een 
vijfdeurs versie heeft Kia ook goed 
nieuws.
Met ingang van de nieuwe versie 
verlaagt Kia de meerprijs met 300,- 
naar 500,-.

First Edition
De introductie van de nieuwe Rio 
wordt opgeluisterd met de tijdelij-
ke beschikbaarheid van de aantrek-

kelijke First Edition, die gelijk is aan 
de DynamicLine uitvoering en daar-
bovenop voor een geringe meer-
prijs van slechts 495,- wordt voor-
zien van een set 17” lichtmetalen 
velgen (205/45 R17) ter waarde van 
1.499,. Het klantvoordeel is hiermee 
ruim 1.000,-.
De nieuwe Kia Rio vindt u in de 
showroom van Kia Van Kouwen aan 
de Robijnlaan 2b in Hoofddorp en 
de Klokkenbergweg 15 in Amster-
dam Zuidoost.





Komende zondag open dag 
bij hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Jongens en meisjes 
van alle leeftijden kunnen op deze 
dag spelenderwijs kennismaken met 
de hockeysport. De open dag duurt 
van 10.45-12.30 uur. Onder leiding 
van ervaren trainers worden de eer-
ste beginselen van het hockey uitge-
legd en kun je ook meteen oefenen 
met bal en stick, die je kunt lenen 
van de club. Qui Vive is een regiona-
le vereniging met leden uit o.a. Uit-
hoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en De 

Kwakel. Binnen de club wordt speci-
aal veel aandacht besteed aan jeugd. 
Kinderen van 4 en 5 jaar zijn van har-
te welkom om al bij Qui Vive te ko-
men hockeyen: onze Stokstaartjes. In 
een programma van acht trainingen 
werken zij op een sportieve manier 
aan de ontwikkeling van balmotoriek 
en spelenderwijs worden de basis-
vaardigheden van het hockey bijge-
bracht. Dit programma wordt ook dit 
voorjaar weer aangeboden! 

Goed spel maar geen 
punten voor KDO JG1
De Kwakel - Op een slecht veld in 
Amsterdam begon KDO JG1 zijn 3e 
partij in de voorjaarscompetitie te-
gen Only Friends JG3. De eerste mi-
nuten van de wedstrijd stond KDO 
meteen onder druk. Veel schoten 
op doel maar die gingen naast of 
over. KDO kwam er regelmatig goed 
combinerend uit. Echter de laat-
ste goede beslissende pass om on-
ze spits Stijn voor het doel van Only 
Friends te krijgen lukte pas 10 minu-
ten voor de rust. Mark gaf de juiste 
steekbal en Stijn scoorde inderdaad. 
Uit een afgeslagen corner kon On-
ly Friends net voor rust de gelijkma-
ker aantekenen. In de 2e helft werd 
Only Friends sterker en zette KDO 
met de rug tegen de muur. Harm 
en Manisha probeerde de buiten-
spelers tegen te houden. Dat luk-
te prima maar door een onverwacht 

schot vanuit het midden kwam On-
ly Friends op voorsprong. KDO ging 
weer in de aanval en Stijn maakte 
zijn 2e van de wedstrijd. Bij het uit-
verdedigen van KDO werd het schot 
geblokt en de bal ging ongelukkig 
in het doel waardoor KDO weer te-
gen een achterstand aan keek. Door 
het harde werken van Timo Lof en 
onze nieuwe speler Thomas kwam 
KDO weer terug in het spel. Tho-
mas schoot de bal buiten bereik 
van de keeper tegen de paal. Stijn 
is en blijft de goaltjesdief en schoot 
de rebound resoluut in het doel 3-3. 
In de voorgaande wedstrijden wist 
KDO JG1 aan het eind van de wed-
strijd de 3 punten binnen te ha-
len maar ondanks goed keepers-
werk van Nino ging de winst toch 
naar Only Friends. Eindstand Only 
Friends JG3 – KDO JG1 4-3.

