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ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn
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Feestelijke aanbiedingen
zie elders in deze krant

AAlsmeer, witteweg 6, tel. 0297 - 32 52 30
www.fiataalsmeer.nl

Automobielbedrijf vAn der wAl b.v.

Uw Officiële Fiat Dealer
voor Uithoorn en omstreken.

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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Gemeente zet De Hoeksteen 
in de verkoop
Uithoorn - Het college van burge-
meester en wethouders heeft het 
voornemen om het gemeentelijk 
monument ‘De Hoeksteen’ onder 
voorwaarden te verkopen. De Hoek-
steen is een bijzonder gebouw van 
24 x 24 x 12 meter, ontworpen door 
Gerrit Rietveld, waar in de voormali-
ge kerkruimte sinds 1985 tot op he-
den de openbare bibliotheek is ge-
vestigd. In het pand zijn verder nog 
ruimten als een theaterzaaltje en 
kantoorruimten. In het souterrain is 

de Wereldwinkel gevestigd. De bi-
bliotheek verhuist op termijn naar 
een andere locatie. De gemeente 
heeft zelf geen nieuwe functie voor 
het pand maar wil wel dat het duur-
zaam in stand wordt gehouden en 
als het even kan een maatschappe-
lijke functie krijgt. Maar daar moe-
ten marktpartijen invulling aan gaan 
geven. De gemeente doet dit niet en 
gaat het pand dus niet zelf exploite-
ren. Een feit is dat de bibliotheek er 
in ieder geval uit gaat en naar een 

andere locatie zal verhuizen. Dit ook 
op verzoek van de ‘bieb’ zelf omdat 
de functie van de bibliotheek door 
de tijd heen anders is geworden – 
meer ‘digitaler’ en met andere toe-
gevoegde functies op maatschap-
pelijk gebied - met daar tegenover 
minder ‘papier’. Dat houdt in dat 
men kleiner in omvang kan worden 
en het gebouw waar men nu is ge-
huisvest, formeel te groot is. 

Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - De afgelopen twee we-
ken hebben veel inwoners gerea-
geerd op het bericht in deze krant 
van 24 februari hun mening ken-
baar te maken, met name als zij 
voorstander zouden zijn van de 
tramlijn naar Uithoorn. 
Dit wilde de krant wel eens weten 
omdat er sinds afgelopen jaar na-
genoeg uitsluitend negatieve re-
acties over dit onderwerp de me-
dia hebben bereikt. En passant re-
ageerden daar ook inwoners op die 
het doortrekken van de tramlijn he-
lemaal niet zien zitten. Ook prima en 
de redactie heeft respect voor hun 
gevoelens. Echter, daaronder wa-
ren ook mensen die, gelet op hun 
emotie in de berichtgeving, voor-
standers hun mening niet gunnen 
om die te mogen uiten. Dat blijkt 
uit soms scherpe berichten aan het 
adres van deze krant dat wij ‘par-

tijdig’ zijn en voorstanders van de 
tram zouden bevoordelen. Dat is 
niet het geval. De redactie heeft im-
mers zelf gevraagd om deze reac-
ties en neemt daarbij zelf een neu-
traal standpunt in. De krant wil al-
leen signaleren dat het onderwerp 
enorm speelt bij een grote groep in-
woners. Kortom, zowel voor- als te-
genstanders hebben volop gere-
ageerd hoe zij over de mogelijke 
komst van een tram denken. Dat 
is tot uitdrukking gebracht in een 
compilatie van e-mailberichten in 
deze krant met voor- en tegenstan-
ders naast elkaar.

Berichtgeving gesloten
Toegegeven, het is niet represen-
tatief te noemen op een inwoner-
tal van 28.000, maar het geeft wel 
een beeld hoe verdeeld de menin-
gen zijn gelet op de vaak goed on-

derbouwde berichtgeving. Dat ver-
dient een compliment evenals een 
woord van dank voor de toezending 
naar het redactieadres. Met tevens 
het vriendelijke verzoek geen in-
zendingen meer naar de redactie te 
sturen aangezien de krant de reac-
ties op de mogelijke tramlijn in deze 
vorm afsluit. De discussie zal onge-
twijfeld nog worden voortgezet en 
weer oplaaien zodra er door de ge-
meente Uithoorn en/of de Stadsre-
gio Amsterdam al dan niet verdere 
stappen worden ondernomen rich-
ting besluitvorming. Dan haakt de-
ze krant er ook weer op in. Overi-
gens vond de regionale zender RTV 
Amstelveen deze wijze van bericht-
geving over de mogelijke trambaan 
zo boeiend dat men de krant vorige 
week heeft benaderd om daar ver-
der uitleg aan te geven, hetgeen is 
gebeurd.

Artistieke impressie van de tramlijn ingebed in de busbaan tussen de Weegbree en de Burgemeester Kootlaan zoals 
het zou kunnen gaan worden.

Tramlijn naar Uithoorn blijft 
onderwerp van discussie

Uithoorn - Een deel van de inwo-
ners die lid zijn van de Postcodelo-
terij doen woensdag 9 maart mee 
met het programma ‘Miljoenenjacht’ 
van de Postcodeloterij. Het bekende 
programma onder leiding van Lin-
da de Mol wordt voor de TV opge-

nomen in de studioruimte van Joop 
van den Ende in het grote gebouw 
van Endemol dat naast de Amster-
dam-Arena in Amsterdam-Zuidoost 
staat. Te midden van andere postco-
des heeft Uithoorn (postcode 1422) 
ook een vak ‘toebedeeld’ gekregen. 

Vanaf 13 maart presenteert Linda de 
Mol vijf zondagen lang om 20.00 uur 
de spannendste spelshow van Ne-
derland, waarbij grote prijzen kun-
nen worden gewonnen en niet in de 
laatste plaats een ultieme geldprijs 
– tot 5 miljoen - bij het kiezen van 

de goede koffertjes. De kunst is om 
zo ver mogelijk te komen en daar 
is erg veel geluk bij nodig. Komt er 
een inwoner van Uithoorn in de fi -
nale? Dat is afwachten, maar vanaf 
13 maart kan het zomaar zijn bij een 
van de spelmomenten. Wanneer de 

uitzending met Uithoorn in het vak 
precies plaatsvindt is dezerzijds niet 
bekend. Dat betekent de komende 
zondagavonden toch maar even af-
stemmen op RTL4 om te zien of een 
of meerdere Uithoornaars in de prij-
zen vallen...

Uithoorn bij Miljoenenjacht van Postcodeloterij

De Kwakel - Aanstaande zaterdag 
12 maart doet Buurtbeheer De Kwa-
kel weer mee aan de landelijke ac-
tie Nederland Schoon. Deze actie is 
gericht op het opruimen van zwerf-
afval waarvan helaas nog veel te 
veel is. Om 13.00 uur verzamelt men 
zich bij het Dorpshuis. Bij voldoende 
belangstelling splitsen de deelne-
mers zich op in kleinere groepjes en 

gaan ze de verschillende wijken in. 
Voor materialen wordt vanzelfspre-
kende gezorgd. De schoonmaakac-
tie duurt tot 15.00 uur. U doet na-
tuurlijk toch ook mee?

Tot aanstaande zaterdag 12 maart 
om 13.00 uur bij het Dorpshuis!
Kijk ook op facebook pagina Buurt-
beheer De Kwakel.

Doe mee met 
‘De Kwakel Schoon’!

Uithoorn - Op vrijdag 4 maart even 
voor tien uur in de ochtend zijn de 
brandweerkorpsen van Uithoorn en 
Aalsmeer gealarmeerd voor brand 
in een woning aan de Oldenbarne-
veldtlaan. De brand woedde in de 
woonkamer. De brandweer had het 
vuur snel onder controle. Wel heeft 
het huis door de brand behoorlijk 
schade opgelopen. De brandweer 

heeft de woning geventileerd. De 
bewoonster en haar twee kinderen 
zijn nagekeken door medewerkers 
van de ambulancedienst. Zij had-
den rook ingeademd. Een bezoek 
aan het ziekenhuis bleek gelukkig 
niet nodig. De kat van de familie is 
uit de woning gered en is ook on-
gedeerd. Helaas heeft de parkiet de 
brand niet overleefd.

Parkiet dood na woningbrand

Uithoorn - Op vrijdag 4 maart tus-
sen half vier en vier uur in de mid-
dag is een 94 jarige inwoonster van 
de Nicolaas Beetslaan het slacht-
offer geworden van een babbel-
truc. Bij de hoekwoning van de Uit-
hoornse werd aangebeld door twee 
vrouwen. Ze gaven aan in de buurt 
te komen wonen en vroegen of ze 
even de keuken mochten zien, want 
die werd bij hen vernieuwd. De 
vrouw heeft de twee binnen gelaten 
en de drie hebben over diverse din-
gen in huis gesproken. Op een ge-
geven moment vroeg één van de 
twee vrouwen om een papiertje om 
een boodschap voor de buurman te 
maken. Waarschijnlijk is dit het mo-
ment geweest dat een van de twee 
op onderzoek in het huis is gegaan. 
Toen de vrouw rond negen uur in 
de avond naar boven ging, ont-

dekte zij dat diverse sieradendoos-
jes leeg gehaald waren. Onder an-
dere zijn erfstukken weg. De politie 
is een buurtonderzoek gestart en 
heeft burgernet ingeschakeld. Voor-
alsnog zijn de vrouwen niet aange-
troffen. De twee vrouwen gaven aan 
van Marokkaanse afkomst te zijn. 
Een van hen is 30 tot 40 jaar oud, is 
ongeveer 1.65 meter lang en heeft 
een gezet postuur. De ander is tus-
sen de 25 en 30 jaar oud, is kleiner, 
ongeveer 1.50 meter lang, en heeft 
een normaal postuur. Beiden heb-
ben een licht getinte huid en droe-
gen deze dag lange zwarte jurken 
en zwarte hoofddoeken. Mogelijk 
zijn er inwoners die de twee gezien 
hebben of meer informatie kunnen 
verschaffen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

94 Jarige dupe van babbeltruc
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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

sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., 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

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

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

Ontvangt u een wmo-maatwerkvoorziening van 
de gemeente?
Ontvangt u een Wmo-maatwerkvoorziening van de 
gemeente? En bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt 
u voor deze maatwerkvoorziening een eigen bijdra-
ge. Dat betekent dat u (een deel van) de kosten voor 
de voorziening zelf betaalt. Wmo-maatwerkvoorzie-
ningen waarvoor u een eigen bijdrage moet beta-
len zijn: hulp bij het huishouden, individuele begelei-
ding, groepsbegeleiding (dagbesteding), vervoers-
voorzieningen (zoals een scootmobiel, speciale fiets 
of een aanpassing aan uw auto), woonvoorzienin-
gen (zoals douche- of toiletstoel) of een woningaan-

passing. Voor een rolstoel hoeft u geen eigen bijdra-
ge te betalen. 

hoe wordt de eigen bijdrage berekend?
De eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Ad-
ministratie Kantoor) per periode van 4 weken bere-
kend en geïnd. U krijgt hiervoor een factuur van het 
CAK. Hieronder staat beschreven hoe het CAK de 
eigen bijdrage berekent. 

1. u betaalt nooit meer dan de 
 maximale periodebijdrage 
U betaalt nooit meer dan de maximale periodebijdra-

ge. De maximale periodebijdrage die voor u geldt, 
wordt berekend op basis van uw inkomen, vermo-
gen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw verzame-
linkomen (het inkomen en vermogen van u en uw 
eventuele partner) wordt vastgesteld door de Belas-
tingdienst op basis van uw aangifte 2014. De maxi-
male periodebijdrage bestaat uit een basisbedrag 
en een inkomensafhankelijk deel. Het basisbedrag 
voor alleenstaanden is € 19,40 en voor samenwo-
nenden € 27,80 per 4 weken. Naarmate het inko-
men hoger is, wordt ook de maximale periodebij-
drage hoger. Hieronder zijn de maximale periodebij-
dragen voor de verschillende inkomens per groep.

wijziging eigen bijdrage wmo-maatwerkvoorzieningen

Groep 1  Groep 2  Groep 3  Groep 4
alleenstaand,   alleenstaand,   samenwonend,   samenwonend,
niet pensioen gerechtigd wel pensioen gerechtigd niet pensioen gerechtigd wel pensioengerechtigd

verzamel  max.per. verzamel max.per. verzamel max.per. verzamel max.per.
inkomen bijdrage inkomen bijdrage inkomen bijdrage inkomen bijdrage

€ 22.486 of lager € 19,40 € 16.887 of lager € 19,40 € 28.177 of lager € 27,80 € 23.374 of lager € 27,80
€ 23.000 € 25,33 € 17.000 € 20,70 € 28.500 € 31,53 € 25.000 € 46,56
€ 24.000 € 36,87 € 19.000 € 43,78 € 30.000 € 48,83 € 27.500 € 75,41
€ 25.000 € 48,41 € 20.000 € 55,32 € 32.500 € 77,68 € 30.000 € 104,25
€ 26.500 € 65,72 € 22.500 € 84,17 € 35.000 € 106,53 € 35.000 € 161,95
€ 28.000 € 83,02 € 25.000 € 113,01 € 40.000 € 164,22 € 40.000 € 219,64
€ 30.000 € 106,10 € 27.500 € 141,86 € 45.000 € 221,91 € 45.000 € 277,33
€ 32.500 € 134,95 € 30.000 € 170,70 € 50.000 € 279,60 € 50.000 € 335,02
€ 35.000 € 163,79 € 35.000 € 228,40 € 55.000 € 337,30 € 55.000 € 392,72
€ 40.000 € 221,48 € 40.000 € 286,09 € 60.000 € 394,99 € 60.000 € 450,41
€ 45.000 € 279,18 € 45.000 € 343,78 € 65.000 € 452,68 € 65.000 € 508,10
€ 50.000 € 336,87 € 50.000 € 401,47 € 70.000 € 510,37 € 70.000 € 565,79 
€ 55.000 € 394,56 € 55.000 € 459,17 € 75.000 € 568,07 € 75.000 € 623,48
€ 60.000 € 452,25 € 60.000 € 516,86 € 80.000 € 625,76 € 80.000 € 681,18
€ 65.000 € 509,95 € 65.000 € 574,55 € 85.000 € 683,45 € 85.000 € 738,87

2.  u betaalt nooit meer dan de kostprijs 
 van de voorziening
De eigen bijdrage die u moet betalen is nooit ho-
ger dan de maximale periodebijdrage en ook nooit 
hoger dan de werkelijke kosten van de voorzie-
ning. Als de werkelijke kosten lager zijn dan de 
maximale periodebijdrage betaalt u dus de wer-
kelijke kosten. De werkelijke kosten zijn de kos-
ten die de gemeente betaalt voor de voorziening. 

Daarbij wordt maximaal het tarief van de goed-
koopste aanbieder gehanteerd. 

u betaalt ook een eigen bijdrage als u geen 
maatwerkvoorziening maar een ‘dienst’ 
ontvangt
Krijgt u ondersteuning in de vorm van hulp bij het 
huishouden, individuele begeleiding, groepsbege-
leiding (dagbesteding) of kortdurend verblijf dan 

betaalt u eigen bijdrage zolang u deze ondersteu-
ning krijgt. De kosten worden berekend op basis 
van de hoeveelheid zorg (per uur, dagdeel of et-
maal) maal de prijs per eenheid. In onder-staan-
de tabel zijn de tarieven per voorziening weerge-
geven die door het CAK voor Uithoorn worden ge-
hanteerd om de kosten van de voorziening te be-
rekenen.

wmo-maatwerkvoorziening tarief periode 1 en 3 (wk 1 t/m 12) tarief periode 4 t/m 13 (wk 13 t/m 52)  eenheid

Hulp bij het huishouden niveau 1 € 21,58  € 21,58  per uur
Hulp bij het huishouden niveau 2 € 23,41  € 23,41  per uur
Begeleiding individueel  € 38,00  € 26,10  per uur
Begeleiding groep (dagbesteding) € 30,00  € 21,10  per dagdeel
Kortdurend verblijf  € 22,66  € 22,66  per etmaal

De tarieven voor hulp bij het huishouden en kort-
durend verblijf zijn de tarieven van de goedkoop-
ste aanbieders. De tarieven voor begeleiding in-
dividueel en begeleiding groep zijn in 2016 vanaf 
periode 3 lager dan de tarieven van de goedkoop-
ste aanbieders. Dit om te voorkomen dat mensen 
met een hoger inkomen, die onder de AWBZ al be-
geleiding individueel of begeleiding groep ontvin-

gen over geheel 2016 met een te sterke stijging 
van de eigen bijdrage te maken krijgen.

Heeft u bijvoorbeeld 2 uur hulp bij het huishou-
den niveau 1 per week dan zijn de kosten in totaal  
€ 172,64 per 4 weken (€ 21,58 x 2 uur x 4 weken). 
Of u dit bedrag ook aan eigen bijdrage moet be-
talen hangt af van uw maximale periodebijdrage. 

u betaalt ook een eigen bijdrage 
als u een ‘hulpmiddel’ huurt
Als de maatwerkvoorziening bestaat uit een hulp-
middel dat de gemeente huurt van een leveran-
cier, dan betaalt u eigen bijdrage zolang u het 
hulpmiddel in bruikleen heeft. U betaalt nooit meer 
dan de huurprijs die de gemeente voor het hulp-
middel betaalt.

soort voorziening    huurprijs  huurprijs
    Beenhakker  meyra

Scootmobiel    € 60,00  € 65,65
Driewielfiets volwassenen   € 40,00  € 45,63
Driewielfiets kinderen   € 35,00  € 43,50
Douche-toiletstoel    € 14,00  € 15,40
Douche-toiletstoel in hoogte verstelbaar   € 73,00  € 93,22
Tillift actief    € 75,00  € 51,35
Overig: rolstoelfiets, handbike, hulpaandrijvingen,   Geoffreerde prijs  Geoffreerde prijs
badlift, autostoel, draaiplateau, douchebrancard

wmo-maatwerkvoorziening tarief periode 1 en 3 (wk 1 t/m 12) tarief periode 4 t/m 13 (wk 13 t/m 52)  eenheid

Hulp bij het huishouden niveau 1 € 21,58  € 21,58  per uur
Hulp bij het huishouden niveau 2 € 23,41  € 23,41  per uur
Begeleiding individueel  € 38,00  € 26,10  per uur
Begeleiding groep (dagbesteding) € 30,00  € 21,10  per dagdeel
Kortdurend verblijf  € 22,66  € 22,66  per etmaal

eigen bijdrage bij 
‘Voorziening in eigendom’
Bij kleine hulpmiddelen (tot € 500) die door de ge-
meente worden gekocht, zoals een douchekruk, 
toiletverhoger of badplank, betaalt u de maxima-
le periode bijdrage totdat de totale kostprijs is 

voldaan. Ook bij woningaanpassingen (zowel in 
huur- als koopwoning) betaalt u de maximale peri-
ode bijdrage totdat de kostprijs is voldaan.

3.  Vragen
Met het rekenprogramma op de website van het 

CAK (www.hetcak.nl) kunt u zelf de hoogte van uw 
eigen bijdrage berekenen. Heeft u vragen over bo-
venstaande informatie of over uw voorziening dan 
kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket, te-
lefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 10.30 uur op tel 0297 513111.

informatie over het raadgevend 
referendum van 6 april 2016
Met betrekking tot het raadgevend 
referendum van 6 april 2016 over 
een wet die strekt tot goedkeuring 
van de associatieovereenkomst tus-
sen de EU en Oekraïne deelt de bur-
gemeester van Uithoorn het volgen-
de mee. De tekst van de goedkeu-
ringswet en de associatieovereen-
komst zijn te vinden op www.verkie-
zingen2016.nl. Op deze site is ook 

een link geplaatst naar de bijbeho-
rende bijlagen.
Het is ook mogelijk om vanaf 9 maart 
2016 de tekst van de goedkeurings-
wet en die van de associatieover-
eenkomst in te zien in het gemeen-
tehuis (Laan van Meerwijk 16 te Uit-
hoorn). De teksten zijn voor ieder-
een die dat wil, gratis af te halen in 
het gemeentehuis. 

Referendum 2016
Op 6 april 2016 wordt het referen-
dum gehouden over de goedkeuring 
inzake de associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Oe-
kraïne. Op verzoek van de Referen-
dumcommissie kunt u www.referen-
dum-commissie.nl als kiezer de feite-
lijke informatie vinden over de associ-
atieovereenkomst tussen de Europe-
se Unie en Oekraïne.
Op woensdag 6 april kunt u uw stem 
uitbrengen bij het referendum over 
het associatieakkoord tussen de Eu-
ropese Unie en de Oekraïne.

stemmen
U kunt in Uithoorn elk willekeurig 
stemlokaal binnen de gemeente Uit-
hoorn stemmen. Op uw stempas 
staat wel het adres van een stemlo-
kaal bij u in de buurt, maar u bent niet 
verplicht om daar te stemmen. Als het 
u beter past om in een ander stem-
lokaal te stemmen dan kan dat. Als 
u gaat stemmen moet u naast uw 
stempas ook een geldig identiteits-
bewijs overleggen. Voor deze verkie-
zing geldt dat het identiteitsdocument 
maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. 
Als u zich niet kunt identificeren mag 
u niet stemmen. U brengt uw stem uit 
op een stembiljet.

stemmen met een stempas 
én identiteitsbewijs
Om overal in Uithoorn te kunnen 
stemmen heeft u een stempas ont-
vangen. De stempas toont aan dat u 
gerechtigd bent om te stemmen. Zon-
der de stempas kunt u uw stem niet 

uitbrengen. Het is daarom van groot 
belang dat u de stempas niet vergeet 
mee te nemen. Mocht u uw stempas 
kwijtraken dan kunt u persoonlijk, ui-
terlijk dinsdag 5 april 2016, tot 12.00 
uur een vervangende stempas aan-
vragen bij het team Vergunningen en 
Burgerzaken Duo+. Mocht u alsnog 
uw “oude” stempas terugvinden dan 
kunt u daarmee niet stemmen; dat 
kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw 
stempas ook een geldig identiteits-
bewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs). U bent 
verplicht dit te tonen aan de voorzitter 
van het stembureau. Voor deze ver-
kiezing geldt dat het identiteitsdocu-
ment maximaal 5 jaar verlopen mag 
zijn.

waar kan ik stemmen?
Het college van burgemeester en 
wethouders van Uithoorn heeft op 23 
februari 2016 besloten de volgende 
locaties voor de stembureaus aan te 
wijzen:
- Gemeentehuis, Laan van Meer-

wijk 16, 1423 AJ Uithoorn
- De Springschans, Eendracht 8, 

1423 ET Uithoorn
- Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 

16, 1424 BK De Kwakel
- Buurthuis Ponderosa, Plesman-

laan 27, 1421 XM Uithoorn
- Het Duet, Prinses Christinalaan 

120, 1421 BN Uithoorn
- Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 

29, 1422 CB Uithoorn
- Evangelische Christelijke Ge-

meente, Herman Gorterhof 3, 
1422 JP Uithoorn

- KnA, gebouw, Legmeerplein 49, 
1422 RG Uithoorn

- Alkwin Kollege, ingang Geertrui-
dahoeve Uithoorn

Wij maken u erop attent dat u op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen het besluit inzake 
de aanwijzing van de stembureaus 
binnen zes weken na verzending van 
deze brief een gemotiveerd bezwaar-
schrift bij het college van burgemees-
ter en wethouders kunt indienen. Een 
dergelijk bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de 
sector bestuursrecht van de arrondis-
sementsrechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam, om een voor-
lopige voorziening te vragen. Een ge-
motiveerd verzoekschrift kunt u daar-
toe tot hem richten. Voor de behan-
deling van een verzoekschrift wor-
den u door de rechtbank kosten in re-
kening gebracht. Volledigheidshalve 
wijzen wij u erop dat ook andere be-
langhebbenden tegen onze beslis-

sing bezwaren kunnen indienen. U 
wordt verzocht hiermee rekening te 
houden.

Openingstijden stemlokalen
De stemlokalen zijn geopend van 
’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 
21.00 uur.
Met een stempas kunt u binnen de 
gemeente in alle aangewezen loka-
len waar een stembureau is geves-
tigd stemmen.

stemmen bij volmacht / iemand 
anders gaat voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming 
niet in de gelegenheid bent om zelf 
uw stem uit te brengen, dan kunt u ie-
mand anders een volmacht verlenen. 
Deze persoon mag dan namens u uw 
stem uitbrengen. Op de achterzijde 
van uw stempas kunt u de naam in-
vullen van degene (gemachtigde) die 
voor u gaat stemmen. De gemachtig-
de kan iedereen zijn die in Uithoorn 
woont en ook een stempas heeft ont-
vangen. 
Van belang is wel dat de gemachtig-
de niet meer dan twee machtigingen 

heeft aangenomen en de volmacht-
stem gelijktijdig met de eigen stem 
uitbrengt. Het geven van de mach-
tiging kan tot en met de dag van de 
stemming zelf.

De kiezer die voor u gaat stemmen 
moet ook een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs van u aan de voor-
zitter laten zien. Voor deze verkie-
zing geldt dat het identiteitsdocument 
maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

stemmen met een kiezerspas / u 
wilt gaan stemmen in een andere 
gemeente in nederland
Als u op de dag van de stemming 
in een andere gemeente in Neder-
land wilt stemmen, dan moet u een 
kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas 
kunt u verkrijgen door met uw stem-
pas naar het gemeentehuis te gaan. 
Daar wordt dan uw stempas omgezet 
in een kiezerspas. En met deze kie-
zerspas kunt u dan gaan stemmen in 
een andere gemeente in Nederland. 
Het aanvragen van een kiezerspas 
kan tot en met dinsdag 5 april 2016 
tot 12.00 uur.

informatie
Wilt u meer weten over het referen-
dum? Bel met (0297) 513 111 of kom 
langs op het gemeentehuis (Laan 
van Meerwijk 16, Uithoorn). 

wij kunnen u op afspraak helpen
- Maandag 08.30-14.00 uur voor al-

le producten en het referendum, 
vanaf 14.00-17.00 uur alleen voor 
het referendum;

- Dinsdag 08.30-14.00 uur voor al-
le producten en het referendum, 
vanaf 14.00-17.00 uur alleen voor 
het referendum;

- Woensdag 08.30-13.00 uur voor 
alle producten en het referendum 
(tussen 13.00-17.00 uur is vrije 
inloop). Vanaf 17.00-20.00 uur 
avondopenstelling voor paspoort, 
rijbewijs, verhuizing etc, maar niet 
voor het referendum;

- Donderdag 08.30-14.00 uur voor 
alle producten en het referendum, 
vanaf 14.00-17.00 uur alleen voor 
het referendum;

- Vrijdag 08.30-12.00 uur voor alle 
producten en het referendum.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te 
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uit-
hoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden 
op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer on-
gedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 
u kosten in rekening gebracht.

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

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21, Inzagepe-

riode 29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. 
Stevens (0297) 513 111.

- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Mijnshereweg 2, Inzageperiode 
29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5, Inzageperiode 12 fe-
bruari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, A. 
Stevens (0297) 513111.

- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42, Inzageperio-
de 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Wer-
ken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Europarei Midden. Beroepsperiode 
12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Wer-
ken, R. Noorhof (0297) 513111.

- Wijzigingsplan Randweg 105, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 
april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.

- Wijzigingsplan Randweg 101, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 
april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.

- Wijzigingsplan Noorddammerweg 37-39, Inzageperiode 26 februari 2016 tot 
en met 7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 
513 111.

- Wijzigingsplan Noorddammerweg 33, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en 
met 7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 
111.

- Vaststelling bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4. Inzageperiode 11 
maart 2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Wer-
ken, A. Stevens (0297) 513111.

- Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inzageperiode 11 maart 
2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, K. de 
Boer (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode 11 maart 2016 datum 
tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, W. van de Lage-
maat (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-

staande bedrijfswoning ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeids-
migranten. Ontvangen 1 maart 2016.

- Poelweg 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-
staande bedrijfswoning ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeids-
migranten. Ontvangen 1 maart 2016.

- Vuurlijn 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorge-
vel. Ontvangen 1 maart 2016.

Thamerdal
- Zijdelveld 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van erfver-

harding. Ontvangen 27 februari 2016.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGS-
 VERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen 
voor het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Vuurlijn 50, het in gebruik nemen van een bed en breakfast en een kookstudio 

‘In den Ossewaerd’.
Genoemde plannen liggen van vrijdag 11 maart 2016 tot en met donderdag 21 
april 2016 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze 
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en 
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 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
- Bezworen Kerf 27, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik 

van een woning als bedrijfswoning naar het gebruik als plattelandswoning. Be-
zwaar: t/m 5 april 2016.

- Iepenlaan 38, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-
zwaar: t/m 6 april 2016.

- Drechtdijk 61, omgevingsvergunning voor het vestigen van een Bed & Break-
fast. Bezwaar: t/m 12 april 2016. Rozenlaan, vergunning voor het plaatsen van 
een container op de parkeerplaatsen naast Rozenlaan 17, van 1 t/m 15 maart 
2016. Bezwaar t/m 14 april 2016.

- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhoff, Buitendijks)

- Bernard Zweershof 7, rioolaansluitvergunning voor het afvoeren van drainage-
water. Bezwaar t/m 5 april 2016.

- Bernard Zweershof 17, rioolaansluitvergunning voor het afvoeren van draina-
gewater. Bezwaar t/m 30 maart 2016.

- Cartografi elaan 31 t/m 35 en 130 t/m 142, omgevingsvergunning voor het op-
richten van 10 woningen. Bezwaar: t/m 7 april 2016. 

- Weegbree 55. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan mevrouw Meijer 
voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de toneel oorstel-
lingen van Maskarade op 29 en 30 april en 21 en 22 oktober 2016. Bezwaar 
t/m 11 april 2016

Thamerdal
- Thamerdal vergunning kabels en leidingen voor het aanpassen van het LS-net 

en verwijderen verdeelkasten. Bezwaar t/m 12 maart 2016.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Café Drin-

ken & Zo voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016. Be-
zwaar t/m 11 april 2016.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “IEPENLAAN DEELGEBIED 4”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 25 fe-
bruari 2016 het bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 4” als vervat in planiden-
tifi catiecode NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD4-VG01ongewijzigd heeft vastgesteld.
Toelichting bestemmingsplan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 
leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren 
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere 
jaren kan gaan duren. Daarom is er voor gekozen om het project in fases in te de-
len. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opge-
steld en ter inzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weer-
gegeven van de eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan; woonka-
vels in het woonlint aan de Iepenlaan met aan de zuidzijde een openbaar groen-
gebied tot aan de Vuurlijn. Tussen de woningen en het openbaar groengebied 
is een zone voorzien van weidekavels die een overgang vormen van privé naar 
openbaar gebied. 
Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereen-
komst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied 
in procedure gebracht. Voorliggend bestemmingsplan betreft het vierde bestem-
mingsplan dat voor het project Iepenlaan in procedure is gegaan. Het bestem-
mingsplan voor deelgebied 4 heeft betrekking op het perceel Noorddammerweg 1. 
Op de gronden van Noorddammerweg 1 krijgt de voormalige bedrijfswoning een 
woonbestemming. Ter plaatse van de voormalige kassen krijgen de gronden een 
fl exibel bouwvlak waar maximaal 4 woningen gebouwd mogen worden. Het ge-
bied achter de nieuwe woonkavels wordt ingericht als groengebied met een recre-
atieve functie. Binnen deze groen bestemming is een wijzigingsbevoegdheid op-
genomen. Ter plaatse van dit gebied kan de bestemming worden gewijzigd in de 
bestemming ‘Wonen - 2’ om te kunnen voorzien in woningen en/of een woonzorg-
complex. Deze functie kan alleen worden gerealiseerd indien de locatie ten noor-
den van het groengebied niet door de gemeente kan worden aangekocht en wor-
den toegevoegd aan het openbaar groengebied. Het gebied achter de 4 bouwka-
vels in het plangebied wordt in dat geval ook geen openbaar toegankelijk groen-
gebied, omdat het niet in verbinding staat met het overige groengebied.
Besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij ten behoeve 
van de nieuw te bouwen woningen op het perceel Noorddammerweg 1 te De Kwa-
kel hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder hebben vastgesteld. 
De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de 
Noorddammerweg. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde dat gelijktijdig met 
het ontwerpbestemmingsplan terinzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen inge-
diend. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en het besluit hogere 
waarden liggen met ingang van 11 maart 2016 gedurende zes weken ter inza-
ge. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn geduren-
de de openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 maart 2016 t/m 21 april 2016) kan 
tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen 
die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belangheb-
benden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de ge-
meenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeen-
teraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
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. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 9 maart 2016

 START INSPRAAK ONTWERP ‘BESTEMMINGSPLAN 
 WONINGBOUWLOCATIE BMX-TERREIN’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum met identificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPbmxterrein-OW01 met ingang van 11 maart 2016 gedurende 
zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Aan de Europarei ligt een BMX-terrein met bijbehorend clubhuis van de wieler-
vereniging UWTC. Zij willen hun activiteiten concentreren op sportpark de Rand-
hoorn en verhuizen daarom de BMX-baan. Op de vrijgekomen gronden beogen 
we de ontwikkeling van maximaal 35 woningen met bijbehorende voorzieningen. 
Het gaat om een combinatie van rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen en 
enkele vrijstaande woningen. De woningen voorzien in een woningbehoefte en 
geven bewoners in de buurt een mogelijkheid wooncarrière binnen de wijk te ma-
ken. De gronden hebben momenteel de bestemming Sport. Binnen deze bestem-
ming zijn woningen niet toegestaan. Met dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan 
wordt het gebied voorzien van passende bestemmingen. 
Wijzigingen
Op 24 november jl. is hierover een inloopavond gehouden, daarna is heeft het 
voorontwerpbestemmingsplan twee weken ter inzage gelegen. We hebben daar-
op enkele reacties ontvangen, deze zijn gebundeld in de Nota Inspraak. Deze is 
als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan in te zien. In navolging van een be-
stuurlijke reactie is er met name veel aandacht besteed aan een grondige onder-
bouwing van nut en noodzaak van woningbouw op deze locatie.
Ter inzage
Het ontwerp ‘Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein’ ligt van vrijdag 
11 maart 2016 t/m donderdag 21 april 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de ge-
meenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De ge-
meenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing ne-
men over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Uithoorn, 9 maart 2016

 TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 DE RIETKRAAG
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan De Rietkraag met ingang van vrijdag 11 maart 2016 t/m donder-
dag 21 april 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag
Op het voorontwerp van bestemmingsplan De Rietkraag zijn 29 inspraakreac-
ties ingediend. In de nota inspraak bij het ontwerp van bestemmingsplan De Riet-
kraag zijn deze reacties samengevat en voorzien van een reactie van de gemeen-
te. Naar aanleiding van de reacties is het plan op diverse punten aangepast. Dit 
betreft met name de wijze van verkeersontsluiting en als gevolg van de aanpas-
singen daarin, een wijziging in de verkavelingsopzet. Samengevat betreffen de 
grootste wijzingen:
- Door middel van een coupure door de stellingdijk naar de Vuurlijn komt er één 

verkeersontsluiting voor het plangebied die ook tijdens de bouw zal worden ge-
bruikt. De eerder voorgestelde ontsluitingsvoorstellen komen hiermee te ver-
vallen. 

- Door deze ontsluitingsvariant is de oorspronkelijke verkavelingsopzet iets aan-
gepast. De ontsluitingsweg in het plangebied ligt nu direct in het verlengde van 
de coupure in de dijk en daarmee voor het overgrote deel aan de zijde van de 
sportvelden van KDO.

Voor een nadere toelichting op deze ontwikkelingen wordt verwezen naar het ont-
werpbestemmingsplan en de in de bijlagen daarbij opgenomen Nota Inspraak.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag ligt met ingang van vrijdag 11 maart 
2016 t/m donderdag 21 april 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerp-
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de bibliotheek, gebouw 
De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van 
de bibliotheek, alsmede in het Dorpshuis in De Kwakel.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad 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, 9 maart 2016

Uitnodiging informatieavond 
woningbouwplan 
“De Rietkraag” in De Kwakel
Voor het braakliggende stuk grond 
tussen woonwijk De Kuil en de Vuur-
lijn / Ringdijk, naast het sportcomplex 
van KDO heeft Vorm Ontwikkeling 
b.v. een woningbouwplan ontwikkeld 
met twee-onder-een-kap woningen, 
eengezinswoningen en beneden-
bovenwoningen. Daarnaast is in dit 
plan ruimte gereserveerd voor acht 
starterswoningen die Vereniging Cu-
be Starterswoning hier door en voor 
jongeren wil gaan bouwen.

Hiervoor moet het bestemmings-
plan worden gewijzigd. Op 15 sep-
tember 2015 heeft een eerste infor-
matieavond plaatsgevonden over 
het voorontwerpbestemmingsplan. 
Daarna zijn inspraakreacties inge-

Verkeersbesluit tijdelijke 
inrichting Koningin Máximalaan
Sinds oktober 2015 is de Koningin 
Máximalaan (voormalige N196) ei-
gendom van de gemeente Uithoorn. 
Wij mogen vanaf dat moment de weg 
vrij naar ons eigen inzicht inrichten. 
Ons doel is altijd geweest om het door-
gaand autoverkeer zo snel als moge-
lijk uit het dorpscentrum te weren. Zo 
vergroten wij de leefbaarheid, leven-
digheid en veiligheid in het dorpscen-
trum. Eerder onderzoek toonde aan 
dat wij hierin ingrijpende maatregelen 
moeten nemen. 

Weren doorgaand verkeer
In januari hebben wij de verkeerslich-
ten aangepast bij de voetgangers-
oversteek ter hoogte van de Dorps-
straat. Dit hebben wij gedaan om het 
doorgaande verkeer te ontmoedi-
gen. De verkeerslichten zijn op aan-
bod afgesteld. Het licht voor voetgan-
gers staat altijd op groen tot er een au-
to aan komt rijden. De verkeerslichten 
en de belijning op de weg bij de krui-
sing met de Laan van Meerwijk zijn 
ook aangepast. 
Op 1 maart 2016 heeft het college van 

burgemeester en wethouder een ver-
keersbesluit genomen om de tijdelijke 
inrichting van het gebied mogelijk te 
maken. Dit hebben zij gedaan omdat 
de defi nitieve inrichting nog even op 
zich laat wachten. 