De Kwakel - De meiden van KDO 
C1 konden de maand maart goed 
beginnen door op de eerste dag 
zaalkampioen van de handbalcom-
petitie te worden. 
Daarvoor diende echter wel eerst 
te worden afgerekend met direc-
te concurrent Fulmen/Fidelitas uit 
Amersfoort. Een pittige, maar op 
voorhand niet onmogelijke klus. 
De uitwedstrijd werd in Amersfoort 
door de KDO-brigade met 13-16 
gewonnen na een zeer pittig duel. 
De thuiswedstrijd moest een over-
winning opleveren om het gat zo 
groot te slaan dat KDO C1 ook na 
de nog resterende drie wedstrijden 
niet meer ingelopen kon worden. 
Coaches Jacco Lauwers en Car-
la de Jong wisten de dames al het 
gehele zaalseizoen ongeschonden 
door alle wedstrijden heen te lood-
sen en waren dat ook zeker nu weer 
van plan. De wedstrijd was nog niet 
koud begonnen of KDO nam ge-
lijk afstand van de tegenstander. 
Er werd de hele wedstrijd een gat 
van minimaal 3 doelpunten gehou-
den en dat bleek een lekkere ze-
kerheid. Susan wist de nodige bij-
na-doelpunten te voorkomen, waar-
door ook zij weer een belangrij-
ke steen bijdroeg aan de wedstrijd. 

Doelpuntenmachine Josie was lek-
ker op dreef, de een na de andere 
onhoudbare bal werd de kruising 
in getorpedeerd, waarop de keep-
ster van de tegenpartij geen ant-
woord had. Maar niet alleen Susan 
en Josie, maar ook Sylke, Kim, Liset-
te, Jessy, Anouk, Chinouk, Michel-
le en Demi gooien het hele seizoen 
al hoge ogen met hun prestaties in 
het veld. Dat gegeven, plus de pit-
tige trainingen van Carla de Jong 
maakten van dit KDO team een on-
neembare vesting! Na het eindsig-
naal en een klinkende 18-13 eind-
stand op het scorebord konden de 
festiviteiten in de KDO-kantine aan-
vangen. Met de bloemen en de me-
dailles van het bestuur in de han-
den, kon onder de inspirerende mu-
ziek van Queen’s ‘We are the Cham-
pions’ een aanval op de taart wor-
den gedaan die trotse vader Den-
nis Leijgraaff voor het team had ge-
regeld. Een zeer knap zaalseizoen 
achter de rug meiden! Jullie zijn het 
aan je stand nog even verplicht om 
ook de resterende drie wedstrijden 
op een sportieve manier af te slui-
ten. Maar met jullie winnaarsmen-
taliteit en het aanwezige killersin-
stinct moeten ook die geen proble-
men opleveren!

KDO C1 ongeslagen 
kampioen in zaalcompetitie

Bovenst rij vlnr: Sylke, Carla (trainer/coach), Lisette, Susan, Michelle, Chi-
nouk, Jacco (coach). Onderste rij vlnr: Josie, Kim, Demi, Jessy en Anouk. Met 
dank aan Barry Schonhage voor de foto!

Het programma van de open dag 
op zondag 8 maart is als volgt:
10.45 uur - ontvangst van de kinde-
ren en de ouders
11.00 uur - hockeyclinic voor de 
kinderen
11.45 uur - presentatie voor de ou-
ders door de voorzitter
12.00 uur - Einde clinic, broodje 
knakworst en limonade voor de kin-
deren en mogelijkheid tot inschrij-
ving nieuwe leden.

Om 12.45 speelt Dames I van Qui 
Vive nog een wedstrijd waar je na-

tuurlijk naar kunt blijven kijken. Op 
de dag zelf zijn er vrijwilligers die je 
alles kunnen vertellen over het lid-
maatschap, de contributie, de trai-
ningen, het tenue en de spelregels. 
Kinderen die tijdens deze open dag 
lid worden kunnen bovendien de 
rest van dit seizoen gratis meetrai-
nen! Het adres van Qui Vive is Vuur-
lijn 30 in De Kwakel, 0297-562274. 
Voor de ingang is een parkeerter-
rein, maar je kunt natuurlijk ook op 
de fiets komen! Voor vragen kun je 
terecht bij jongstejeugdhockey@
quivive.nl.