Tijdelijke inrichting
Met deze tijdelijke inrichting zorgen 
we er voor dat het doorgaand verkeer 
ontmoedigd wordt. Wij willen hiermee 
het ‘verblijven en ontmoeten’ in het 
gebied stimuleren. Vanaf de Koningin 
Máximalaan ontstaat een toegangs-
weg naar de tijdelijke parkeerplaats 
aan de Prinses Irenelaan. Inwoners 
van Amstelhoek en Mijdrecht kunnen 
het dorpscentrum per auto blijven be-
reiken via de Prinses Irenebrug. Het 
parkeerterrein op de Prinses Irenel-
aan is aan beide zijden te bereiken en 
te verlaten. De doorgaande fi ets- en 
wandelverbinding blijft in stand. Laden 
en lossen voor het bevoorraden van 
winkels blijft mogelijk. In het ontwerp 
is rekening gehouden met voldoende 
parkeergelegenheid en zorgt voor di-
verse extra parkeerplaatsen. De ver-

keersveiligheid blijft met dit plan vol-
doende gewaarborgd. Het dorpscen-
trum en omliggend gebied (inclusief 
Amstelhoek) blijven goed bereikbaar 
voor hulpdiensten, die via de bus-
baanbrug kunnen rijden. Landbouw-
voertuigen en vrachtwagens mogen 
niet via deze toegangsweg rijden. Wij 
passen de huidige uitrijroute aan voor 
de bestaande laad- en losvoorziening 
bij de AH. Voor de tijdelijke inrichting is 
een verkeersbesluit nodig voor het in-
stellen van en aanpassen van:
- een inrijverbod voor landbouwver-

keer en vrachtwagens;
- een gesloten verklaring (voor het 

wegdeel nabij de kruising Laan 
van Meerwijk) met uitzondering 
voor vrachtwagens laden en los-
sen en langzaam verkeer;

- het wegtracé en rijrichting voor la-
den en lossen AH (keervoorzie-
ning). 

Verkeersbesluiten
Het verkeersbesluit wordt op 9 maart 
2016 gepubliceerd in de Staatscou-
rant. Zie hiervoor www.staatscou-
rant.nl. Onder Officiële bekendma-
kingen klikt u op ’Zoeken in offi ciële 
bekendmakingen’. Vervolgens zoekt 
u op ‘verkeersbesluiten Uithoorn’. U 
kunt tot 6 weken na publicatie be-

WERK IN 
UITVOERING

Afsluiting Waterwolftunnel 
voor onderhoud
Vanwege onderhoudswerkzaamhe-
den aan de Waterwolftunnel, is de 
N201 ter hoogte van de tunnel afge-
sloten van vrijdag 18 maart (19.00 
uur) tot zaterdag 19 maart (06.00 
uur). Door de afsluiting kan het ver-
keer geen gebruik maken van het 
N201-tracé tussen de Legmeerdijk in 
Aalsmeer en de aansluiting  met de 
Fokkerweg in Haarlemmermeer. Met 
behulp van borden wordt het verkeer 
omgeleid. 

Meer informatie
Bij vragen over werkzaamheden kunt 
u bellen naar het Provinciaal Service-
punt via 0800-0200600 (gratis).

diend. Veel reacties hebben betrek-
king op de verkeersontsluiting. In de 
afgelopen periode is onderzoek ge-
daan naar mogelijke alternatieve op-
lossingen. Recent is overeenstem-
ming bereikt over een alternatieve 
verkeersontsluiting. Ook het verka-
velingsplan is daarop aangepast. 
Over dit aangepaste plan houden 
wij een informatieavond. U bent van 
harte uitgenodigd op donderdag 
10 maart 2016 in basisschool De 
Zon aan de Anjerlaan 1, De Kwa-
kel van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 
uur. Vanaf 19.15 uur bent u welkom 
voor een kop koffi e of thee. Op de in-
formatieavond lichten wij het aange-
paste plan en het ontwerp bestem-
mingsplan aan u toe. Aansluitend 
kunt u de plannen verder bekijken.
Na deze informatieavond liggen de 
plannen ter inzage en is er de ge-
legenheid om zienswijzen in te die-
nen. Zie hiervoor de publicatie on-
der de overige bekendmakingen in 
deze krant.

zwaar aantekenen tegen de geno-
men verkeersbesluiten, in de publi-
catie van de Staatscourant is aange-
geven hoe dat moet. Pas na afron-
ding van de procedure worden werk-

zaamheden voor de tijdelijke inrich-
ting en de uitvoering van de verkeer-
besluiten uitgevoerd. Dit is uiteraard 
ook afhankelijk van de uitkomsten 
van de procedure.





Uithoorn - De reacties op het mogelijk door-
trekken van de tramlijn vanuit Amstelveen naar 
Uithoorn naar deze krant blijven binnenkomen. 
Reden om ook dit keer berichtgeving van inwo-
ners die via e-mail hebben gereageerd, te cite-
ren. Dat zijn zowel berichten van degenen die 
de tram graag zien komen, alsook van hen die 
dat niet willen. De redactie heeft ook meldingen 
binnengekregen van fervente tegenstanders van 
de tram die zich boos afvragen waarom de krant 
nu ook de voorstanders een kans heeft gegeven 
hun mening te verkondigen. Maar die hebben 
toch ook het recht om hun zegje over dit pro-
ject kenbaar te maken? De redactie blijft daarbij 
een neutraal standpunt innemen of er nu wel of 
geen tram komt. De krant geeft uitsluitend de 
inhoud van hun bewoordingen weer. Nu lijken 
de talrijke binnengekomen (soms fors uitgeval-
len) reacties groot in aantal, maar op de keper 
beschouwd zijn het nog ‘peanuts’ in verhouding 
tot de 28.000 inwoners die de gemeente Uit-
hoorn telt. Het overgrote deel daarvan laat het 
erbij of wacht de besluitvorming af. Kortom, de 
insteek was te peilen of er behalve tegenstem-
mers van de mogelijke tramlijn ook voorstan-
ders zouden zijn. Louter voor de beeldvorming. 
Niet meer en niet minder en daar is de bericht-
geving op gebaseerd. In de ogen van de redac-
tie is daar (journalistiek gezien) niets mis mee.

DOORTREKKEN TRAMLIJN:
DEEL 2

WEL OF NIET?

Ik ben een groot voorstander van het door-
trekken van de tramlijn. Wanneer ik nu naar 
Amsterdam ga, pak ik in de winter eerst de 
auto naar Amstelveen (en dan hopen dat ik 
niet tijdens de spits in de fi le sta op de Boven-
kerkerweg) om daar vervolgens mijn auto te 
parkeren en de tram te nemen. In de zomer 
fi ets ik eerst naar het beginpunt in Amstel-
veen Westwijk om daar vervolgens in de tram 
te stappen. Ik woon in de Legmeer-West en 
het is zeer onpraktisch om überhaupt naar 
de dichtstbijzijnde bushalte te komen. Een 
rechtstreekse verbinding die mij snel naar 
het centraal brengt is een grote meerwaar-
de. Het bespaart veel tijd, geld en energie.

Manon van den Berge

Ik volg de discussie over de tramlijn al enige 
tijd en heb ook de inloopavond in de Thamer-
kerk bijgewoond. Ik heb zodoende een goed 
beeld kunnen krijgen van de voor en tegens. 
Ik begrijp overigens de gevoelens van de be-
woners die langs het tracé wonen. Volgens 
mij moeten zij echter op de hoogte zijn van 
het bestemmingsplan van het voormalige 
spoortracé. Vooronderzoek doen op de plaats 
waar je wilt gaan wonen doet toch iedereen? 
Het is mij in ieder geval al lang bekend dat 
er plannen zijn om daar iets aan het open-
baar vervoer in Uithoorn te doen. Ik hoor 
of lees dat die bewoners zich zorgen maken 
over zeldzame dieren en het verdwijnen van 
hun habitat. Ook maakt men zich zorgen over 
de veiligheid van kinderen. Daarbij komt dan 
nog het vermoedelijke gebrek aan reizigers, 
fi jnstof, lawaai etc. Teveel om op te noemen 
om het vooral toch maar niet te doen.
Over de dieren en natuur hoeven we het niet 
eens te hebben want als er niet gebouwd zou 
zijn in de Legmeer-West hadden die dieren 
natuurlijk nog steeds hun ruimte en habitat 
gehad. Dus dat vind ik een beetje hypocriet. 
Veiligheid van kinderen is m.i. ook geen is-
sue want kinderen moeten altijd alert zijn in 
het verkeer. Ouders spelen daar een belang-
rijke rol in om dat tussen de oren van kinde-
ren te krijgen. En gelijk willen krijgen over de 
ruggen van onze kinderen vind ik erg fl auw 
en erg kort door de bocht. De overige argu-
menten zijn volgens mij ‘natte vinger werk’. 
Ik kijk graag verder vooruit en realiseer mij 
dat het alleen maar drukker gaat worden in 
onze regio. De Zijdelweg staat immers nu al 
steeds vaker vast. Er is simpelweg nauwelijks 
een alternatief zoals een goed functionerend 
openbaar vervoer. De optie om de tramlijn te 
laten stoppen bij de Shell/N201 vind ik wel 
een goed alternatief.
De argumenten van de bewoners langs het 
tracé wegen mijns inziens niet op tegen de 
voordelen voor onze toekomstige generatie. 
Dus... ja, ik ben voor!

Peter E.

In uw krant van 24 februari jongsleden een 
hele terechte oproep: ’zwijgende meerder-
heid laat eens van u horen’. Waarvan akte. 
In mijn omgeving merk ik weinig van weer-
stand tegen de tramlijn, maar teken daar-
bij direct aan dat ‘mijn omgeving’ De Kwakel 
is en dus niet direct aan de (beoogde) tram-
lijn ligt. Zoals voor alle moderniseringen/ver-
anderingen is hebben we - en vaak niet on-
terecht - veel te zeggen over de nadelen die 
deze hebben, maar gaan we ingegeven door 
emoties grotendeels voorbij aan wat de ver-
nieuwing voor ons, en vooral onze kinderen, 
kan betekenen. Dat de komst van de lijn voor 
de aanwonenden een verminderd woonge-
not zal opleveren, daar zullen weinigen het 
niet mee eens zijn. Echter, met alles wat ‘we’ 
veranderen en ontwikkelen heeft dat gevol-
gen voor zijn omgeving. Dat daarbij maat-
regelen genomen worden om die schade te 
beperken c.q. te compenseren is verdedig-
baar. Maar de voordelen van deze ontwik-
keling zijn dermate groot, dat dit het onge-
mak rechtvaardigt. Een directe tramverbin-
ding met onze hoofdstad? Geweldig voor on-
ze kinderen die daar over een paar jaar gaan 
studeren. Geweldig voor degenen onder ons 
die naar het Nieuwe de la Mar of naar het 
Scheepvaartmuseum willen! En dan heb ik 
het nog niet gehad over de bereikbaarheid 
voor Uithoorn vanuit de hoofdstad. Het kan 
onze gemeente veel nadrukkelijker op de 
kaart zetten. De prachtig vernieuwde Am-
stelboulevard dienen we niet onder een gla-
zen stolp weg te zetten, maar uitstallen en 
goed bereikbaar maken. Uithoorn is een per-
fecte uitvalsbasis voor het verkennen van de 
ons polder- en weidelandschap en dat van 
het aanpalende Groene Hart. Er liggen op dat 
vlak grote kansen op ons te wachten, waarbij 
een goede, makkelijke verbinding als een ka-
talysator zal werken. Goed, we zullen er aan 
moeten wennen, maar we wonen inmiddels 
in Groot-Amsterdam en moeten geen hek om 
Uithoorn willen bouwen. Omarm de vooruit-
gang, koester het verleden. Wij mensen zijn 
geneigd alles te willen laten zoals het is, 
maar we wonen nu eenmaal niet meer in ‘Het 
Dorp’ van Wim Sonneveld. De wereld is dyna-
misch, beweegt, verandert. Dat noemen we 
vooruitgang en dat dit niet op alle onderde-
len fi jn is, is duidelijk. Het is net opgroeien, 
ook niet op alle onderdelen leuk, maar je wilt 
immers toch ook niet klein blijven!

Ruud Pouw

Naar aanleiding van de oproep in de Nieu-
we Meerbode laat ik u weten dat ik een voor-
stander ben voor de tram in Uithoorn. Uit-
hoorn is een heerlijk dorp maar het is ook fi jn 
dat het centraal gelegen is. Hoeveel mensen 
hebben nou alleen een leven in Uithoorn? 
Ook ben ik erg blij met nieuwe N201. Ik reis 
voor m’n werk regelmatig naar Amsterdam. 
De tram is juist voor inwoners van Uithoorn 
een uitkomst. Ik verwacht niet zo snel dat 
mensen uit andere plaatsen naar Uithoorn 
komen omdat de tram hier naartoe rijdt. Als 
ze hier niets te zoeken hebben waarom zou-
den ze dan naar Uithoorn komen. Om in te 
breken? Dat gebeurt nu ook, is geen tram 
voor nodig. En ik ben van mening dat hui-
zenprijzen juist stijgen door de komst van 
de tram. Iedere verandering is moeilijk dat 
heeft tijd nodig. Hoe dan ook, Ik kan niet 
wachten op de tram.

Agnes van Mourik

Ik ben tegen een tramlijn, zeker zoals de 
Stadsregio die presenteert en dwingend op-
legt aan de omwonenden. In de jaren van de 
vorige eeuw lag er een weliswaar een enke-
le spoorlijn vanaf Breukelen via Mijdrecht en 
Uithoorn tot aan het Haarlemmermeerstati-
on in Amsterdam. Met de komst van het bus-
vervoer werd het spoor onrendabel en op-
gebroken. Veel mensen namen de bus, tot-
dat het OV bedacht dat de tarieven hoger 
moesten voor het passagiersvervoer. Me-
nigeen die zich een auto kon veroorloven 
stapte toen van de bus over op de auto. In 
plaats van te investeren in nieuwe verbeter-
de dienstregelingen, nieuwe bussen (electro 
in plaats van diesel) werd de ritprijs alleen 
maar steeds verhoogd. Naar de behoefte van 
reizigers werd nauwelijks geluisterd. Nu dan 
weer een trambaan die onrendabel is. An-
ders was dat spoor wel blijven liggen totdat 
het alleen maar even opnieuw moet wor-
den aangepast voor zwaarder materieel of 
tussentijds onderhoud. De Stadsregio wil de 
milieubelastende bussen uit de stad weren. 
Rechtstreekse verbindingen van en naar Am-
sterdam CS vervallen, ook voor de Uithoorn-
lijn. Men kan beter de bussen laten rijden, 
frequentie om de 5 minuten heen en weer, 
met voldoende stopplaatsen dichtbij huis, 
werk, sport en school. Als de Uithoornlijn er 
ooit komt dan wel met de garantie om de 5 
minuten een tram met voldoende zitplaat-
sen van Uithoorn Busstation naar Amster-
dam CS via de lijn 5 route en een busdienst 
ernaast, zodat er een keuze is als de tram met 
pech komt te staan. Doch de Stadsregio vindt 
dit alles onzin, de gemeente kan niets doen, 
want die kan zich net als de reiziger niet ver-
weren tegen de besluiten van de Stadsregio. 
Dus die lijn komt er hoe dan ook, zoals ook 
blijkt uit de aanbesteding. Gelukkig hebben 
we inspraak over de concessie. Hoeveel be-
woners tussen Amsterdam CS, Amstelveen, 
Bovenkerk, Nes aan de Amstel, Amsterdam 
Arena Uithoorn, Alphen aan de Rijn, Breuke-
len, Hilversum, Haarlem, Utrecht hebben ge-
protesteerd?...

Gert Jan Ros

Wij zouden het fantastisch vinden als de 
tram komt. Ik begrijp de tegenstanders maar 
het zou toch jammer zijn als dit project niet 
door kan gaan. Ik woon nu 25 jaar in Uit-
hoorn maar kom uit Amsterdam. Plezier en 
noodzaak maakt dat ik nog 1 à 2 keer per 
week naar Amsterdam ga. Bus gaat traag en 
parkeren is duur. De tram lijkt een uitkomst 
voor ons. Wij kijken er naar uit,

Familie Sol

Mijn mening over de trambaan is voorname-
lijk negatief. Ten eerste ben ik uit de bericht-
geving tot nu toe onvoldoende overtuigd dat 
het plan is geïnitieerd ter verbetering van de 
dienstverlening. Natuurlijk begrijp ik dat de 
nieuwe vervoersplannen van Amsterdam een 
eff ect hebben op de regio en dat dit de aan-
leiding is om het huidige OV vervoer van Uit-
hoorn tegen het licht te houden. Maar het in-
zetten op een tram komt op mij over als vast-
houden aan een tunnelvisie, waarbij alter-
natieven met onvoldoende vrije blik worden 
beoordeeld. Het lijkt ondertussen een doel 
op zich te worden. De inzending van een lezer 
die voorrekende dat, rekening houdend met 
wachttijden op aansluitingen, een tram he-
lemaal niet sneller hoeft te zijn dan de huidi-
ge busverbinding toont dat aan. Zijn de rap-
portages over de bus onbevooroordeeld en 
is een tram werkelijk goedkoper? En zelfs al 
zou dat zo zijn, moet dan automatisch voor 
de goedkoopste oplossing worden gekozen, 
of hebben verminderde overlast en recht-
streekse verbindingen (met de bus) niet ook 
een (hoge) waarde? Ik vraag me af of het wel-
zijn en belang van de gebruikers en omwo-
nenden inderdaad centraal staat.
Ten tweede voel ik me als inwoner van Uit-
hoorn zo langzamerhand gefrustreerd over 
het afnemende wooncomfort. Sinds ik hier 
in 2013 gevestigd ben is de overlast van over-
vliegend verkeer drastisch toegenomen. In 
aantal, maar ook in geluid, zeker sinds op 
Schiphol sedert 2014 een nieuwe uitklim-
procedure wordt gebruikt waarbij boven 
Uithoorn vliegtuigen langer op een lagere 
hoogte blijven (NADP2). Argumenten dat het 
wel meevalt worden gestaafd door statisti-
sche gegevens die een gemiddelde weerge-
ven. Datzelfde zie ik nu ook terug in de dis-
cussie over de geluidsoverlast van een tram. 
Een gemiddelde is makkelijk te manipuleren, 
maar het gaat uiteindelijk om de werkelijke 
overlast die praten en zelfs slapen onmoge-
lijk maakt. Ik kan goed begrijpen dat er voor- 
en tegenstanders zijn. Maar voer de discussie 
wel op een open en eerlijke manier, bagatel-
liseer niet en denk in echte oplossingen. En 
bovenal; houdt het hoofddoel in het oog!

J.J. de Lange

U vraagt voorstanders van de tramlijn zich te 
melden. Maar hoe kun je voorstander zijn als 
er nog zo veel informatie, die nodig is voor 
een goede beoordeling, niet beschikbaar is. 
Zoals: hoe vaak gaat de tram rijden, hoeveel 
haltes komen er, waar kun je parkeren, hoe-
veel busdiensten worden er geschrapt, hoe 
lang moet je straks wachten bij de overgan-
gen als je je kind naar school brengt, hoe vei-
lig zijn de overgangen en is de McDonalds va-
riant niet veel goedkoper en hoeven er dan 
niet veel minder buslijnen te worden ge-
schrapt?
Er wordt wel gesuggereerd een tram er-
bij. Leuk toch. Maar het is tram erbij en dus 
verder van de haltes, vervolgens buslijnen 
schrappen of toch maar gewoon met bussen 
blijven rijden? Want het gaat hier, volgens de 
Stadsregio, wel om een bezuiniging!

Wim Grosheide

Ik ben een felle tegenstander van de tram-
lijn door Uithoorn om de volgende redenen. 
Ik woon al jaren in Uithoorn en behoor nu bij 
de vele ouderen die afhankelijk zijn van het 
openbaar vervoer. Het lopen gaat niet zo ge-
makkelijk meer, maar omdat de bushaltes nu 
meestal op loopafstand zijn, kan ik genieten 
van uitstapjes naar de schouwburg en bios-
coop, winkelcentrum Amstelveen, Aalsmeer, 
Haarlem etc. Ook de ziekenhuizen VUMC en 
Amstelland zijn goed te bereiken. Kortom 
met de huidige buslijnen nu in Uithoorn zijn 
veel plaatsen te bereiken. Daar tegenover is 
het traject van de sneltram beperkt. Daarbij 
komt dat de drie haltes van de tram voor de 
meeste ouderen te ver zijn om te lopen en om 
in de overvolle tram met te weinig zitplaat-
sen te moeten staan is ook geen optie. Trou-
wens, de tram is ook niet altijd zo veilig. In 
Amstelveen zijn toch verschillende ongeluk-
ken met de sneltram geweest. Zelf heb ik ook 
een angstige ervaring: Op 13 januari dit jaar, 
‘s avonds rond 8 uur stapte ik bij de Poort-
wachter uit de sneltram 51, de deuren klap-
ten dicht en ik zat bekneld. Met veel kracht 
heb ik de deuren een beetje open kunnen 
houden, zodat ik er nog net kon uitspringen. 
Daarna reed de tram met grote snelheid weg. 
Ik was met 5 vrienden die ook graag hadden 
willen uitstappen. Je moet er toch niet aan 
denken dat een kind beklemd raakt! Als al-
le oudere mensen straks afhankelijk van de 
regiotaxi worden, kan die de toestroom ook 
niet aan. De gemeente kan dus een fi et-
senstalling en extra parkeerplaatsen bij de 
tramhaltes aanbieden, maar laat ouderen 
die geen auto meer rijden en niet meer dur-
ven fi etsen lelijk in de kou staan!

Een bezorgde inwoner

2e katern
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Wij zijn vóór de trambaan!! Er is toch geen 
betere en snellere manier om van Uithoorn 
naar Amsterdam te reizen? Zonder parkeer-
problemen lekker een dagje Amsterdam, 
vooral als je wat ouder bent.

Nelly Wijn

Wat hebben jullie met tegenstemmers ge-
daan? Nu lijkt of Uithoornaars voor de lijn 
zijn. Alle protesten worden zomaar verge-
ten. Kom op met de juiste verhoudingen van 
de stemming!

Rob Wolff ensperger

Tijdens de laatste infoavond voor de bewo-
ners die o.a. wonen Aan de Zoom zijn door 
vertegenwoordigers van de Stadsregio en 
gemeente geluidsgrafi eken getoond en be-
sproken. Op de vraag hoe dat zat met stape-
ling van geluid (tram + vliegtuigen + even-
tueel belsignaal spoorovergang) werd ge-
zegd dat dat dit niet bekeken werd omdat 
dat niet noodzakelijk was. Ik heb een zeer ac-
tieve buurvrouw en die is er eens verder in-
gedoken. Bij het lezen van het een en an-
der over geluidsoverlast kwam zij op de site 
van Rijkswaterstaat en het Ministerie van In-
frastructuur en Milieu (www.infomil.nl/on-
derwerpen/ruimte/...) het volgende stuk-
je tegen over geluid dat gereguleerd is in 
de wet geluidhinder: ‘Wanneer een woning 
zich in twee of meer geluidszones van apar-
te geluidsbronnen bevindt is een onderzoek 
naar gecumuleerde geluidsbelasting nood-
zakelijk’. Volgens de projectgroep van de Uit-
hoornlijn was dit niet wettelijk verplicht. 
En gingen ze dit niet doen. Weer een punt-
je voor een protestmail denk ik? Ons woon-
gebied ligt net op of binnen de 58dB(A) lijn.

Reinier Lindeboom

Graag wil ik ook even reageren op de komst 
van een tramlijn. Natuurlijk begrijp ik wel 
dat een aantal bewoners niet negatief staat 
tegenover de komst van de tram. Als ik ver-
derop in het dorp woonde en niet direct aan 
de spoordijk zou ik misschien ook geen pro-
blemen zien. De werkelijkheid is anders. Ik 
woon in de Legmeer, aan de spoordijk. We 
krijgen te maken met een onleefbare situa-
tie. Een dubbele trambaan, zeer gevaarlijke 
oversteek voor de schoolgaande en sporten-
de kinderen, weer een stuk openbaar groen 
dat verdwijnt, de Legmeer wordt nog zwaar-
der belast qua geluid, langere afstanden 
naar OV opstapplekken (was max. 400 me-
ter maar wordt max. 800 meter), parkeer-
problemen voor een groot deel van de wijk, 
een zeer duur project voor de gemeente Uit-
hoorn, etc. Het woon- en leefgenot van een 
groot deel van de Legmeerbewoners wordt 
opgeoff erd voor een tram. Er zijn andere op-
lossingen. Bijvoorbeeld: een busbaan langs 
de Zijdelweg, of een transferium bij de McDo-
nalds achter het Shell Tankstation met een 
groot parkeerterrein voor auto’s en fi etsers. 
Ik wil iedereen die denkt dat het allemaal 
wel meevalt uitnodigen eens langs de spoor-
dijk te gaan wandelen. Met eigen ogen zien 
wat er staat te gebeuren. Kortom, voor mij 
hoeft het niet!

Marion Schreuder

Goed dat u de vraag stelt: ‘Doortrekken tram-
lijn, wel of niet?’ Want laten we eerlijk zijn: 
berichtgeving over ingrijpende voorstellen 
als de bouw van een Uithoornlijn neigt er wel 
eens naar slechts één kant van het verhaal te 
belichten. Voor een deel begrijpelijk, omdat 
betrokkenen die een rechtstreeks persoonlijk 
nadeel zien, of een vermoeden daarvan heb-
ben, in de regel luidruchtiger aan de bel trek-
ken dan de meerderheid van betrokkenen 
en belanghebbenden die zich ‘in de tweede 
lijn’ van de discussie bevinden. Al hebben die 
ook vaak een heel duidelijke mening. En ver-
wachting. Bij infrastructurele projecten is er 
altijd sprake van een spanning tussen aan de 
ene kant de direct ‘getroff enen’, of mensen 
die er vanuit gaan te zullen worden getrof-
fen (want misschien valt het mee), en aan de 
andere kant het algemeen belang. Ter zake: 
ik als Uithoornaar ken uit eigen omgeving ei-
genlijk alleen maar mensen die vóór de Uit-
hoornlijn zijn. (Dat is geen representatieve 
steekproef, maar dat is een enquête of een 
inspraakavond zoals bekend ook niet.) Wat 
zou het fi jn zijn om een snelle(re) en simpele 
verbinding met Amsterdam te hebben van-
uit Uithoorn. Een belangrijk deel van de Uit-
hoornaars (ik woon er nu een kleine 10 jaar) 
zou niet in Uithoorn wonen als Amsterdam 
niet in de buurt zou liggen. Uithoorn is offi  -
cieel onderdeel van de Metropoolregio Am-
sterdam, dat mag toch ook betekenen dat 
Amsterdam vanuit Uithoorn snel bereikbaar 
is. En vice versa. Voor sommige zaken blijf 
je in Uithoorn, voor veel andere zaken ga je 
naar Amsterdam. Wil Uithoorn aantrekkelijk 
blijven als vestigingsplaats dan is een bete-
re verbinding met Amsterdam noodzakelijk. 
Dat betekent dus ook een sneltram op de eni-
ge serieuze manier: met eindhalte bij het 
busstation of het Oude Spoorhuis. Dan is er 
sprake van een (snel-)tram die - met een en-
kele tussenhalte erbij - bij de meeste mensen 
dicht in de buurt stopt, en die je in versnel-
de vaart naar Station-Zuid brengt waar tallo-
ze overstapmogelijkheden verschillende de-
len van Amsterdam, waaronder het geliefde 
centrum, dichterbij brengen. De voordelen 
van de Uithoornlijn zijn snelheid en gemak. 
Beide elementen gaan verloren bij een eind-
halte bij de te bouwen McDonalds-vestiging. 
Als ik er een kwartier over moet doen om bij 
de sneltram te komen dan is die sneltram zijn 
naam al niet meer waard vóórdat de eerste 
meters richting Amsterdam zijn afgelegd. 
Het verbaast mij dat sommige (nieuwe?) be-
woners van Uithoorn te kennen geven dat zij 
niet wisten van de gerede kans dat de Uit-
hoornlijn, door te trekken vanuit de eindhal-
te van sneltram 51 te Amstelveen, er zou ko-
men. Het tracé lag immers al lang te wach-
ten op de formele besluitvorming. Die strikt 
genomen natuurlijk nog moet plaatsvinden.
Het siert de redactie van De Nieuwe Meerbo-
de (editie Uithoorn) dat zij begrijpt dat on-
danks enquête en inspraakavond - ik heb ze 
beide gemist - de mening van de gemiddel-
de Uithoornaar over de Uithoornlijn genuan-
ceerd is en velen ervan uitgaan dat de lijn er 
zal komen. Natuurlijk betekent dat ook dat 
met toekomstig naast-omwonenden terde-
ge rekening moet worden gehouden. Dat er 
dan ook maatregelen moeten worden geno-
men om overlast zoveel mogelijk te beper-
ken. Als dat lukt dan zijn er vervolgens alleen 
maar voordelen, mits de tram géén eindsta-
tion buiten het dorp krijgt. Ik ben benieuwd 
naar de voortgang van deze discussie!

Rob Nijman

Het was goed om in de Meerbode de vele po-
sitieve en daarbij ook gemotiveerde reacties 
van divers bewoners over de komende tram-
lijn te lezen. Ik herhaal ze niet, maar onder-
schrijf ze allemaal graag. De 'tegenstanders' 
blijken wel erg naar het directe eigenbelang 
te kijken en de nadelen fl ink op te blazen. 
En voorbij te gaan aan de noodzaak om ook 
Amstelveners niet op te zadelen met toene-
mend veel busverkeer door hun straten als 
de behoefte aan goed OV toeneemt. Ik heb 
vier jaar geleden al eens gesproken met ver-
tegenwoordigers uit de Stadsregio over het 
feit dat vanaf halte en opstelplaats/rangeer-
terrein in Westwijk het maar circa 4.200 me-
ter naar Uithoorn en ons busstation is!
De kans om extra verbindingen te leggen 
is extra goed om Uithoorn niet in een isole-
ment te laten geraken als er t.z.t. (verkeerde) 
beslissingen over de oeververbinding van de 
Amstel genomen worden. Professioneel en 
deskundig de voor- en nadelen van openbaar 
en ander vervoer door een objectieve bril te 
zien is nog steeds de weg om goed te kunnen 
besluiten.

Gerard Troost

Railvervoer terug in Uithoorn, het zal eens 
tijd worden. En dan nog wel op de oude 
spoorbaan, mooier kan het niet! Een voor-
gesteld eindpunt bij de N201 is totaal niet te 
begrijpen. Want dan heb je een nieuwe bus-
lijn nodig om mensen uit alle delen van Uit-
hoorn naar dat punt te brengen. De tram 
moet minimaal tot het busstation aangelegd 
worden, maar liefst naar het oude station 
van Uithoorn met de mogelijkheid de tram 
eventueel door te trekken naar Mijdrecht. Er 
zijn echter zielige bewoners die het niet na 
kunnen laten de Randweg bij een toekom-
stige overweg te bekladden met de tekst (in 
beide rijrichtingen): Geen tram. Ik heb dit vijf 
weken geleden gemeld bij de gemeente. He-
laas staat de tekst er nog steeds. Kom op ge-
meente Uithoorn, maak die Randweg weer 
schoon en verwijder dit protest.

Maarten J. Vermeulen

Aangeboden: prachtige ruime en luxe inge-
richte hoekwoning (bouwjaar 2014) gelegen 
op een ruim perceel met vrijstaande berging 
met overkapping. Echt een unieke kans voor 
alle voorstanders van de Uithoornlijn. De toe-
komstige halte Aan de Zoom is immers gele-
gen op ca. 2 minuten loopafstand en daar-
naast heeft u van vroeg in de ochtend tot net 
na middernacht uitzicht op de prachtige ge-
ruisloze nieuwe tram omdat de zichtscher-
men ter plaatse van deze woning slechts 1 m 
hoog mogen worden vanwege de zogenaam-
de ‘zichtruiten’. Deze zichtruiten zijn nodig 
om een ‘veilige’ dubbele (fi ets)oversteek te 
kunnen maken en bovendien wordt hier ook 
een aansluiting van de huidige busbaan met 
de toekomstige Uithoornlijn gemaakt en dat 
allemaal vlak achter onze tuin. Met een beet-
je geluk wordt deze oversteek ook nog voor-
zien van fl itslichten en bellen zodat de heer-
lijke stilte u niet tegen gaat staan. Hebt u 
geen behoefte aan privacy en bent u dol op 
zwaaien , wacht dan niet langer en doe een 
passend bod!

Bewoner Buitendijks

Ik ben tegen de Uithoornlijn door het dorp! 
En vóór een transferium bij het Shell Tanksta-
tion aan de Zijdelweg naast de N201. Rede-
nen: Veiligheid: gelijkvloerse kruisingen le-
vensgevaarlijk zie Amstelveen (Brede School, 
sporten). Verkeer: de Randweg en oude Leg-
meer gaan op slot. Verslechtering OV: want 
de bussen richting Amstelveen zullen weg-
vallen anders loont de tram niet. En bij een 
opstopping is er geen alternatief! Nog maar 
2-3 haltes i.p.v. 20+ en voor veel mensen 
meer dan 800 m lopen; dit gaat echt ten kos-
te van onze ouderen! Parkeeroverlast: sorry 
maar geen parkeerplaats geplant bij de hal-
tes en tellingen die nergens op slaan. Ge-
luidsoverlast: misschien zit de tram wel in de 
formele marge maar hier bij Langs de Baan 
zullen er van twee kanten de overgangen ge-
luid maken en hier zijn geen metingen voor. 
Natuur: inmiddels echt het laatste beet-
je wildere deel van Uithoorn gaat weg - zo-
wel voor honden een van de laatste plekken 
en voor kinderen een plaats om te ontdek-
ken die niet bewust veilig gemaakt is. Zon-
de. Kosten: is het dit echt waard? Alle posi-
tieve cijfers zijn door de Stadsregio wonder-
baarlijk aangeleverd maar alles wat kritisch 
is niet (aantal auto's, alternatieven, geluid 
overgangen, etc). Gezien de gemeente wel 
tegen extra geluid van Schiphol ingaat kan 
ik ook niet begrijpen dat we hier in de Leg-
meer dan met de tram ook nog de volle laag 
krijgen.

Bewoner Langs de Baan

Ik ben voor het doortrekken van de tramlijn 
naar Uithoorn, liefst tot het voormalige sta-
tionsgebouw. Als ik naar Amsterdam ga (bin-
nen de ring) parkeer ik nu de auto meestal bij 
Spinnerij en neem daar de tram. Bij drukte 
op de Bovenkerkerweg verlies je tijd. Bus 170 
neem ik nooit, duurt mij te lang tot Poort-
wachter, de bus heeft ook last van de ver-
keersdrukte. Ik hoop straks in 10 minuten te 
kunnen lopen naar de Stationsstraat en daar 
de tram te kunnen pakken. Ik vind wel dat er 
goede oplossingen komen voor diegenen die 
langs het beoogde tracé wonen. Zowel wat 
betreft geluid als privacy (inkijk). Er moeten 
tevens veilige oplossingen komen bij kruisin-
gen die in uw blad worden benoemd.

Jan Janmaat

Ikzelf ben als bewoner van de Admiraal de 
Ruyterlaan om meerdere redenen tégen de 
zgn. Uithoornlijn. Maar deze trambaan heeft 
ook voor andere inwoners van Uithoorn na-
delige gevolgen. Bestudering van de plan-
nen toont namelijk dat de consequentie is 
dat het bestaande buslijnennetwerk sterk 
zal worden afgebouwd. Dus de mensen in 
Meerwijk, De Kwakel maar ook bewoners in 
Zijdelwaard en van de Europarei-fl ats wor-
den geconfronteerd met fors minder bus-
verbindingen ‘omdat er een tram is’. Hoe ver 
je van die tram woont is minder relevant. 
Je moet dus eerst naar de tram zien te ko-
men voordat je richting Amstelveen/A’dam 
kunt en dan straks slechts tot aan het nieu-
we knooppunt Station Zuid. Daarnaast lopen 
de kosten van de trambaan tamelijk hoog op. 
Nu al zijn de begrote kosten meer dan het 
dubbele (70 miljoen) van wat in eerste in-
stantie was becijferd (ca 30 miljoen)! En dan 
moet er nog worden begonnen met de aan-
leg! Tot slot wordt het woongenot van veel 
Uithoornaars die direct aan het tracé wonen, 
fors geweld aangedaan. In enkele gevallen 
loopt dit slechts enkele meters vanaf hun 
tuin/balkon! Stel je je dat eens voor! Het zou 
de gemeente sieren wanneer erkend wordt 
dat deze tramplannen te laat zijn gekomen. 
Als er nog geen Buitendijks was gebouwd of 
als de nieuwe N201 er nog niet zou liggen, 
was het toch een ander verhaal. Nu resteert 
alleen de McDonalds-variant nog als het enig 
serieuze alternatief.

Hans Sparnaaij

In juli ben ik verhuisd naar de Meerwijk. On-
danks dat ik dus niet naast of in de buurt 
van het spoortracé woon ben ik wel tegen-
stander van de tramlijn. Elke werkdag ga ik 
met de bus naar mijn werk in de buurt van 
Amsterdam Centraal. Dit is een rechtstreek-
se verbinding waarvoor ik slechts vier minu-
ten hoef te lopen. Indien de tramlijn er komt 
zal ik allereerst een bus naar een tramhal-
te moeten pakken om over te stappen op de 
nieuwe tram en vervolgens zou ik nog een 
keer moeten overstappen om naar Amster-
dam Centraal te komen. Daarnaast vind ik de 
tram een veel minder comfortabele manier 
van reizen. Bovendien kent de metro/tram 
veel langere vertragingen dan de bus. Indien 
een tram pech heeft staat het hele tramver-
keer zo een uur stil (hier heb ik helaas ge-
noeg ervaring mee). Indien een bus uitvalt 
is er in de spits binnen 10 minuten een vol-
gende bus. Indien er dan toch een tram moet 
komen zou ik opteren voor een eindhalte 
bij de N201. Indien iemand niet in de buurt 
woont van de drie geplande tramhaltes in 
Uithoorn, moet men toch al overstappen om 
met de tram te kunnen reizen. Ik neem aan 
dat de mensen die wel op loopafstand van 
een tramhalte wonen deze liever niet zien 
komen in verband met de overlast.

Mark Leff ers

Helaas, ben ik van de tegenstanders van een 
tramlijn naar/in Uithoorn. De redenen zijn al 
duidelijk genoeg - eff ect op de busdiensten 
in de omgeving, geluids- en andere vormen 
van overlast, vooral de veiligheid van fi etsers 
en voetgangers in de Legmeer. Ik ken veel 
mensen van allerlei leeftijden die in de Leg-
meer wonen; ik kom er regelmatig en hoor 
niets over voordelen van een tramlijn. Ik 
woon zelf in Zijdelwaard langs de route van 
de bussen 170 en 146 en ben afhankelijk van 
die bussen om in diverse richtingen te reizen. 
Ik hoop van harte - net als veel andere inwo-
ners van Uithoorn - dat de gemeenteraad tot 
haar positieven komt en beseft hoe groot de 
weerstand is en alles doet om dit krankzinni-
ge plan tegen te houden.

Mevrouw L.K. van der Horst

DEEL 2

WEL OF NIET? DOORTREKKEN TRAMLIJN:









Uithoorn - Het afgelopen jaar do-
neerden de inwoners van Uithoorn 
62.571 kilogram textiel in de tex-
tielcontainers van Sympany. Sym-
pany bedankt hen voor deze mooie 
bijdrage aan de ruim 23 miljoen ki-
logram textiel die Sympany in heel 
Nederland over 2015 heeft ingeza-
meld. Het ingezamelde textiel wordt 
gesorteerd, omgepakt en verwerkt 
in de 3 vestigingen van Sympany 

in Utrecht, Eindhoven en Assen. In 
2016 komen hier nog eens 3 vesti-
gingen bij. Textiel is te onderschei-
den in ‘opnieuw te dragen’ en ‘niet 
opnieuw te dragen’ textiel. Textiel 
dat opnieuw te dragen is, wordt ver-
kocht aan textiel- en sorteerbedrij-
ven. Textiel dat niet opnieuw te dra-
gen is, een groeiend deel, vindt zijn 
bestemming in nieuwe toepassin-
gen. Samen met onze partners ko-

men wij tot steeds betere inzichten 
en resultaten om van dit niet draag-
bare textiel nieuwe producten te la-
ten maken. Dit doen wij in samen-
werking met diverse bedrijven en 
fashiondesigners met als mooie re-
sultaten nieuwe truien, spijkerbroe-
ken maar ook isolerend en geluid-
dempend materiaal.
 