Knuffelende dammers na 
verdiend kampioenschap
De Kwakel - Als boer Geert nam 
de bijna tachtigjarige teamleider 
Leo Hoogervorst zijn teamleden on-
der zijn vleugels. Zij hadden wel een 
dikke knuffel verdiend omdat zij in 
Andijk het damkampioenschap van 
de eerste klasse van Noord-Hol-
land behaalden. Ook alle lof voor ‘de 
Vorst van de Vrouwenakker’ die zijn 
team ruim op tijd naar Andijk loods-
te. Een psychologisch voordeel vol-
gens de nestor van K&G, de thuis-
club had geen tijd om warm te draai-
en en moest koud achter het bord 
plaatsnemen. Leo gaf zelf het goede 
voorbeeld door als eerste te winnen 
in de knusse bibliotheek van An-
dijk, het onderkomen van de dam-
club aldaar. Het 2e team van K&G 
had aan een gelijkspel voor het 
kampioenschap, dus nog twee pun-
ten waren vereist. Deze punten wer-
den zeer gegund door Jos Harte be-
haald, Jos is al jarenlang een van 
de trouwste dammers en beheerder 
van de clubkas. Vervolgens behaal-
de nieuw oud-lid Henk Springint-
veld remise zodat er ook nog werd 
gewonnen. De nederlaag van kop-
man Kees Harte deed daar niets aan 
af, een 3-5 zege en daardoor kam-
pioen. Laat in de nacht trok Henk 

nog een fles champagne uit de kast, 
maar die zal pas op de komende 
clubavond worden afgesproken. Het 
zoet dan voor het 2e team van K&G, 
maar misschien wat zuur voor het 1e 
team. Het eerste team verloor na-
melijk thuis met 2-6 van Purmerend 
en zag daarmee haar handhaving in 
de hoofdklasse tot bijna nul gere-
duceerd. De laatste wedstrijd moet 
K&G winnen van SNA uit Heerhugo-
waard, maar dan moeten wel Haar-
lem en Almere tegen elkaar gelijk 
spelen. Bij een andere uitslag zijn de 
bordpunten in het nadeel van K&G. 
Verleden seizoen verloor K&G maar 
een wedstrijd in de hoofdklasse, nu 
wonnen ze er maar een. Maandag 
lieten de kopmannen van K&G, Wim 
Keessen en Adrie Voorn, punten lig-
gen, zij speelden wel remise maar er 
had winst in gezeten. Piet van der 
Poel en Rene de Jong moesten hun 
hoofd buigen voor de dammers uit 
Purmerend, die met Oosterend en 
Diemen gaan strijden om de titel. 
Maar damclub K&G zal volgend sei-
zoen minstens weer met een team in 
de hoofdklasse uitkomen. Zeker zijn 
alvast de mannen van ‘Geert’, zij zijn 
maar wat gek met hun kopman die 
al 66 jaar de kar trekt bij K&G!

HARTELUST BV
Oosteinderweg 279   •   1432 AV Aalsmeer   •   Tel. 0297-326454 

Fax 0297-345099 • info@hartelust.nl
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De Kwakel - Op 26 februari was 
het dan eindelijk zover! Na maan-
den van voorbereiding was de dag 

aangebroken voor de handbaljeugd 
van KDO (leeftijdscategorie B- t/m 
E-jeugd) om zich een hele dag met 

handballen bezig te houden. Er had-
den zich maar liefst 45 meiden aan-
gemeld. De dag begon om 09.00 uur 
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Sensatie in derde klasse C: 
‘KDO verslaat koploper
De Kwakel - Na de zure 2-1 uitne-
derlaag van vorige week tegen VVA/
Spartaan, kwam ZSGO/WMS afge-
lopen zondag op bezoek in De Kwa-
kel. ZSGO/WMS was de afgelopen 
weken veelvuldig in het nieuws van-
wege de straf rondom het opstellen 
van Maceo Rigters. Drie punten in 
mindering plus vijf wedstrijden op-
nieuw spelen was het lot waar de 

Amsterdammers mee geconfron-
teerd werden. Alsof er niets ge-
beurd was, bleef ZSGO/WMS haar 
wedstrijden winnen, zodat het ver-
schil met koploper AGB op voor-
hand nog maar één punt (met vier 
wedstrijden minder gespeeld) was. 
Doelstelling van de Amsterdam-
se ploeg was om al haar resteren-
de wedstrijden ongeslagen te blij-

Strijd ontbrandt bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - In de tweede zitting 
werden de grenzen van wat in de-
ze derde ronde mogelijk is duidelijk 
verkend.
Ger Quelle & Gijs De Ruiter stel-
den een daad met 67,92% als eer-
ste in de A- lijn en lijken goed op 
weg naar nog meer glorie. Ook Co-
ra de Vroom & Mieke van den Ak-
ker zetten flink aan als tweede met 
ook een zestiger van 62,08%. Joop 
van Delft & Frans Kaandorp blijven 
goed volgen als derde met 58,33% 
en ook Jan Egbers & Ben Remmers 
draaien lekker mee met hun 55,83% 
als vierde. De verrassing was net als 
vorige week de familie Koeleman 
met alweer een topplaats als vijf-
de met 52,50%. De vraag natuur-
lijk of ze deze bal blijvend kunnen 
hoog houden? In de B- lijn was het 
stunt werk weg gelegd voor Elisa-
beth van den Berg & Ineke Hillia-
rd. Na bijna een jaar lijken de ge-
wenste patronen er vast in te zit-
ten en worden de scores steeds sta-
bieler. Nu eerste met 64,58% na de 
tweede plek van een week eerder, 
wie doet ze dat na? Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst herstelden zich zo-
als ze eigenlijk aan hun status ver-
plicht zijn. Een fraaie tweede plaats 
van 63,99% werd bekwaam binnen 
gehaald, met behulp van enige ca-
deautjes volgens Jan, maar toch. 
“Still going strong” zijn Floor & Theo 
Janssen en ook deze avond een top 
positie als derde met 54,17%. Mie-
neke Jongsma & Anneke Wijmans 
leverden weer een degelijk staaltje 

bridge af met hun 53,87% als vierde 
en dat ging ook op voor Wil van der 
Meer & Anton Berkelaar die als vijf-
de op 52.98% uitkwamen. 

C lijn
In de C- lijn stelden Marja van Holst 
Pellekaan & Sandra Raadschelders 
orde op zaken. Met hun resultaat 
van 63,75% lieten ze duidelijk mer-
ken hier weer zo snel mogelijk uit te 
willen. Dat lijkt ook te gaan lukken 
hoewel, ze kregen het toch nog wel 
even knap benauwd tegen de op 
één na laatste van deze avond. Het 
zelfde zijn Tom de Jonge & Herman 
Vermunicht van plan, maar ze moes-
ten hun tweede plek van 53,33% wel 
delen met Lenie Pfeiffer & Tina Wa-
genaar, die overigens meestal ook 
een degelijk spelletje neer leggen. 
Voor Wim Harding & Henny Heij-
nen werd het een top avond door nu 
eens bij de top vijf te eindigen. Ze 
haalden als vierde 51,67% binnen 
en bleven Adrie & Ko Bijlsma, die op 
51,25% kwamen, zo net voor.
Volgende keer en daarna twee maal 
viertallen en dan wordt de derde 
ronde weer voortgezet.

Ook aangestoken door hier bo-
ven genoemde successen, kom dan 
spelen bij Bridgeclub De Legmeer. 
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Party Centrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, te-
lefoon 0297 567458.

Klaverjasavond weer een 
daverend succes
Uithoorn - 19 tafels en 40 stoelen 
die allemaal bezet waren met kla-
verjassers en toeschouwers. De or-
ganisatie, Hein Nieuwendijk en Roy 
Kuilenburg, kunnen met trots te-
rug kijken op weer een geslaagde 
klaverjasavond bij Legmeervogels 
en ook niet onbelangrijk met weer 
meer deelnemers. Mogelijk komen 
de deelnemers af op de hapjes wel-
ke weer vele keren zijn rond gegaan 
en beschikbaar gesteld door Sla-
gerij Bader. U weet wel de keursla-
ger die gevestigd is in winkelcen-
trum Zijdelwaard. Evenals de vorige 
keren zijn er weer prijzen uitgereikt 
aan de winnaars en aan diegene die 
minder gelukkig waren deze avond. 
De laagste partij van de avond is ge-
speeld door Joke Rietbroek en Eg-
bert Verkerk. Na 16 spellen was 
hun aantal 822 punten. Er was na-