Opbrengsten 
Sympany werkt aan de zelfredzaam-
heid van mensen in binnen- en bui-
tenland. In Nederland bieden we 
werkgelegenheid aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. In 
Angola, DR Congo, Ethiopië, India 
en Malawi steunen we textiel gere-
lateerde projecten. In 2015 zijn daar 
20.000 mensen gesteund waarbij 
duurzaamheid en zelfredzaamheid 
een belangrijke rol spelen.
In Ethiopië ondersteunen we in sa-
menwerking met Solidaridad een 
project dat het gezinsinkomen voor 
30.000 mensen en hun families ver-
betert met activiteiten gericht op 
duurzame en inclusieve groei van de 
Ethiopische kleding- en textielsector 
in overeenstemming met de interna-
tionale normen voor de kledingpro-
ductie. Allemaal mogelijk gemaakt 
dankzij uw gedoneerde textiel!
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“Nee”, vertelt Loes mij, “Aardnood” 
is niet met een t op het einde, 
geen pinda dus. Het zijn de “no-
den der aarde”, oftewel de behoef-
te of wat noodzakelijk is, en dat is 
voor mij één van de overwegin-
gen geweest om hier vrijwilligers-
werk te gaan doen”. Loes licht toe: 
“Wij verkopen hier fairtrade spul-
len, met een eerlijke prijs voor de-
gene bij wie we het, in ontwikke-
lingslanden, inkopen. Daarmee 
zorgen we ervoor dat de mensen 
daar een zelf bestaan kunnen op-
bouwen, dat vind ik zo belangrijk. 
Daarnaast verkopen we natuur-
lijk hartstikke leuke producten in 
onze winkel. Dat mijn collega mij 
destijds op dit vrijwilligerswerk at-
tent maakte, zorgde voor een zin-
volle, maar vooral ook leuke invul-
ling van mijn vrije uurtjes tijdens 
mijn pensioen.” Voor Carolien was 
het jaren geleden een artikel over 
de wereldwinkel in het plaatselijke 
krantje wat haar aandacht trok. “Ik 
woonde hier nog niet zo lang en 
wilde graag mijn steentje ergens 
lokaal aan bijdragen. Zodoende 
googelde ik naar aanleiding van 
dat artikel eens op de Aardnood 
en het bleek dat ze een vacature 
hadden. Die was gauw ingevuld”, 
vertelt Carolien. “Met name het 
duurzame trekt mij erg aan: geld 
geven aan arme landen is een kor-
te termijn oplossing, maar wij ge-
ven de mensen daar een steun-
tje in de rug door met hen han-

del te drijven, zo 
geef je ze echt een 
waardig bestaan”. 
Naast deze ideo-
logische achter-
grond, vinden bei-
de dames de win-
kel en de producten 
ook heel erg leuk. 
Het contact met de mensen die 
hier komen kopen is altijd gewel-
dig. “We zijn bezig met een eta-
lage in het nieuwe winkelcen-
trum Zijdelwaard, maar het aller-
liefst zouden we natuurlijk een 
plek “bovengronds” voor de win-
kel willen hebben, licht Loes toe. 
Op dit moment is de winkel geves-
tigd onder de bibliotheek in ge-
bouw De Hoeksteen. “We hebben 
hier geen langslopend publiek, dat 
is jammer”, aldus Carolien. Naast 
het helpen in de winkel, is er bij 
de dames, gedreven door interes-
se en vaardigheden een taakver-
deling ontstaan. Zo zorgt Carolien 
voor de voorraad, doet zij de admi-
nistratie en is zij bestuurslid, naast 
haar parttime baan en het mantel-
zorgen voor haar vader. Loes, die 
inmiddels met pensioen is en op 
één kleinzoon past, verzorgt de PR 
en is ook bestuurslid. “In een win-
kel gebeurt er altijd wel iets wat 
je niet verwacht”, vertelt Loes, “we 
hadden net eens de sieraden die 
al een tijdje verkleurd in de vitri-
ne lagen opgepoetst, en nog geen 
kwartier, nadat ze weer heerlijk la-

gen te blinken, werden ze gekocht 
door een dame. Dan heb je echt 
eer van je werk en dat maakt vrij-
willigerswerk ook zo leuk!” 
Dit was alweer de laatste “Schijn-
werper Op”, een serie van 6 inter-
views met vrijwilligers in uw ge-
meente. Bent u door deze mooie 
verhalen geïnteresseerd geraakt 
in vrijwilligerswerk, neem dan 
eens een kijkje op de vrijwilligers-
vacaturebank via www.steunpunt-
vrijwilligerswerk.info. Of kom naar 
de vrijwilligersmarkt op 2 april a.s. 
van 10.30-14.00 uur in het Hoge 
Heem, wellicht is er iets van uw 
gading bij!

 De Schijnwerper op...
Loes Kies en
Carolien v.d. Belt
vrijwilligers bij wereldwinkel de Aardnood

Mirande lingerie viert 50-jarig 
bestaan met modeshows
Regio - Mirande lingerie van eige-
naresse Mieke Peeters-van Bunnin-
gen aan de Schans 1 in Uithoorn 
bestaat op 22 maart precies vijftig 
jaar. Dat wordt op die dag gevierd 
met een receptie voor genodigden 
in Hotel restaurant Het Rechthuis. 
Een dag later, woensdag 23 maart, 
wil Mieke daar met haar klanten 
feestelijk aandacht aan schenken. 
Dat doet zij met enkele gezellige 
modeshows in de winkel, een om 11 
uur, de volgende om 13.00 uur en de 
laatste om 15.00 uur. De toegang is 
gratis en u bent van harte welkom. 
Getoond wordt de voorjaars- en zo-
mermode in dameslingerie en cor-

setterie, nacht- en badkleding. De 
bedoeling is dat Mieke dat weer op 
traditionele wijze zelf van uitleg en 
commentaar voorziet. Drie manne-
quins showen de kleding in de klei-
nere, midden en de grotere maten 
voor de wat rijpere vrouw. De kle-
ding wordt geshowd door Cynthia, 
Linda en Brigit. “Elke bezoeker van 
de modeshows krijgt een goodybag 
mee met artikelen van firma’s waar-
op men korting kan krijgen. Voorts 
wordt er een loterij georganiseerd 
waaraan men gratis aan kan deel-
nemen. Er zijn leuke prijzen aan ver-
bonden,” laat Annelies weten. Zij is 
de zuster van Mieke die tijdelijk de 

honneurs voor haar waarneemt. Zij 
is net zoals veel van haar andere 
collega’s al vele jaren met passie en 
plezier werkzaam in de winkel. Dat 
zegt iets over de sfeer en de bele-
ving in het vak.

Kleding voor prothesedragers
Mirande is sinds de oprichting een 
speciaalzaak in lingerie. De winkel 
biedt onder de bezielende leiding 
van Mieke Peeters-van Bunningen 
met haar team van klantvriende-
lijke medewerksters een omvang-
rijk assortiment lingerie en corsette-
rie voor dames als ook herenonder-
goed. Tevens bad- en strandkleding 

voor deze doelgroepen en nacht-
kleding in de breedste zin van het 
woord. Als één van de weinige za-
ken heeft Mirande zich bovendien 
gespecialiseerd in lingerie en bad-
kleding waaraan een prothese ten 
grondslag ligt. Eén en ander voldoet 
aan de hoogste kwaliteitseisen. Bij 
veel zorgverzekeraars is een prothe-
se in de (aanvullende) verzekering 
opgenomen. Mieke kan voor dege-
ne die het aangaat daar meer over 
vertellen. Daarnaast heeft Mirande 
voor de rijpere vrouw een uitzonder-
lijke keuze uit de wat grotere maten. 
De service die men biedt staat bo-
vendien op een hoog peil. Kenmer-

ken daarvoor zijn het vakmanschap 
en de dienstverlenende instelling 
van het personeel die men hoog in 
het vaandel heeft staan. Maar ook 
het geven van adviezen, bijvoor-
beeld was instructies voor beugel-
beha’s en badkleding zijn heel nut-
tig. Al met al wordt er veel persoon-
lijke aandacht aan de klant besteed. 

Unieke speciaalzaak
Een en ander vertaalt zich na al die 
jaren in gunstige zin naar het om-
vangrijke bestand van tieners tot 
oma’s van negentig dat opgenomen 
is in de computer. Gegevens over de 
maat en afgenomen artikelen in de 
loop der tijd zijn herkenbare attribu-
ten om snel te zien wat voor smaak 
de (vaste) klant heeft en of het ge-
vraagde op voorraad is. Vooraf even 
bellen (0297-564106) maakt de be-
antwoording wel zo gemakkelijk. 
De clientèle is verspreid over heel 

Nederland en zelfs vanuit het bui-
tenland krijgt Mirande bestellin-
gen binnen. In dat licht gezien is het 
prettig dat Mirande eveneens via 
Facebook bereikbaar is. Actiema-
tige aanbiedingen zijn ook bij Mi-
rande geen onbekend verschijn-
sel, zoals de bekende ‘kelderverko-
pen’ van kleding tegen heel pretti-
ge prijzen. 
Mirande is en blijft een unieke spe-
ciaalzaak in lingerie. Er geen tweede 
van dat genre in Uithoorn en de re-
gio. Het is voor veel vaste klanten te 
hopen dat ook na de viering van het 
vijftigjarige bestaan de winkel in de-
zelfde hoedanigheid en met hetzelf-
de vakkundige personeel kan wor-
den voortgezet. Als het even kan 
ook nog met Mieke, al hoewel zij er 
inmiddels 55 jaar werken op heeft 
zitten, maar nog steeds enthousi-
ast is. Dat is een dubbele felicita-
tie waard!

Een succesvol eerste jaar voor Sympany 
dankzij de inwoners van Uithoorn

Optreden van Meezingkoor Uithoorn 
bij het Hoge Heem groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
heeft het meezingkoor Uithoorn 
een optreden verzorgd in zorgcen-
trum het Hoge Heem in Uithoorn. 
Het optreden was een enorm suc-
ces. Mede doordat het meezing-
koor zelf meezingboeken had mee-
genomen zodat ook het publiek mee 
kon zingen. En dat gebeurde ook in 
volle overtuiging. Iedereen zong uit 
volle borst mee. Vooral de Amster-
damse liedjes, als “Oh Johnny” en 
“Aan de Amsterdamse grachten” 
en “Stijfselkissie” gingen er goed 

in. De sfeer was heel gezellig. De 
zaal zat zo overvol dat er van overal 
nog stoelen vandaan gehaald moest 
worden om iedereen te laten zitten. 

Meezingen
Het meezingkoor Uithoorn staat 
o.l.v. Marja Spaans en wordt mu-
zikaal begeleidt door de accorde-
onisten Louise Prins en Wim Hol-
la. Elke 1e en 3e dinsdagvond van 
de maand, tussen 20.00 - 22.00 uur 
kan iedereen meezingen in wijkcen-
trum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 

1422 DT Uithoorn. Er wordt uitslui-
tend Nederlands gezongen. Het re-
pertoire varieert van smartlappen, 
Amsterdams, maar ook andere Ne-
derlandstalige liedjes van b.v. Wil-
leke Alberti, Anneke Gronloh, Joh-
nny Jordaan en alles wat leuk, maar 
vooral gezellig is. Mooi zingen is 
niet nodig, enthousiast zingen wel. 
Er is geen lidmaatschap, iedereen 
kan gewoon langskomen. De kos-
ten zijn 3,50 p.p. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op de website 
www.meezingkooruithoorn.nl.
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www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 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

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

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

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

NL-DOET in de Bilderdijkhof
Op vrijdag 11 maart wordt er 
tussen 14.00-17.00 uur een mul-
ticulturele middag georgani-
seerd door vrijwilligers en wijk-
bewoners uit Uithoorn. De toe-
gang is gratis! Er zijn kraampjes 
waar aandacht wordt besteed 
aan verschillende landen. U 
kunt heerlijke hapjes & drank-
jes proeven uit o.a. Marokko, 
Irak, Frankrijk (op = op)!

Bingo in Bilderdijkhof én 
in het Buurtnest
Vrijdag 18 maart (aanvang 13.30 
uur) is er bingo in wijksteun-
punt Bilderdijkhof en woensdag 
23 maart in ’t Buurtnest (aan-
vang 13.30 uur). De bingo is al-
tijd gezellig en er zijn leuke prij-
zen! De kaartjes kosten €0,50 
per stuk en de toegang is gratis. 
Iedereen is van harte welkom!

Herman Brood is terug!
Regio - Vijftien jaar geleden sprong 
hij van het Hilton, maar toch is Her-
man Brood terug. Op de planken! 
In Chez Brood kruipt Stefan Ro-
kebrand, bekend van Soldaat van 
Oranje en diverse televisieseries, in 
de huid van de rock-‘n-roll legen-
de en zet Neerlands bekendste jun-
ky weergaloos neer. Zijn verslaving 
wordt in het stuk niet uit de weg 
gegaan. Ook niet dat hij onhandel-
baar was, vaak vreemdging tijdens 
zijn huwelijk met Xandra, veel te 
veel dronk, warrig was en uiteinde-
lijk dood wilde, omdat zijn lichaam 
het opgaf. Maar ook komt er in Chez 
Brood naar voren wat de waarde is 
van vriendschap. Bart Chabot wordt 
gespeeld door Owan Schumacher 
en wordt nergens het Koefnoen-
typetje, waar Bart in eerste instan-
tie wat huiverig voor was, en Jules 
Deelder wordt fantastisch neerge-
zet door Tibor Lucács. Wat een ge-
lijkenis! De rol van weduwe Xandra 
wordt vertolkt door Anne Lamsveld 
en de moeder van Herman speelt 
Rosa Reuten. Met een Zwols ac-
cent vertelt mama over de klei-
ne Herman, die vanaf zijn geboor-
te een bijzonder artistiek kind blijkt 
te zijn en bovenal ontzettend lief is. 
De twee dames acteren tevens The 
Bombita’s (de achtergrondzange-
ressen van de band). Bandleider Jan 
Rot, heeft een flinke rol in het stuk 

en speelt de muziek van de Wild Ro-
mance op zijn eigen wijze. Op het 
podium gebeurt een hoop. Er wordt 
omgekleed, de acteurs verplaatsen 
zelf decorstukken, er wordt uiter-
aard gezongen en bijzonder goed 
geacteerd. Het publiek zal na afloop 
een juist beeld krijgen van wie de le-
gende werkelijk was en hoe hij tot 
zijn fatale sprong kwam. 

Afterparty met Wild Romance 
Wil jij naar dit muzikale toneel-
stuk? Dat kan op vrijdag 25 maart in 
Crown Theater Aalsmeer. Een kaart-
je kost 36 euro 50. Bart Chabot, die 
het stuk schreef, noemt het overi-
gens beslist geen musical. De thea-
tervoorstelling begint om 20.00 uur. 
Er zit een pauze in. En heb je rond 
23.00 uur nog zin om nummers als 
Saturday Night, Never Be Clever en 
Cha Cha live te horen spelen door 
dé band van Herman; The Wild Ro-
mance, kom dan naar de geweldi-
ge afterparty in de Studio’s. De toe-
gang is geheel gratis op vertoon 
van je theaterentreekaart. Kijk op  
www.crowntheateraalsmeer.nl voor 
meer informatie. Kaarten zijn ook 
telefonisch verkrijgbaar via 0900 
1353 (45cpm) en bij de lokale ver-
kooppunten Espago en ‘t Boekhuis 
in Aalsmeer, Ten Hoope in Uithoorn, 
Marskramer te Kudelstaart en Ge-
makswinkel Leimuiden.

Bericht voor beverliefhebbers!
Regio - Op woensdag 23 maart a.s. 
vertoont Natuurvereniging De Groe-
ne Venen de documentaire “Bevers 
in Nederland” in Dorpshuis De Boei 
in Vinkeveen, aanvang 20.00 uur. De 
maakster van deze indrukwekken-
de film, mevrouw Willy de Koning uit 
Sittard, is aanwezig en zal na afloop 
van de film vertellen over haar ve-
le belevenissen met bevers en haar 
talloze uren aan de waterkant.
Met veel liefde en passie vertelt Wil-
ly al haar beveravonturen, de leef-
wijze van de bever, z’n uiterlijke 
kenmerken, de vele soorten sporen 
die het dier achterlaat, de leefomge-
ving, z’n aanpassingsvermogen en 
de invloed van de bever op z’n om-
geving. Verder komen de oorzaken 
van het verdwijnen van de bever, 
zo’n 200 jaar geleden, aan de orde 
en de herintroducties die sinds de 
jaren 80 van de vorige eeuw plaats-
vonden. 
Al sinds 2007 volgt en filmt Willy 
de Koning bevers. Veel in Limburg 
maar ook in bijvoorbeeld de Bies-
bosch. In haar film laat Willy beel-
den zien van een bever die vlucht 
voor het hoge water en bovenop de 
burcht zit, met aandoenlijke geluid-
jes van jonge bevertjes vanuit een 
burcht, knuffelpartijtjes tussen vol-

wassen bevers en hun jongen, be-
vers die op hun gemak de vacht ver-
zorgen of bevers die zich onbespied 
wanend heel rustig over land lopen. 
Ook neemt Willy de Koning tal van 
‘beverattributen’ mee, zoals bever-
tanden, beverknuffels, beverkeutels, 
takken met knaagsporen en boekjes 
over bevers. Voor geïnteresseerden 
zijn er gratis beverfolders om mee 
naar huis te nemen. Ook zijn er op 
deze avond verschillende dvd’s en 
boeken van Willy de Koning over het 
leven van de bever te koop. De le-
zing is uitermate geschikt voor vol-
wassenen maar zeker ook voor kin-
deren.
En om (met een beetje geluk na-
tuurlijk!) dit boeiende dier ook in le-
vende lijve te zien, organiseert Ver-
eniging De Groene Venen op 4 juni 
a.s. een excursie naar de Biesbosch. 
Hierover zullen we u te zijner tijd na-
der informeren.
Maar alvast opgeven kan natuurlijk 
altijd door het excursiebedrag van 
13,50 over te maken op onze bank-
rekeningnummer NL02 INGB 000 
9102270. Onze Leden betalen slechts 
8,50. U kunt ook een email stu-
ren naar degroenevenen@hetnet.nl 
of bellen met ons secretariaat op 
0297 261576.

Surinaamse avond een 
groot succes
Uithoorn -Het was weer topdrukte 
bij de Wereldkeuken in ‘t Buurtnest. 
Deze keer was het thema Surinaams 
eten, met o.a. Soto, Kerriesoep, Bami 
en Nasi met kip en een nagerecht. 
Ook waren er deze editie alleen 
‘gastkoks’, die eerder als bezoeker 
waren geweest en nu zelf iets ge-
maakt hadden. Met het afstemmen 
van een boodschappenlijst en de 
gratis groenten van de Goudreinet 
konden ze aan de slag om iedereen 

te verrassen. Met alleen gerechten 
gemaakt door bezoekers, een vol-
le zaal met tevreden eters,en hulp 
van leerlingen van het Alkwin Kolle-
ge kunnen we terugkijken op weer 
een geslaagde avond. Meer we-
ten en foto’s zien? www.facebook.
com/Wereldkeuken-Europarei. De 
volgende editie van de Wereldkeu-
ken is op woensdag 16 Maart, U 
kunt zich nog aanmelden,door een 
mail te sturen naar wereldkeuke-
neuroparei@gmail.com. Locatie is ‘t 
Buurtnest, Arthur van Schendellaan 
59, Uithoorn. Tijd: 18.00 - 21.30

Paasbingo
Uithoorn - De paasbingo van 11 
maart zal plaats vinden in de Scheg 
ipv buurtnest. De zaal is open om 
19.00 uur. Bingokaarten 1 euro of 
6 voor 5 euro. Superronde kaartje 
voor 1.50 of 6 voor 7.50 euro. Tom-
bola 3 lootjes  voor 1 euro. Er zijn 
weer fantastische prijzen te winnen 
o.a stofzuiger, bbq en scheerappa-
raat.

Vrouwen-
netwerk 
Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk 
organiseert Lezing over Aboriginals 
en Maori: Muziek en historie.
In de Schutse op maandag 21 maart 
van 14.00 uur tot 16.00 uur door 
Mevrouw Smit. We gaan met gro-
te sprongen door de geschiedenis. 
Vanuit deze gegevens is de muzika-
le ontwikkeling van de beide bevol-
kingsgroepen veel beter te begrij-
pen. Muziek staat centraal in deze 
presentatie. De afwisseling van mu-
ziek en gesproken woord maken het 
geheel tot een interessant en boei-
end programma. Leden gratis toe-
gang. Niet leden 3,-

13 Maart begint de 
boekenweek
Uithoorn – Op zondagmiddag 13 
maart a.s. zal er om 14.30 uur in de 
Thamerkerk aan de Amstel een bij-
zonder concert plaatsvinden. Of is 
het een lezing? Schrijver Jan Brok-
ken en pianist Marcel Worms noe-
men het zelf een concertlezing.
Jan Brokken leest passages uit zijn 
boek “Waarom elf Antillianen kniel-
den voor het hart van Chopin” en 
Marcel Worms speelt dansen, wal-
zen en mazurka’s van componisten 
uit het Caribisch gebied die beïn-
vloed zijn door Chopin.
In samenwerking met boekhandel 
Ten Hoope zullen de boeken van 
Jan Brokken in de pauze en na af-
loop te koop zijn en zal hij ook sig-
neren. Een goed begin van de Boe-
kenweek!

Jan Brokken
Jan Brokken traceerde de wor-
tels van de Antilliaanse muziek en 
schreef er een hartstochtelijk boek 
vol verhalen over. ‘Waarom elf An-
tillianen knielden voor het hart van 
Chopin’ oogstte veel lof in Neder-
land, de Antillen en Polen. In 2016 
verschijnt de Amerikaanse uitgave. 
Voor de presentatie van de Poolse 
editie toerde Jan Brokken met vier 
Antilliaanse pianisten door Polen. 
Jan Brokken: ‘Wij hebben de Antil-
liaanse mazurka teruggebracht naar 
het land van herkomst. De Polen 
waren stomverbaasd. Zij hoorden 
een Chopin die een eeuw lang on-
der de palmen had vertoefd.’

Chopin
In ‘Chopin rond de Evenaar’ laten 
Jan Brokken en Marcel Worms op 
vrolijke en aanstekelijke wijze ho-

ren hoe culturen in elkaar overgaan 
en hoe makkelijk de Chopinachtige 
mazurka’s, walsen en dansen zich 
lieten plooien naar tropische harts-
tocht en hoe soepel ze verbindin-
gen aangingen met lokale ritmes. 
Na deze concertlezing gaat ieder-
een opgewekt naar huis, want de 
verhalen die Jan Brokken vertelt zijn 
uitermate grappig en de korte mu-
ziekstukken die Marcel Worms laat 
horen nopen tot mee wiegen en bij-
na tot mee dansen.
De belangstelling voor dit SCAU-
evenement is wederom zeer groot.
Wilt u verzekerd zijn van een plek 
in de Thamerkerk, koop dan van te 
voren uw kaarten bij boekhandel 
Bruna (Amstelplein) of Ten Hoope  
(Zijdelwaardplein). Kaarten kosten 
twaalf euro per stuk; jongeren on-
der de zestien jaar betalen slechts 
zes euro. Vanaf twee uur worden de 
resterende kaarten verkocht aan de 
zaal. Meer informatie is te vinden op 
de website: www.scau.nl

Johannes de Doper kerk
Bachs meesterwerk 
Johannes Passion
Mijdrecht - Dit jaar op vrijdag 18 
maart, een week voor Goede Vrijdag 
wordt in de R.K. kerk Johannes de 
Doper, Driehuisplein 1, op de grens 
van Mijdrecht/Wilnis door christe-
lijke oratoriumvereniging Amicitia 
Uithoorn de Johannes Passion van 
Johann Sebastian Bach uitgevoerd. 
Het koor, dat dit jaar haar 60 jarig 
jubileum viert, wordt begeleid door 
Het Promenade Orkest. Als solisten 
treden op: Gerben Houba in de rol 
van Evangelist en tenor-aria’s, bas 
Ronald Dijkstra voor de Christus-
partij, sopraan Anna Büchel, mez-
zosopraan Veronique van der Mij-
den, bas Berend Eijkhout en orga-
nist Eric Jan Joosse. De algehele lei-
ding heeft dirigent Toon de Graaf. 
Het concert begint om 20.00uur, de 
kerk is open om 19.15 uur.
Het concert wordt mogelijk gemaakt 
door stichting Vrienden Monument 
Johannes de Doper en stichting 
Vrienden van Amicitia. 16 jaar gele-
den waren de eerste voorbereidin-
gen van beide stichtingen voor de 
uitvoering van de Johannes Passi-
on. De bedoeling was iedere twee 
jaar de Johannes Passion uit te voe-
ren. De opzet is uitstekend gelukt, 
m.u.v. 2012 toen Amicitia de Mes-
siah zong. Dit is voor de 7e keer 
de Johannes Passion, er is terecht 
sprake van een traditie.
Van de solisten is bas Ronald 
Dijkstra een bekende, ook hij heeft 
menigmaal de Christuspartij in de 
Johannes de Doperkerk gezongen. 
Bijzonder is het optreden van Ger-
ben Houba die zowel de tenora-
ria’s als de rol van Evangelist ver-
tolkt. Slechts aan weinige solisten is 
dit voorbehouden. Organist en vaste 
repetitor van Amicitia, Eric 

Organist
Jan Joosse, meent dat hij deze keer 
zijn 15e Johannes Passion speelt. 
De organist heeft een zeer belang-
rijke functie bij de Johannes Pas-
sion . Dat is niet zo verwonderlijk, 
Bach was immers zelf organist. De 
Johannes Passion wordt als een van 
de meesterwerken van Bach be-
schouwd en kent de laatste tijd een 
stijgende populariteit t.o.v. de Mat-
thäus Passion. De eerste uitvoering 

dateert van Goede Vrijdag 7 april 
1724, het jaar daarop werd de Jo-
hannes Passion weer uitgevoerd, 
maar Bach had een aantal compo-
sities gewijzigd. Ook daarna bracht 
Bach veranderingen aan. Deze uit-
voering zal de versie uit 1749 zijn. 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar 
bij de leden van Amicitia en telefo-
nisch te bestellen bij Amicitia 0297 
56 63 77. Vanaf 4 maart worden de 
kaarten verkocht bij: Boekhandel 
Mondria in Mijdrecht, Drogisterij De 
Bree in Vinkeveen, Boekhandel ten 
Hoope en Boekhandel Bruna, beide 
in Uithoorn . De toegangsprijs, in-
clusief programmatekstboekje met 
de Luthers-Duitse tekst en de Ne-
derlandse vertaling bedraagt 25,- en 
voor de jeugd tot 17 jaar 10,- .Indien 
beschikbaar zijn er toegangskaar-
ten bij de entree van de kerk ver-
krijgbaar.
Twee jaar geleden kreeg de uitvoe-
ring van de Johannes Passion een 
zeer lovende pers. Amicitia repe-
teert geruime tijd onder de bezie-
lende leiding van Toon de Graaf om 
ook deze keer een perfecte uitvoe-
ring te realiseren.
De Johannes Passion , een magi-
straal werk op een passende loca-
tie, de R.K. kerk Johannes de Doper, 
belooft een onvergetelijk concert te 
worden, een concert dat niet gemist 
mag worden!







IVN Opmerkzame Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen organiseert in 2016 elke 
maand een zgn. Opmerkzame Wan-
deling. Dit is een nieuwe activiteit. 
Inmiddels zijn er twee wandelingen 

geweest. We starten alle wandelin-
gen bij het Oude Spoorhuis hoek 
Spoorlaan/Demmerik in Vinkeveen. 
De route leidt door de Demmerik-
se Polder waar altijd iets nieuws te 

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

REACTIE VAN EEN LEZER

RE
A

CT
IE

 V
A

N
 E

EN
 L

EZ
ER

Nextdoor buurtapp 
Uithoorn
Uithoorn- Uit Amerika is al veel 
overgewaaid. Het meest recent 
een digitale buurtapp die bu-
ren in staat stelt om gratis on-
derling, op buurtniveau, veilig en 
vertrouwd contact met elkaar te 
hebben. “Wie heeft er een lad-
der te leen?” “Wij zoeken een be-
trouwbare babysit” “Kent iemand 
een betrouwbare tuinman?” “Ik 
heb een breimachine over, gra-
tis af te halen” zijn zo wat be-
richten die dagelijks over het net 
gaan. Maar ook waarschuwingen 
over verdachte personen, glad-
de brugdelen en oversteekplaat-
sen, wrakken aan de weg en wat 
al niet.

Uithoorn liep voorop: de Legmeer 
was sinds december 2015 onder-
deel van een nationale pilot, al 
spoedig gevolgd door het Tha-
merdal. Begonnen met nul leden 
kent Uithoorn nu al honderden 
gebruikers. Inmiddels is Nextdoor 

ook actief in de Zijdelwaard, zijn 
er enthousiaste leden in Horn-
meer en in Amstelveen is het hek 
van de dam zo rap groeit het aan-
tal gebruikers daar. 
Nextdoor maakt gebruik van 
een (eveneens gratis) SMS-ser-
vice voor calamiteiten in plaats 
van een Wazzap groep, want sms 
doet het ook als je geen WIFI-be-
reik hebt, verder is de werking 
gelijk. Men moet zich hier overi-
gens wel apart voor opgeven.
Bent u geïnteresseerd? Neem ge-
rust een kijkje, gebruik toegangs-
code PTMUZH en voer uw gege-
vens in, u wordt geverifi eerd om 
zeker te zijn dat er geen misbruik 
plaats vindt. 
 
http://www.emerce.nl/nieuws/
buurtapp-nextdoor-in-neder-
land-gelanceerd
 
A.A.André Jansen
1422 SZ Uithoorn

Het Amstel Blazers 
Collectief luidt de lente in!
Uithoorn - Op uitnodiging van Vita 
Amstelland bracht het Amstel Bla-
zers Collectief afgelopen zondag 
een goed bezocht Lenteconcert in 
het Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Onder het genot van een kopje kof-
fi e met gebak genoten de bezoe-
kers zichtbaar van bekende en min-
der bekende nummers, zoals Liber-
tango, Duchi Merengque, de Tirool-
se versie van Proud Mary, het Dorp 
van Wim Zonneveld. Maar ook di-
verse walsen en klassiekers wer-
den ten gehore gebracht. Het pu-
bliek was aangenaam verrast en zo 
nu en dan werd er zelfs een dans-
je gedaan. Ook de mensen van Vi-
ta Amstelland waren enthousiast en 
vinden het zeker voor herhaling vat-
baar. Het Amstel Blazers Collectief 
is een blazers ensemble welke nu 
ruim een jaar muzikaal actief is in en 
buiten Uithoorn. U kunt de blazers 
dit seizoen tegen komen tijdens o.a. 
de Kunstroute Zijdelveld. Daarnaast 
is het Amstel Blazers Collectief zich 
aan het voorbereiden voor een ei-
gen jaarconcert, dat zal plaatsvin-

den op 30 oktober a.s. in de Thamer-
kerk. Houdt u de berichtgeving in de 
gaten. Het orkest, onder leiding van 
dirigent Richard Wortel, bestaat uit 
ruim twintig muzikanten van ver-
schillende leeftijden, en repeteert 

Gemeente zet De 
Hoeksteen in de verkoop
Vervolg van de voorpagina.

Tevens onpraktisch omdat het op 
drie verdiepingen is ondergebracht. 
De oplossing om de bibliotheek on-
der te brengen in het cultuurcluster 
Confucius aan de Wilhelminakade 
is echter op korte termijn niet uit-
voerbaar omdat de bouw daarvan is 
uitgesteld en het nog wel twee en 
een half jaar zal duren alvorens het 
er staat, als dat al het geval zal zijn!

Tender
“Het lijkt er op nu Confucius ver-
traagd is, ook de verplaatsing van 
de bibliotheek en de verkoopplan-
nen van De Hoeksteen op de lang 
baan worden verschoven. Maar dat 
is niet zo,” laat wethouder Ria Zijl-
stra met kunst & cultuur in haar 
portefeuille, tijdens een persbijeen-
komst in het gemeentehuis weten. 

“De bedoeling is dus dat we gaan 
kijken waar de bibliotheek tijde-
lijk kan worden ondergebracht en 
dan kunnen we De Hoeksteen gaan 
verkopen. Het is oorspronkelijk de 
enige kerk die door architect Ger-
rit Rietveld heeft ontworpen en bo-
vendien een gemeentelijk monu-
ment. Na de kerk kwam de biblio-
theek die ruimte innemen met in 
het souterrain de Wereldwinkel die 
in principe ook zal moeten verhui-
zen. Het staat op een heel markan-
te locatie in Uithoorn en veel inwo-
ners hebben iets met het gebouw. 
Er doen inmiddels veel ideeën de 
ronde om het gebouw een andere 
bestemming te geven, maar daarbij 
mag het uiterlijk niet worden aan-
getast. Het liefst zien wij dat het een 
maatschappelijke functie krijgt met 
een commerciële inslag, want de 
activiteiten moeten wel wat ople-

veren waarmee de nieuwe eigenaar 
ook het gebouw zal moeten kun-
nen onderhouden. Kunst en cultuur 
voor niets kan dus niet! De gemeen-
te geeft geen subsidie. Het bouw-
adviesbureau APPN gaat er lande-
lijke bekendheid aan geven dat het 
gebouw te koop staat. Het bureau 
gaat het project ook trekken. Er is 
een tender bedacht om het in de 
markt te zetten. Op 31 maart zal de 
gemeenteraad zich uitspreken over 
het voorstel voor de verkoop van het 
gebouw en de daaraan verbonden 
voorwaarden. Als de raad zich er-
mee kan verenigen wordt er publici-
teit aan gegeven en kunnen markt-
partijen erop inschrijven. We hopen 
dat dit snel zal gebeuren. De bedoe-
ling is dat er dan vijf serieuze gega-
digden overblijven waaruit een ‘win-
naar’ tevoorschijn komt,” aldus de 
wethouder.

Rietveld beleving
Verkoop onder voorwaarden houdt 
in dat er punten worden gegeven 
aan een mogelijke koper die komt 
met de beste ‘Rietveld beleving’ 
voor het gebouw. Maar ook voor 
de toegankelijkheid, dus een open-
baar karakter heeft en de inwoners 
van Uithoorn er plezier aan bele-
ven. Voorts moet het economische 
haalbaar zijn. Dus een bestemming 
waarin ook een activiteit met een 
commerciële inslag gewenst is. De 
gemeente schrijft niet voor hoe het 
moet worden, maar de uiteindelij-
ke koper en eigenaar moet wel vol-
doen aan deze uitgangspunten. “De 
prijs van het pand hangt af van de 
bestemming wat het krijt. Voor een 
Rietveld bestemming en ‘beleving’ 
hoeft minder te worden betaald dan 
wanneer bijvoorbeeld appartemen-
ten in het gebouw gepland zijn door 
een ondernemer. Maar dan krijgt 
het geen maatschappelijke functie 
en dat is nou juist wat we wel willen. 
Hoe beter het in het Rietveld-plaat-
je past hoe lager dus de verkoop-
prijs zal zijn. De nazaten van Ger-
rit Rietveld kunnen daarbij goed ad-
viseren,” laat de wethouder weten. 
Het gebouw blijft ook na verkoop 
een gemeentelijk monument. Het 
is een gebouw dat veel mogelijkhe-
den biedt. Er is wel wat moois van 
te maken. Mochten er onverhoopt 
geen gegadigden voor koop zijn, 
wordt volgens de wethouder over-
gegaan op plan B. Wat dat inhoud 
wordt er niet bij verteld. Ook de we-
reldwinkel zal tegen die tijd moeten 
gaan verhuizen. De gemeente is wel 
bereid om mee te denken naar wel-
ke nieuwe locatie dat zou kunnen, 
maar het initiatief zal toch van het 
winkelbestuur moeten komen. Er is 
weliswaar voldoende lege winkel-
ruimte in Uithoorn maar die moet 
wel betaalbaar zijn. Vooralsnog gaat 
het om de verkoop van De Hoek-
steen als gebouw. De wereldwinkel 
volgt in het spoor.

Verkeersbesluit tijdelijke 
inrichting Koningin Máximalaan
Uithoorn - Sinds oktober 2015 is de 
Koningin Máximalaan (N196) door 
overdracht van de Provincie eigen-
dom van de gemeente Uithoorn. 
Daardoor staat het de gemeente vrij 
de weg in te richten op de door haar 
gewenste wijze. Het doel van Uit-
hoorn is altijd geweest om het door-
gaand autoverkeer zo snel als mo-
gelijk uit het dorpscentrum te we-
ren om de leefbaarheid, levendig-
heid, veiligheid en bereikbaarheid te 
vergroten. Eerder onderzoek toonde 
aan dat de gemeente dan rigoureu-
ze maatregelen moet nemen. On-
der meer om het doorgaand auto-
verkeer via de Prinses Irenebrug 
niet meer toe te laten. Om dit al-
vast te ontmoedigen zijn in janua-
ri dit jaar de verkeerslichten bij de 
voetgangersoversteek ter hoogte 
van de Dorpsstraat op aanbod afge-
steld: het voetgangerslicht staat al-
tijd op groen tot zich een auto aan-
dient. Ook de verkeerslichten bij de 
kruising met de Laan van Meerwijk 
zijn aangepast, evenals de belijning 
van de weg.
Op 1 maart 2016 heeft het college 
van burgemeester en wethouders 
een verkeersbesluit genomen om 
de tijdelijke inrichting van het ge-
bied mogelijk te maken. Dit omdat 
de defi nitieve inrichting van het Am-
stelplein tussen het winkelcentrum 
en het Oude Dorp nog ‘even’ op zich 
laat wachten.

Tijdelijke inrichting
Met het ontwerp voor de tijdelijke 
inrichting wordt doorgaand verkeer 
ontmoedigd en ‘verblijven en ont-
moeten’ in het gebied gestimuleerd. 
Er ontstaat een toegangsweg van-
uit de Koningin Máximalaan naar 
de tijdelijke parkeerplaats aan de 
Prinses Irenelaan. Inwoners van o.a. 
Amstelhoek en Mijdrecht kunnen 
het dorpscentrum per auto blijven 

bereiken via de Prinses Irenebrug. 
Het parkeerterrein aan de Prinses 
Irenelaan achter de Coop is aan bei-
de zijden te bereiken en te verlaten. 
De doorgaande fi ets- en wandelver-
binding blijft in stand. Laden en los-
sen voor het bevoorraden van win-
kels blijft eveneens mogelijk. Het 
ontwerp voorziet in voldoende par-
keergelegenheid, er worden boven-
dien diverse extra parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Met het ontwerp blijft 
de verkeersveiligheid voldoende ge-
waarborgd. Het dorpscentrum en 
omliggend gebied (inclusief Amstel-
hoek) blijven goed bereikbaar voor 
hulpdiensten, o.a. door het gebruik 
van de busbaanbrug.