tuurlijk ook weer een partij waar er 
veel punten zijn binnen gehaald. 
De hoogste partij is gespeeld door 
Jan Feddema en Leo van Tol na 16 
spellen waren en 2130 punten bin-
nen gesprokkeld. Als er dan 4 hele 
ronden zijn gespeeld wordt de eind-
stand van de avond op gemaakt. 
4846 punten, en daar mee helemaal 
onderaan geëindigd Tinus Smit. Het 
kan niet altijd meezitten? Naast de 
verliezer zijn er ook winnaars. De 3e 
prijs is gegaan naar mevrouw To v.d. 
Meer 7124 punten. De 2e plaats is 
voor Gerrit Vink 7311 punten. En de 
winnaar van deze klaverjasavond is 
geworden, de man die pas een paar 
maanden echt probeert te kaar-
ten, Jan Feddema met 7632 punten. 
Zo zie je maar, iedereen kan aan 
het klaverjassen bij Legmeervogels 
meedoen. 

Zeer geslaagde handbalclinic 
voor KDO handbaljeugd!

sters het nut van een goede war-
ming-up uit te leggen. Vervolgens 
verzorgde hij een warming-up voor 
de hele groep zodat iedereen ge-
lijk warm was gedraaid voor het ver-
volg van het programma: de condi-
tietraining. De grote groep werd in 
tweeën gesplitst: de oudere jeugd 
kreeg conditietraining van Hein Me-
gens, hoofdtrainer van KDO hand-
bal en de jongere jeugd kreeg een 
soort gelijk programma voorgescho-
teld door een andere KDO-trainer, 
Henk van der Greft (sr.). Hierna was 
het tijd voor een korte pauze waar-
na het programma weer werd her-
vat met een stevige handbaltrai-
ning. De keepsters volgden in de-
ze tijd een aangepast programma, 
natuurlijk met speciale keepers oe-
feningen, onder de deskundige lei-
ding van keepstertrainer Amber 
Groenheijde. Inmiddels was de och-
tend alweer voorbij en werd het tijd 
voor de jongsten om zich te storten 
op de heerlijke lunch die door Re-
né, beheerder van de kantine, ge-
regeld was. Het zag er allemaal top 
uit en er is natuurlijk goed gegeten, 
want van sporten krijg je honger! Er 
was een jarige in het midden en dat 
moest natuurlijk ook nog even ge-
vierd worden. 

Eten
Daarna konden de andere meiden 
komen eten, terwijl de E-jeugd een 
onderling partijtje ging spelen in 
de grote sporthal. Ook deze groep 
viel aan op de lunch als een troep 
hongerige leeuwinnen! Na de lunch 
werd een ‘rustmoment’ ingebouwd: 
tijd voor de spelregeltest! De groep 
werd in vijven gedeeld en de groep-
jes mochten in overleg met elkaar 
vragen met betrekking tot de spelre-
gels beantwoorden. De vragen wa-
ren zorgvuldig opgesteld door de 
jeugdcommissie. Terwijl de antwoor-
den door hen werden nagekeken, 
ging de groep de grote zaal in voor 
weer een training. Deze keer werd 
die verzorgd door verschillende trai-
ners van Fiqas/Aalsmeer. Zij had-
den een vijftal stations uitgezet die 
door alle deelneemsters in hun ei-
gen leeftijdscategorie en op hun ei-
gen niveau enthousiast werden uit-
gevoerd. Er werden diverse tips en 
aanwijzingen gegeven door de vak-
kundige Fiqas-trainers waar de mei-
den echt wel wat aan hebben! Na af-
loop van het hele sportprogramma 
gingen de meiden moe maar vol-
daan naar de kantine, waar de dag 
werd afgesloten met de prijsuitrei-
king van de spelregeltest. Al met al 
werd het een super geslaagde dag, 
die wat de organisatie betreft zeker 
voor herhaling vatbaar is! De orga-
nisatie wil dan ook alle deelnemers 
van harte bedanken: als jullie je niet 
hadden aangemeld hadden we deze 
dag niet kunnen organiseren!