Landbouwverkeer
Landbouwvoertuigen en vrachtwa-
gens mogen van de toegangsweg 
geen gebruik maken. Daarnaast 
wordt de huidige uitrijroute voor de 
bestaande laad- en losvoorziening 
bij de AH aangepast. Voor de tijde-
lijke inrichting is een verkeersbesluit 
nodig voor onder andere: een inrij-
verbod voor landbouwverkeer en 
vrachtwagens; het instellen van een 
‘gesloten verklaring’ voor het weg-
gedeelte nabij de kruising Laan van 
Meerwijk (met uitzondering voor 
vrachtwagens om te laden en los-
sen en langzaam verkeer). Tot slot 
het aanpassen van het wegtracé en 
de rijrichting voor laden en lossen 
bij AH (keervoorziening).

Verkeersbesluiten
Het verkeersbesluit wordt op 9 maart 
2016 gepubliceerd in de Staatscou-
rant (zie hiervoor www.staatscou-
rant.nl). Onder Offi ciële bekendma-
kingen klikt u op ’Zoeken in offi ciële 
bekendmakingen’. Vervolgens zoekt 
u op ‘verkeersbesluiten Uithoorn’. Er 
kan tot 6 weken na publicatie be-
zwaar worden aangetekend tegen 

de genomen verkeersbesluiten. In 
de publicatie van de Staatscourant 
is aangegeven hoe dat moet. Pas na 
afronding van de procedure worden 
de werkzaamheden voor de tijdelij-
ke inrichting en de uitvoering van 
de verkeerbesluiten uitgevoerd. Dit 
is uiteraard ook afhankelijk van de 
uitkomsten van de procedure en of 
het nog wel zinvol is om de herin-
richting van het weggedeelte uit te 
voeren mochten de plannen voor de 
defi nitieve verbouwing van het oude 
centrum in een stroomversnelling 
geraken.. Aldus de offi ciële bekend-
making van de gemeente.

En dan?
Er zullen gegarandeerd de nodige 
zienswijzen worden ingediend op 
de voorgestelde maatregelen die 
veel tijdverlies en vertraging zullen 
opleveren. Ook zal het t.z.t. nog een 
hele toer worden om landbouw- en 
vrachtverkeer dat via de N201 van-
uit de richting Mijdrecht komt, met 
verkeerstekens tijdig te waarschu-
wen dat toegang tot Uithoorn cen-
trum via de Prinses Irenebrug niet 
meer mogelijk is.
Op welke manier en bij welke krui-
sing geef je dat aan? Bij de Tienboe-
renweg of bij de kruising in Amstel-
hoek nabij het Esso tankstation? En 
werkt de provincie Utrecht daaraan 
mee? Eenmaal op de brug aange-
land is het voor met name vrachtwa-
gencombinaties moeilijk draaien om 
weer terug te rijden! Heeft het land-
bouwverkeer tegen die tijd toestem-
ming om via het Amstel aquaduct 
aan de andere kant van de rivier te 
komen om moet het 2 x twaalf ki-
lometer omrijden via Vrouwenak-
ker? Allemaal vragen die wachten 
op een antwoord en er zullen er nog 
wel meer volgen. Dit met als credo: 
komt tijd komt raad. Maar over hoe-
veel tijd praten we dan?...

elke maandagavond in wijkcentrum 
’t Buurtnest in Uithoorn. Er is nog 
plaats voor verschillende blazers en 
een percussionist. Wilt u donateur 
worden? Zij kunnen uw steun goed 
gebruiken! Vanaf 10 euro per jaar 
kunt u al donateur zijn van het en-
semble. Voor mee informatie kunt u 
contact opnemen via het mailadres: 
abcuithoorn@gmail.com of bezoek 
de website: www.AmstelBalzers-
Collectief.nl.

beleven is. De maartwandeling is 
woensdag 16 maart en start om 9.00 
uur. De polder is in afwachting van 
het komende voorjaar.
De opmerkzame wandelingen zijn 
opgezet met het doel elke maand 
de veranderingen in de natuur 
langs eenzelfde route op te merken, 
te zien, te horen, te proeven, te rui-
ken en aan te raken. Elke maand zal 
de wandeling op een ander tijdstip 
plaatsvinden en op een andere dag 
in de week. Het gaat om ‘wandelen 
met aandacht’. Iedereen die de rust 
èn de dynamiek van natuur dicht-
bij huis wil ervaren en opmerken is 
welkom. Houd de lokale media in 
de gaten, kijk op de website van het 
IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn, of bel natuur-
gids Elza Vis 06-23150498. Lengte: 
ca 8 km.(2 ½ uur). De aprilwande-
ling is op maandag 18 april en start 
om 13.00 uur. Er is ook een groep op 
Facebook onder de naam: IVN Op-
merkzame wandelingen.
Het is een besloten groep en je kunt 
daarvoor uitgenodigd worden zo-
dat je ook de berichten kunt lezen 
en je kunt een verzoek sturen als je 
lid wilt worden.

2 Winkeldieven betrapt
Aalsmeer - Uithoorn - Op maandag 
7 maart zijn twee winkeldieven be-
trapt in een supermarkt in de Sport-
laan. Rond 12.55 uur dacht een 15 
jarige de winkel te kunnen verlaten 
met een niet afgerekende reep cho-
cola. De jongen is door medewer-
kers aan de politie overgedragen. 

Hij is meegenomen voor verhoor en 
na zeven uur in de avond heen ge-
zonden. De 15 jarige Uithoornaar 
wacht in ieder geval een taakstraf 
via Halt. Om vier uur in de middag is 
een 53 jarige vrouw uit Uithoorn in 
dezelfde super betrapt op stelen van 
goederen. Door medewerkers werd 

gezien dat de inwoonster spulletjes 
stopte in een tas van een rolstoel. 
Na het afrekenen van de bood-
schappen, werd door medewerkers 
de tas gecontroleerd en werden de 
niet betaalde goederen gevonden. 
De vrouw is door de politie meege-
nomen voor verhoor. Na tien uur in 
de avond is zij weer naar huis ge-
stuurd. De 53-jarige moet zich ver-
antwoorden bij justitie.

3e katern



UVV draait LMV C1 dol!
Uithoorn - Op een koude maar 
zonnige dag traden UVV en LMV te-
gen elkaar aan op sportpark Rand-
hoorn. Een zogenaamde 6 punten-
wedstrijd, LMV en UVV staan resp. 
9e en 10e op de ranglijst. LMV 
draait sinds eind vorig jaar moeilijk 
en heeft geen wedstrijd meer kun-
nen winnen. Vooraf dachten ze dan 
ook wel een kans te maken voor 3 
punten. Dit bleek echter ijdele hoop. 
Al vanaf de aftrap liet UVV zien dat 
ze gretiger en strijdlustiger waren. 
LMV werd meteen onder druk ge-
zet en had moeite om van eigen 
helft te komen. Desondanks pikte 
na 10 minuten Benjamin de bal af 
in de middencirkel en stoomde op 
naar het strafschopgebied van UVV. 
Hij koos voor de korte hoek en ver-

raste hiermee de UVV-keeper, 1-0. 
Helaas had LMV zijn kruit hiermee 
verschoten. Bij rust stond het al 1-2 
en de tweede helft verliep simpel-
weg dramatisch. UVV maakte er een 
show van en wist uiteindelijk acht 
keer te scoren. Als een doekje voor 
het bloeden maakte Benjamin zijn 
tweede doelpunt en bepaalde hier-
mee de eindstand op 2-8! Een col-
lectief falen vandaag met als resul-
taat een plek gezakt op de ranglijst. 
We vestigen onze hoop maar op elf-
talleider Wouter, die momenteel aan 
het scouten is voor nieuw talent in 
Indonesië. In Jakarta had hij geen 
resultaat, hij is inmiddels verder ge-
trokken naar Papua Nieuw-Guinea. 
We wachten met smart op zijn be-
vindingen.

Driemaal winst voor 
UWTC in Amsterdam
Uithoorn - Het weekend van 5-6 
maart is het kampioenschap van 
Amsterdam verreden. Bij de andere 
voorjaarskampioenschappen wor-
den alle wedstrijden op één dag ver-
reden. Maar in Amsterdam worden 
er meer categorieën apart verreden 
en verdelen ze de wedstrijden over 
het hele weekend. Bij de jeugd cat 
3-4 weer een mooie derde plaats 
voor Mike Derogee. Danny Plasme-
ijer werd derde bij de jeugd cat 7. 
En Benjamin Wessels reed naar de 
11e plaats bij de jeugd cat. 7. Bij 
de nieuwelingen moest Stijn Ruij-
ter nog even aan de kou wennen na 
zijn trainingsweek in de zon. Toen 
hij eenmaal warm was zag hij en-
kele Amstelrenners wegrijden waar 
hij zich bij aansloot. Met zijn vie-
ren sloegen ze een mooi gaatje. Dit 
gat werd nog overbrugt door Amstel 
renner Enzo Leijnse en met zijn vij-
ven reden ze steeds verder weg en 
dubbelde zelfs het peloton. Dat is 
zeker op het lange circuit van Sloten 
een hele prestatie. Het kwam het 
aan op een eindsprint van de kop-
groep. Hierin wist Stijn nipt de ze-
ge te pakken. Ook Lorena Wiebes 
pakte op zaterdag de titel kampioen 
van Amsterdam bij de junior dames. 
Omdat er weinig concurrentie was 
bij deze klasse stond zij zondag op-
nieuw aan de start en ditmaal bij de 
elite dames. Hier eindigde de wed-
strijd in een massasprint. Lorena liet 
wederom zien dat zij over een he-
le sterke sprint beschikt en zij pak-
te wederom de winst. Verdere uit-
slagen UWTC leden: 9 Ben de Bruin 
(60+), 14 Bart de Veer (elite/ama-
teurs), 17 Marcel Versteeg (40+), 
20 Harry van Pierre (40+), 23 Ge-
rard de Veer (50+), 25 Rene Ouds-
hoorn (50+), 30 Dennis Moolhuijsen 
(sportklasse) 

Ronde van Waarderpolder
Harry van Pierre, Job Bosse en Bas 
de Bruin reden zondag 6 maart de 
Ronde van de Waarderpolder, Job 
was 20e, Bas werd 9e en Harry is als 
28e geklasseerd. Het was een graad 
of vijf en halverwege de koers be-
gon het hard te regenen, de om-
standigheden waren nogal erbar-
melijk te noemen! Zelden zulke kou-
de handen gehad volgens Bas!
Jetze Plat sportman van het jaar in 
gemeente Nieuwkoop
Donderdag 3 maart is UWTC lid 
Jetze Plat gekozen als sportman 
van het jaar in Nieuwkoop. Jetze 
is handbiker en heeft al veel mooie 
overwinningen behaald. Jetze’s sei-
zoen staat nu in het teken van de 
Paralympische spelen in Rio de 
Janeiro. Jetze gefeliciteerd namens 
UWTC en heel veel succes dit sei-
zoen.

Ploegenpresentatie
Vrijdag 18 maart zal de wielrenaf-
deling van UWTC zich presenteren 
aan de sponsors. Bij autobedrijf Ro-
vémij in Mijdrecht zal de presentatie 
plaatsvinden. Rovémij stelt jaarlijks 
een ploegleiders auto ter beschik-
king als de renners van UWTC mee-
doen aan een klassieker en bij het 
Nederlands Club Kampioenschap. 
Tevens rijden er auto’s van Rové-
mij mee in de ronde van Uithoorn. 
Maar autobedrijf Rovémij heeft ook 
een warm hart voor de jeugdleden 
van UWTC en hiervoor is het Rové-
mij klassement in het leven geroe-
pen. De jeugd kan het hele jaar door 
punten verdienen bij de wedstrijden 
en ook tijdens de tijdritten bij de 
trainingen. Bij de jaarafsluiting van 
de jeugd worden de winnaars van 
de bekers van het Rovémijklasse-
ment bekend gemaakt. 

Schoolvoetbal van start
Uithoorn / De Kwakel - Op woens-
dag 16 maart gaat het schoolvoetbal 
van start. Alle scholen uit De Kwa-
kel en Uithoorn hebben zich voor 
dit jaarlijks terugkerend spektakel 
aangemeld. Om dit toernooi weer te 
doen slagen is het belangrijk dat er 
ook voldoende scheidsrechters aan-
wezig zijn. Door dat vele scholen in 
Uithoorn en De Kwakel een gewij-
zigd rooster hebben ingevoerd be-
ginnen dit seizoen alle wedstrijden 
om 15.00 uur. Bijna alle wedstrij-
den zijn op de woensdagmiddag. 
Alleen de finale is op een vrijdag-
avond. De speeldata’s zijn woens-
dag 16 maart, woensdag 23 maart, 
woensdag 30 maart. Op woensdag 
6 en woensdag 13 april zijn dan de 
halve finales en op vrijdagavond 22 
april is de finale avond. Voor al de-

ze dagen zijn wij heel, heel dringend 
op zoek naar scheidsrechters. Hebt 
u interesse om op een van deze da-
gen de fluit ter hand te nemen meld 
u dan graag z s m aan. Dit kan door 
een e-mail te sturen naar j.heere@
kpnplanet.nl. als uw aanmelding 
dan binnen is krijgt u een bevesti-
ging en krijgt u ook te lezen welke 
wedstrijden aan u zijn toebedeeld. 
U kunt zich uiteraard ook opgeven 
voor alle wedstrijddata’s daar is he-
lemaal geen bezwaar tegen. Kunt u 
niet elke woensdagen meer wel een 
of twee woensdagen ook dan bent u 
van harte welkom als scheidsrech-
ter. Waar worden de schoolvoetbal-
wedstrijd gespeeld? Alle wedstrij-
den worden gespeeld op het com-
plex van Legmeervogels. Rand-
hoornweg 100 te Uithoorn.

Mitchell Verschut opent 
het overwinningsbal
Uithoorn - Het duel tussen de num-
mer 1 van de 2e klasse B Legmeer-
vogels en het op de 2e plaats staan-
de Elinkwijk is in de eerst 45 minu-
ten van dit duel geweest van aftas-
ten. beide ploegen wilde niet ver-
liezen en dit was duidelijk te zien 
aan de spel wijze van beide elftal-
len. Er werd bijna of geen risico ge-
nomen. Hierdoor was het een druk-
ke dag voor de middenvelders. Voor 
de beide doelverdedigers daar in te-
gen was het een rustige 45 minu-
ten. De beide doelverdedigers heb-
ben dan ook een rustige 45 minu-
ten. De ruststand, en dit kan dan ook 
niet anders gaat in met de bekende 
bril stand 0-0. De tweed 45 minuten 
worden aantrekkelijker mede door-
dat Legmeervogels in de 49ste mi-
nuut op een 1-0 voorsprong komt. 
Legmeervogels krijgt net buiten het 
strafschopgebied een vrije trap te 
namen. Toegekend na een aantal op-
merkingen van Elinkwijk spelers aan 
het adres van scheidsrechter Wate-
ler. Het is dan Lulinho Matins die de-
ze vrije trap gaat nemen. Hij weet het 
hoofd van Jordy de Groot te vinden 
maar deze zag zijn inzet op specta-
culaire manier door de doelman van 
Elinkwijk gekeerd worden. De terug 

springende bal komt terecht bij Mit-
chell Verschut en deze weet dan wel 
het net te vinden en staat Legmeer-
vogels op een 1-0 voorsprong. Elink-
wijk op achterstand verlaat de ver-
dedigende stelling en probeert de 
bakens te verzetten, Het geen erg 
lukte. Elinkwijk probeert het dan op 
een andere onreglementaire manier 
en dit leverde uiteindelijk alleen een 
groot aantal gele kaarten op. De ver-
dediging van Legmeervogels staat 
zijn mannetje en geeft bijna geen 
enkele mogelijkheid weg. Alleen een 
aantal corner leverde wat gevaar op 
maar verontruste de verdediging, on-
derleiding van Jasper van Gelderen 
ontstaan er geen echte mogelijkhe-
den voor de gasten. In de 61ste mi-
nuut begint Bilal El Achkar een solo 
actie welke eindigde met een fraaie 
pass op de mee gelopen Jordy de 
Groot en hij is het dan welke Leg-
meervogels op een meer dan ver-
diende 2-0 voorsprong bracht. On-
danks de 2-0 achterstand blijven de 
spelers van Elinkwijk om de bakens 
te verzetten. Eigenlijk een hopeloze 
missie deze middag. Als in het slot 
minuten Stefan Tichelaard de stand 
nog op 3-0 weet te brengen is de 
overwinning een feit. 

KDO steunt Ronald 
McDonaldhuis
De Kwakel - Rondom de wedstrijd 
KDO-Roda’23 van aanstaande zon-
dag zal er door de Kwakelse selec-
tie geld ingezameld voor het Ronald 
McDonaldhuis AMC Amsterdam.. 
Wanneer een kind ziek is, wilt hij/zij, 
zijn/haar ouders het liefst zo dicht 
mogelijk bij zich hebben. En natuur-
lijk wil je als ouder je zieke kindje 
geen minuut alleen laten.
Dankzij Ronald McDonald Huizen 
zijn ouders altijd binnen een paar 
minuten bij hun kind in het zie-
kenhuis. Er wordt vanuit KDO een 
grote blinde poule opgezet waar-
aan iedereen deel kan nemen. Voor 
slechts 1,- (meer doneren mag na-
tuurlijk ook!) kunt u een nummer 
kiezen van 1 tot en met 500. Onder 
elk nummer zit een unieke combi-
natie van de rust- en de eindstand 
van KDO 1 – Roda’23 1 verborgen. 
Na afloop kunnen de winnaars een 
keuze maken uit één van de prach-
tige prijzen die ter beschikking wor-
den gesteld door Restaurant Jones, 
Kudelstaart en Bistro 9, De Kwakel 
en Ajax. Maar nog veel belangrij-
ker is dat de opbrengst van de blin-
de poule volledig ten goede zal ko-
men aan het Ronald McDonaldhuis 
AMC Amsterdam. Na afloop van 
de wedstrijd (om 16:15 uur) zal in 

de kantine van KDO bekend wor-
den gemaakt wie zich de trotse win-
naar van de blinde poule mag noe-
men. Let op: mocht de winnaar niet 
in de kantine aanwezig zijn, ont-
vangt hij / zij alsnog in een later sta-
dium de gewonnen prijs. Na afloop 
van de wedstrijd is de Zaandamse 
zanger Jan Sjouwerman in de kanti-
ne aanwezig om de middag een ge-
zellig vervolg te geven. De KDO-se-
lectie hoopt op uw positieve steun 
langs de lijn tijdens KDO-RODA’23 
en vertrouwt erop dat een ieder zijn 
of haar bijdrage zal geven aan het 
goede doel. Als tegenprestatie kunt 
u een tot op het bot gemotiveerd 
KDO verwachten, die er alles aan 
zal doen om de punten in De Kwa-
kel te behouden.

RICK FM 
De plaatselijke radiozender Rick FM 
zal gedurende de gehele dag aan-
wezig zijn in de Kwakelse bestuurs-
kamer. Tijdens de uitzendingen zal 
er volop aandacht worden besteed 
aan de wedstrijd KDO – Roda’23. 
Mocht u 13 maart niet aanwezig 
kunnen zijn in De Kwakel, dan kunt 
altijd inschakelen via www.rickfm.nl 
en/of via de ether 106.3 FM / kabel 
99.0 FM.