Magere opkomst bij B.V.K.
De Kwakel - Slechts 20 paren ga-
ven op donderdag 26 februari acte 
de presence in Dorpshuis De Qua-
kel, waaronder een aantal combi-
paren. Er waren dus nogal wat le-
den afwezig, sommige door vakan-
tie of andere leuke redenen, andere 
helaas door ‘ziek en zeer’ in diver-
se gradaties. Die laatste ‘categorie’ 
wensen wij beterschap en sterkte.
De wel aanwezige paren waren on-
derverdeeld in 12 paren in de A lijn 
en 14 in zowel de B als de C lijn 
en die zorgden met zijn allen weer 
voor soms zeer verrassende uitsla-
gen. Zo prijkten de namen van Tiny 
en Adriaan Kooyman voor het eerst 
dit seizoen bovenaan de ranglijst in 
de A lijn met gelijk maar de hoog-
ste score uit deze 3e cyclus van de 
parencompetitie in de A lijn van 
65%.  (toen ik iets dergelijks in de 
vorige cyclus opmerkte werd die 
topscore de week erna direct weer 
verbeterd, dus ik ben benieuwd). 
Rita en Wim Ritzen werden met 
62,08% 2e, een positie die zij ook op 
de totaalranglijst innemen met een 
(geschoond) verschil van slechts 
0,37% gemiddeld achter koplopers 
Nelly Vork en Andre Verhoef. Margo 
Zuidema en Francis Terra herstel-
den zich na het debacle van vorige 
week met een 3e plaats met 57,08%.
Matty en Kees Overwater daarente-
gen noteerden de laagste score van 
de avond en vonden zich dus hele-
maal onderaan de uitslagenlijst te-
rug. Atie en Wan Overwater wil-
den daar in de B lijn niet voor onder 
doen en uit solidariteit met de fa-

milie werden zij in die lijn ook maar 
laatste met een iets minder beroer-
de score. In deze lijn een verrassen-
de winnaar en wel combipaar Riet 
Koot- Ria Broers met een fraaie 
64,24%. Jan Streng en Cor Hendrix 
scoorden 60,76%, werden daarmee 
2e en zij gaan zich nu ook mengen 
in de strijd om de promotieplaatsen. 
Bep Verleun en Ria van Zuylen de-
den dat al en die verstevigden hun 
positie door deze week 3e te wor-
den met 55,9%, een 3e plaats die zij 
wel moesten delen met combipaar 
Greet de Jong- Agnes de Kuijer. De 
strijd om promotie lijkt hier nog te 
gaan tussen 5 paren, die om de-
gradatie te voorkomen tussen zo’n 
8 paren. In de C lijn staan meerde-
re paren te trappelen om de straks 
vrijkomende plaatsen in de C lij n in 
te gaan nemen. Dat zal deze cyclus 
nog niet weggelegd zijn voor Marjo 
en Gerrit van Zijtveld, maar zij ver-
overden deze avond wel de 1e plaats 
met 60,07%. Hans Elias scoorde met 
de weer terug gekeerde Lous Bak-
ker een fraaie 2e plaats met 58,68% 
en de 3e plaats werd opgeëist door 
Rie Bezuyen en Gerbrand van Nig-
tevegt met 54,51%. Laatstgenoemd 
paar lijkt niet meer aan promotie te 
kunnen ontsnappen, of zij moeten 
het wel erg bont maken de laatste 2 
avonden in deze cyclus. Gezien hun 
stabiele serie uitslagen lijkt dat niet 
te gaan gebeuren. Ook Janny Sna-
bel en Vrony van Veen lijken redelijk 
vast op de 2e plaats te staan, daar-
achter is het nog wat dringen om 
de 3e promotieplaats. 

ven en zodoende soeverein kampi-
oen te worden in de derde klasse C.
Trainer Raymond de Jong kon te-
gen ZSGO/WMS nog niet beschik-
ken over zijn geblesseerde spelers 
Menno Lingeman, Joeri Stange en 
Mitchell Smits. Daarentegen stond 
de terugkeer van de vakantiegan-
gers Peter Onderwater en Joris Kor-
tenhorst, die beiden op de bank be-
gonnen.
KDO kende tegen de verwachte 
kampioen een zeer flitsende start. 
Na anderhalve minuut kon de Kwa-
kelse aanhang namelijk al juichen. 
Na een indraaiende corner van Sjors 
Kas, verlengde Sven Vlasman de bal 
bij de eerste paal, waarna Mathijs 
van Rijn van dichtbij de 1-0 binnen-
schoot. Dit bleek een erg belangrijk 
doelpunt te zijn gezien het verdere 
verloop van de wedstrijd. 
De wind had deze middag een be-
palende factor, zodat onzorgvuldig-
heid veelvuldig voorkwam op de 
hobbelige grasmat. Beide ploegen 
kregen gedurende de gehele wed-
strijd geen grote kansen. Het gedis-

ciplineerd spelende KDO vocht als 
team keihard, zodat ZSGO/WMS 
geen moment in haar spel kon ko-
men. Vlak voor tijd uitte de num-
mer dertien van de Amsterdammers 
hierover zijn ongenoegen, waarna 
de goed acterende scheidsrechter 
hem de rode kaart voorhield.
Dankzij deze spraakmakende 1-0 
overwinning heeft KDO ZSGO/
WMS haar eerste nederlaag van het 
seizoen toegekend. De Kwakelaars 
stijgen door deze driepunter naar de 
zesde plaats op de ranglijst op kor-
te afstand van de subtop. Volgende 
week gaat KDO 1 op reis naar Bloe-
mendaal, waar hopelijk een passend 
vervolg gegeven kan worden aan de 
succesvolle start van de derde peri-
ode. De wedstrijd begint om 14:00 
uur op het sportpark Bergweg. Op-
stelling KDO 1: Tim ten Brink, Dan-
ny ten Hoope, Mathijs Molleman, 
Michael Meijer, Doron Borger, Sjors 
Kas, Bart van der Tol (76e Joris Kor-
tenhorst), Timo Kas, Mathijs van 
Rijn (80e Rick Kruit), Sven Vlasman 
en Maurice Bartels.

TC Qui Vive sluit sponsor-
contract met H. Blom & Zn.
De Kwakel - TC Qui Vive verwel-
komt H.Blom & Zn als sponsor voor 
de komende drie jaar. Vanzelfspre-
kend is TC Qui Vive al lange tijd als 
klant verbonden aan H. Blom & Zn. 
maar nu is de relatie als sponsor 
ook zichtbaar op het tennispark in 
de vorm van mooie scoreborden op 
de banen.

Binnen dit familiebedrijf wordt zorg-
vuldig omgegaan met de relaties 
met de klanten en het eigen perso-
neel, waardoor in een goede sfeer 
vakkundig werk wordt afgeleverd. 
TC Qui Vive is zeer verheugd met 
deze nieuwe sponsor.
H.Blom&Zn. www.hblomenzoon.nl 
TC Qui Vive www.quivivetennis.nl

Uithoorn - In de vierde en voorlaat-
ste zitting van de vijfde parencom-
petitie bij de BVU is de spanning zo-
wel in de A- als in de B-lijn tot on-
gekende hoogte gestegen. Maan-
dag 2 maart eindigden in de B-lijn 
Bep en John met de topscore van de 
dag: 68,75%! Marjan en Ben werden 
tweede met een keurige 58,33% en 
combipaar Hans en Theo verover-
den de derde plaats met 57,08%. To 
en Marja werden ‘slechts’  vierde en 
zakken daarmee in de stand naar 
plaats drie met 57,17%.  Bep en John 
schieten van vijf naar twee (57,84%). 
Corry en Thea scoorden slecht maar 
staan nog wel 0,06% boven hen. 
Hoe spannend kan het worden? 
Ook Cees en Jos, van 3 naar 4 ge-
zakt, zijn met 56,38% nog lang niet 
kansloos voor promotie. In de A-lijn 
lijkt het doek gevallen voor Greetje 
& Ria en An & Bert. Maar er moeten 
drie paren degraderen! Wie gaan 
dat worden? Ineke & Elisabeth of 
Greet & Henk, beide paren iets bo-
ven de 48%? Of toch Hetty & Gerard 
of Tineke & Anke, in de 49%? De tijd 
zal het leren. En dan moeten we het 
nog over de top hebben! De eerste 
plaats moest worden gedeeld: Ans 
Breggeman & Lia scoorden 59,17%, 
net als Wim & Marcel. Marijke & Ger 
werden derde met 55,83% en hand-

haven hiermee hun derde plaats in 
de top (54,17%). Wim & Marcel lij-
ken te laat op stoom te zijn geko-
men om nog in de top 3 te kunnen 
eindigen. Maar ja, waar heb ik zo-
iets meer gelezen? Ans & Lia stijgen 
van vier naar twee (55,14%). Lam-
bert & Huib scoorden matig en zijn 
met 56,25% binnen handbereik van 
de hongerige wolven. En daar reke-
nen we zeker ook Monique & Jan en 
Marineke & Martin toe met hun rui-
me 53%. Volgende week de ontkno-
ping! De BVU is constant op zoek 
naar mogelijkheden om mensen en-
thousiast te maken voor het spelen 
van bridge in clubverband. De BVU 
doet dat onder andere door de mo-
gelijkheid te bieden om in huiselij-
ke sfeer (in overleg op dinsdag- of 
woensdagmiddag/-avond) bridge-
lessen te volgen onder leiding van 
Hans Wagenvoort. Daarnaast wordt 
per 16 maart a.s. bij voldoende be-
langstelling gestart met een “be-
ginnerslijn”. Aanmelden voor de be-
ginnerslijn (en de lessen) z.s.m. per 
mail wagenvoorthans@gmail.com 
(individueel mogelijk, maar liefst per 
paar) en/of informatie bij Hans Wa-
genvoort, mob. 06 53 368 948 of met 
de secretaris van de BVU Marine-
ke Lang tel. 0297 569 432 (na 18:00 
uur) mail: bvu@telfort.nl.

Vijfde parencompetitie BVU

Legmeervogels C1 op de 
goede weg terug
Uithoorn - In een heerlijk voor-
jaarszonnetje maar met een straf-
fe wind mocht de C1 aantreden te-
gen RAP. Het is dit kalenderjaar nog 
wachten op de eerste overwinning, 
vandaag leek een goede kans om-
dat de uitwedstrijd ook gewonnen 
werd. De eerste helft had LMV let-
terlijk de wind in de weg, figuurlijk 
nog niet. Toch waren de eerste kan-
sen voor LMV. Trainer Brice had ge-
kozen voor een tweemansvoorhoe-
de, Tyco en Benajmin, die veel op 
snelheid doen. Verder dan scho-
ten naast of in het zijnet kwam dit 
duo niet. Chahid liet zien welke rol 
de wind kan spelen, vanaf ruim 20 
meter knalde hij op de lat. Raynor 
moest enkele keren attent optreden 
bij hoge ballen van RAP, het ver-
jaarsdagskind liet zich niet verras-
sen. De tweede helft liet een com-
pleet ander beeld zien. Van de af-
trap af nam LMV de regie en trok 

ten aanval. Al gauw benutte Tyco de 
eerstvolgende kans. Een paar minu-
ten later bediende Benjamin hem 
van links en maakte Tyco zijn twee-
de van die dag. RAP kwam er niet 
meer aan te pas en moest zelfs toe-
zien hoe Benjamin rondom zijn as 
draaide en de bal in de verre hoek 
schoot. Tyco kreeg een applauswis-
sel. Met Jesse en Morris stond er 
inmiddels een kwartet van de C2 in 
het veld, die niet onderdeden voor 
hun 1 jaar oudere medespelers. 
Een klein foutje achterin leidde he-
laas tot de 3-1, waardoor hij zijn ver-
jaardag niet met een “clean sheet” 
kan vieren. Benjamin drukte alle 
goede hoop van RAP op een goed 
resultaat meteen de bodem in, door 
na een diepe pass de keeper te om-
spelen en zijn tweede goal in het le-
ge doel te schuiven, eindstand 4-1.
Een prima resultaat en een echte 
teamprestatie. 

met het verzamelen in de KDO kan-
tine. Na een korte inleiding van wat 
de leden deze dag allemaal konden 
verwachten, was het tijd om zich om 
te kleden zodat om half tien het ech-
te programma kon beginnen. Een 
training en handbalwedstrijd be-
gin je niet zonder een goede war-
ming-up. Peter Versteeg, van Peter 
Versteeg Fysiotherapie was bereid 
gevonden om aan de deelneem-
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