KDO tekent contract met 
fysiotherapie De Kwakel
De Kwakel - Zaterdag 5 maart 
heeft de vernieuwde maatschap Fy-
siotherapie De Kwakel een overeen-
komst getekend met KDO, waarmee 
KDO voor de komende jaren aan 
Fysiotherapie De Kwakel de in het 
sportcomplex bestaande fysioruim-
te verhuurt. Het huren van de fysi-
oruimte geeft zo voor Fysiotherapie 
De Kwakel niet alleen de gelegen-
heid tot het geven van sportspeci-
fieke fysiotherapie aan onder ande-
re KDO-leden, het betekent voor Fy-

siotherapie De Kwakel ook de mo-
gelijkheid tot het geven van diver-
se fysiotherapeutische diensten en 
therapiesoorten – zoals onder meer 
reguliere fysiotherapie, sportfysio-
therapie en kinderfysiotherapie – 
aan de inwoners van De Kwakel en 
daarbuiten. Op bijgaande foto ziet u 
(van links naar rechts) Peter Ouds-
hoorn en Cora Bartels namens KDO 
en Larissa Bonsen, Peter Versteeg 
en Femke van Zaal van Fysiothera-
pie De Kwakel.

Tini & Marja fier aan kop 
in C-lijn BVU
De Kwakel - Met de hoogste sco-
re van de avond (gedeeld met de A-
lijn) wonnen Tini Lotgerink & Mar-
ja Baris in de C-lijn de vierde (uit 6) 
zitting van de vijfde parencompetitie 
(68,33%). Co Beunder & Thea Slot 
werden 2 (56,36%), Ludy Bonhof & 
Anneke Buskermolen 3 (50,21%). 
Tini & Marja leiden (62%) met meer 
dan 9% voorsprong op Ellen Henge-
veld & Yvonne Splinter.
De B-lijn werd gewonnen door Ans 
Breggeman & Lia (63,54%). Plaats 
2 was voor Thea Stahl & Marja van 
Leeuwen (59,9%) en de derde plaats 
werd gedeeld door Greetje van den 
Bovenkamp & Ria Wezenberg en 
Helma Rapp-Jonkers & Theo Ver-
meij (55,73%). Ans & Lia gaan aan 
de leiding met 59%, Lambert Koeter 

& Huib van Geffen volgen met 53%.
In de A-lijn waren Hans Wagenvoort 
& Nico van der Meer oppermachtig, 
op ruim 11% gevolgd door Marineke 
& Martin (56,67%). Bep & John de 
Voijs werden derde met 55,83%. Leo 
Leenen & Henk van der Schinkel lei-
den nog met 59,82% maar voelen de 
hete adem van Hans & Nico in hun 
nek met minder dan 0,4% verschil. 
Het is weer spannend bij de BVU...

Voor informatie over bridgelessen 
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort: 
wagenvoorthans@gmail.com,
of tel. 06-53 368 948.
Wilt u informatie over lidmaatschap 
van BVU, neemt u dan contact op 
met onze secretaris via bvu1953@
gmail.com, of tel. 0297-569432.

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u 
denkt. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje 
waar opa nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. 
Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een 
specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden 
goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog 
eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden, diamanten en horloges ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

Meer dan 50 

locaties door heel 

Nederland!

Locatie Uithoorn 
t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, 1421 AN Uithoorn
uithoorn@goudwisselkantoor.nl

Openingstijden
Elke zaterdag van 10.00 - 16.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Goudwisselkantoor is eigendom van 
familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Getuigen gezocht
Uithoorn – Op vrijdag 12 febru-
ari rond kwart over zeven in de 
avond heeft een bewoner van de 
Couperuslaan oog in oog gestaan 
met een inbreekster. De bewoner 
deed een tukje in de slaapkamer 
toen hij plots gestommel hoor-
de. Vrijwel gelijk daarna stap-
te een blonde vrouw de slaap-
kamer binnen. De vrouw schrok 
van de bewoner en maakte direct 
rechtsomkeert en holde het huis 

uit. De bewoner heeft nog ge-
zien dat de vrouw wegreed in een 
kleine, blauwe auto, mogelijk van 
het merk Peugeot. Hopelijk zijn er 
buurtbewoners die de vrouw ook 
hebben gezien. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. Wie een 
inbraak ziet gebeuren of vreemd 
gedrag of verdachte personen 
ziet in zijn of haar wijk, wordt ge-
vraagd direct de politie te bellen.

Open dag bij Dagopvang 
de Nostalgie
Regio – Er is open dag bij Dagopvang 
de Nostalgie op tweede paasdag 28 
maart van 12.00 uur tot 17.00 uur. Kom 
eens kijken in dit nostalgisch huis aan 
Mijdrechtse Zuwe 57 B in Amstelhoek, 
proef de sfeer en laat u verrassen... 







De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
kwam de hekkensluiter van de com-
petitie op bezoek in De Kwakel. De 
formatie van Over Amstel kwam met 
een oude speciale bus vanuit Am-
sterdam gereden. Iets later dan ge-
pland ging de wedstrijd van start. In 
de eerst minuten van de wedstrijd 
was al duidelijk dat er doelpunten 
zouden vallen de vraag alleen was 
wie zou het eerste doelpunt ma-
ken. Uit een keurig opgezette aan-
val schoot Selina de bal op de paal, 
de rebound was voor Youssef die 2x 
op de keeper stuitte om vervolgens 
over te koppen. Het eerst gevaarlijke 
moment van Over Amstel ging ver-
volgens maar net naast. Uiteinde-
lijk opende Selina de score en volg-
de er voor rust nog 7 doelpunten 
voor KDO. Ook Over Amstel kreeg 
2 doelpunten door schoten op doel 
die door spelers van KDO van rich-
ting werden veranderd. Beau kon 
deze ballen niet meer keren. Na rust 
ging KDO verder met scoren. On-
danks dat veel ballen van dichtbij 
nog over werden geschoten was de 

eindscore als volgt: Selina 2x, Jeffrey 
5x, Daan 4x, Lars 3x en Stijn 1x. In de 
eindfase van de wedstrijd liet Over 
Amstel nog even zien dat ze niet 
voor niets waren gekomen en werd 
er nog 2x gescoord. Het totaal van 
19 doelpunten is als volgt verdeeld: 
KDO G1-Over Amstel G1 15-4.

Bridgeclub De Legmeer 
vervolgt parencompetitie
Regio - Na het enerverende viertal-
len weer tijd om de derde ronde pa-
renbridge van dit seizoen te hervat-
ten. In de A- lijn nu eens de beurt 
aan Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp om de vlag van de overwin-
ning te mogen hijsen. Met 61,21% 
waren ze de clubkanjers Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister, die op 
60,21% kwamen, net de baas. Toch 
iets te veel C- tegengespartel ge-
had bij de combie tafel! Ook Stenny 
& Herman Limburg zaten hoog in de 
boom met hun 59,72% en lijken dus 
weer helemaal “terug van weg ge-
weest”. Ben ten Brink & Jan Bronk-
horst werden met 55,56% vierde en 
Mieke van den Akker & Lijnie Tim-
mer sloten met 54,51% de top vijf af. 
In de B- lijn etaleerden Marianne 
& Huub Kamp hun klasse door het 
hoogste percentage van deze avond 
van 63,89 te behalen. Ze overtroffen 
hiermee het eveneens uitstekende 
resultaat van 62,50% van de num-
mers twee, Tom de Jonge & Herman 
Vermunicht. An & Jan van Schaick 
stelden zich wat bescheidener op 
maar werden met 56,25% toch maar 
mooi derde. 
Heleen & Mees van der Roest te-
kenden voor plek drie met 53,13% 

en Anton Berkelaar & Wil van der 
Meer werden netjes vijfde van de 
veertien paren met 52,78%.
In de C- lijn was het verschil tus-
sen de toppers nog kleiner. Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers 
wonnen met 61,18% wel zeer nipt 
van Cora de Vor & Bep de Jong, die 
61,11%! scoorden. Een gaatje van 
slechts zeven honderdste, dat geeft 
natuurlijk wel de ambities naar “ho-
ger op” van de paren aan.
Voor Mieneke Jongmans & Anneke 
Wijmans waren de te behalen pro-
centen dus al aardig uitgedund door 
dit geweld, maar als derde paar 
bleef er toch 54,51% over. Lidy Krug 
& Debora van Zantwijk snoepten 
53,47% als vierde weg en Tini Lotge-
rink & Jeanet Vermeij konden onze 
bridge debutanten, Ludy Bonhof & 
Anneke Buskermolen, nog maar net 
van het lijf houden met 51,94 om 
51,74% als vijfde.
C- lijners wees gewaarschuwd, ze 
komen er aan!
Ook bevangen geraakt door al deze 
zinderende partijen, kom dan spelen 
bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Party Centrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Spanning stijgt bij BVK
De Kwakel - Nog 1 speelavond 
is er te gaan in de huidige paren-
cyclus van de BVK en de span-
ning bij de paren die hopen op 
promotie of vrezen voor degra-
datie neemt gestaag toe. Op don-
derdag 4 maart betraden 45 pa-
ren de bridge-arena in Dorpshuis 
De Quakel om in 3 lijnen de spor-
tieve strijd aan te gaan.

In de A lijn bleken Geke en Jaap 
Ludwig aan het eind van de avond 
het best te hebben gescoord en 
wel 58,63%. Nelly Vork en Andre 
Verhoef werden met 56,55% 2e en 
Margo Zuidema en Francis Terra 
met 54,76 3e.
Tegen dit geweld waren Nan en 
Elisabeth niet opgewassen en 
zij eindigden dan ook als 16e en 
laatste.
In de totaalstand lijken Rita en 
Wim Ritzen nog niet helemaal 
onbereikbaar geworden voor de 
achtervolgers, want Geke en Jaap 
volgen op slechts 1,6% gemid-
deld.
Het lijkt er wel sterk op dat de 3 
paren die nu de onderste 3 plaat-
sen innemen hooguit onderling 
nog van plek kunnen wisselen, 
maar ontsnappen aan degradatie 
lijkt er niet in te zitten.

Vanuit de B lijn azen 3 andere 
paren op de vrij te vallen plaat-
sen. Het beste staan Nel Bak-
ker en Hans Wagenvoort er voor, 
mede dankzij hun 1e plaats deze 

avond met 60,83%. Jan Streng en 
Cor Hendrix werden met 59,38% 
en Bep Verleun en Ria van Zuylen 
met 55,83% 3e. Die staan 2e in de 
totaalstand op slechts 0,53% ach-
terstand op Nel en Hans en ook 
slechts 0,51% voor op Atie en 
Wan Overwater. Daarmee lijken 
de potentiële promotiekandidaten 
wel genoemd.
Marjan en Ben eindigden hier als 
15e en een verlengd verblijf in de-
ze lijn is niet echt waarschijnlijk.
Met hen moeten nog zo’n 6 paren 
nog een keer stevig ‘aan de bak’ 
om zich te handhaven. Voor 2 van 
die 6 zal dat niet lukken.

In de C lijn is het dringen bo-
venin, want onder de ongenaak-
bare nummer 1 Tonny Godefroy 
(58,46% gemiddeld) staan 4 pa-
ren die onderling niet meer dan 
0,43% verschillen. 2 van die 4 pa-
ren zullen niet slagen in hun po-
ging naar de B lijn te promoveren.
De nummers 1 van deze avond 
waren Piet-Hein Backers en Huub 
Kamp (wat doen die eigenlijk in 
deze lijn?) met 59,72%. Zij zullen 
echter de promotieboot missen.
Tilly en Frans Wouda bleven met 
59,03% aardig in het spoor en zij 
staan ook ‘over all’ 2e. 3e deze 
avond en ook 3e in de totaalstand 
werden Helen Conijn en Herman 
Koperdraad met 55,9%.

Volgende week de alles beslis-
sende 5e speelavond.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Regio - Op dinsdag 1 maart was de 
ontknoping van de laddercompetitie 
bij Hartenvrouw. Het was een druk-
ke middag met in de A lijn 16 paren 
en in de B lijn 18 paren. De wed-
strijdcommissie krijgt met behulp 
van onze vaste invalsters altijd weer 
een compleet plaatje. Dat valt niet 
altijd mee, maar vandaag was het op 
de valreep weer prima voor elkaar. 
Onder het genot van een roze cho-
colaatje om te vieren dat een van 
de leden oma was geworden en de, 
niet door iedereen op prijs gestelde, 
geur van het net geschilderde hout-
werk van Partycentrum Colijn wer-
den de kaarten weer ter hand ge-
nomen. Door de deeltafels was er 
nogal wat heen en weer geloop tij-
dens de spellen. De dames die zich 
daardoor in de A lijn het minst lie-
ten afleiden verdienden een plek in 
de top 5. Van boven af zijn dat Geke 
Ludwig & Margo Zuidema 64,58%, 
Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck 
58,04%, Bep Verleun & Hans War-
menhoven 56,25%, Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar 54,76% en 
Kitty van Beem & Janny Streng 
54,17%. In de B lijn was de top vijf 
als volgt. 

Ook te beginnen bij nummer 1 The-
cla Maarschalk & Rees van der Post 
58,59%, op een gedeelde tweede 
plaats vinden wij drie paren Guus 
Pielage & Renske Visser, Ans Pick-
kers & Loes Wijland en Trudy Fern-
hout & Cisca Goudsmit allen met 
58,33% en de combi Jany van der 
Ent & Josephine Krugers was een 
goede met 57,03%.
Dat brengt ons na 6 zittingen bij de 
koninginnen van de ladder onbe-
twist op de eerste plek Geke Lud-
wig & Margo Zuidema 58,63, twee 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar 55,59 en op drie met een ge-
middelde van 54,49% Kokkie van 
den Kerkhoven & Corry Smit. Gefeli-
citeerd dames.
Hartenvrouw speelt van 1 septem-
ber tot 1 mei dus de laatste ron-
de gaat volgende week al weer van 
start. De strijd om een plek in de A 
gaat voor de dames in de B van start 
en de dames in de A zullen alles op 
alles zetten om in de A te blijven. 
Wilt u ook eens een kijkje nemen bij 
Hartenvrouw? Neem contact op met 
onze secretaresse Sandra op num-
mer 0297569910 of mail naar Har-
tenvrouw2015@gmail.com

Eindscore van boven de 
70% bij Bridgeclub ABC!
Regio - Donderdag 3 maart werd 
de 2e zitting van de 4e ronde ge-
speeld bij de Amstel Bridgeclub. 
Helaas een stilzit in de B-lijn dit 
keer, maar de koffie met koekjes en 
nu ook de cappuccino is heerlijk als 
je even stil moet zitten.

A lijn
In de A-lijn beginnen Ria & Wim 
aardig aan elkaar te wennen en dat 
merk je ook aan de uitslag. Vorige 
week stonden ze op de derde plaats 
en deze ochtend kwamen ze eerste 
uit de bus. Proficiat! In spel 7 werd 
door Aja & John, de winnaars van 
vorige week, als enige 6 sans ge-
boden en gemaakt. Andere paren 
speelden respectievelijk: 3 sans + 
1, 3 sans +2, 3 sans –1, 5 ruiten +2 
en 5 ruiten contract. Mooi gespeeld, 
slecht tegen gespeeld of was het de 
uitkomst? Met een hele lange rui-
tenkaart is sans spelen wel aantrek-
kelijk, maar meestal heeft de tegen-
partij dan ook een lange kaart in 
een kleur. Dus pas op de dekkingen 
van de overige kleuren dan mensen! 
In spel 13 had het nz-paar geen 25 
punten voor een manche en ow had 
mooie schoppen. Door Wies & Mar-
the opgedreven, kwam het nz-paar 
Ria & Joop toch in een 4 harten con-
tract terecht, hetgeen toen gedou-
bleerd werd door Wies. Helaas Wies 
& Marthe, het werd gemaakt! Ande-
re paren bleven hangen op 2 of 3 
harten, maar maakten wel de man-
che. 

B lijn
De bridgers in de B-lijn hadden het 
erg moeilijk toen ze tegen Leny & 
Jeannet moesten spelen. Ondanks 
dat deze twee spelers niet met een 

vaste partner speelden, behaalden 
zij gemiddeld aan tafel vijf 87.5%, 
aan tafel twee 78,13% en aan tafel 
vier 81,25%! Alleen Ans & Gerda lie-
ten zich door hen niet van de wijs 
brengen. In spel 1 boden en maak-
ten zij 3 sans en behaalden een sco-
re van 100% tegen dit stel. Andere 
ow-paren gingen bij dit spel steeds 
down. Spel 15 was een lastig spel 
om te bieden en de meeste nz-pa-
ren lieten de bieding en het spelen 
over aan het ow-paar. Twee sans en 
2 harten gingen 3 down. Bij Bert & 
Wim ging zelfs 2 schoppen 4 down. 
Achteraf had het nz-paar hier 5 rui-
ten kunnen spelen! Maar hoe dit te 
bieden is soms erg lastig! 
De uitslag, waarbij in de A-lijn 
plaats 2 en 3 en ook plaats 4 en 5 
dicht achter elkaar eindigden, is:

A-lijn:
1. Wim & Ria 62,17%
2. Ciny & Hetty  55,33%
3. Ria & Joop  55,13%
4. Els & Alice  54,78%
5. Corrie & Roelie 54,75%

B-lijn:
1. Leny & Jeannet 70,63% 
2. Corry & Netty 69,29%
3. Arna & Gerda 64,43%
4. Joke & Gerard 55,99%
5. Miep & Madelon 51,15%

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

Dringen in de top
Regio - Langzamerhand komt het 
einde van de competitie in zicht en 
alle teams proberen hun kansen te 
pakken. Kansen op het kampioen-
schap, degradatie en nacompetitie, 
alle drie zijn nu belangrijk. Het ene 
om wel te behalen en de andere wil 
je het liefst vermijden. Dat houdt in 
dat elke wedstrijd weer eigenlijk een 
“finale” is, zelf zoveel mogelijk pun-
ten halen en hopen dat de concur-
rentie die laat liggen. Waarmee je 
dan de doelstelling voor week haalt 
en de basis legt voor de eindsprint. 
Wat dat betreft gaat het in de 1e di-
visie lekker. De top 3 stond vori-
ge week dicht bij elkaar maar bleef 
dat ook zo? De uitslagen waren als 
volgt. De huidige koploper, DIO, 
moest uit (wat heet “uit” in dit ge-
val) naar de Merel/Heerenlux 2. Me-
reliaan, Krelis van de Linden, maakt 
het Bert Dijkshoorn (DIO) zo lastig 
dat Bert de winstpunten aan Kre-
lis over moest laten. Helaas voor de 
Merel/Herenlux 2 konden de team-
maten van Krelis dit voorbeeld niet 
volgen en zij verloren dan ook, 2-7. 
De nummers 2 en 3, respectievelijk 
de Merel/Heerenlux 1 en Bar Adel-
hof 3 speelden een onderling duel, 
daarmee ook een strijd om de plek 
en dus genoeg druk op de wedstrijd. 
John Vrielink (de Merel) won zijn 
partij maar dat deden Stefan Vos 
(hoogste serie van de week met 16 
caramboles, 32%) en Robert Daal-
huizen van Bar Adelhof ook. Bert 
Fokker en Rohan Janmaat maakten 
er een spannende pot van. Tot het 
einde toe ging het gelijk op en dat 
bleef het ook toen Rohan in zijn na-
beurt gelijk maakte, eindstand 3-6 
en een plekkie winst voor Bar Adel-
hof 3. Vorig seizoen is Bar Adelhof 
3 gepromoveerd en nu meedoen 
om het kampioenschap, een knap-
pe prestatie. Bar Adelhof 1 ontving 
naaste concurrent, Stieva/Aalsmeer. 
Een belangrijke strijd om nacom-
petitie te voorkomen. Dat ging Bar 
Adelhof 1 het beste af. Alleen An-
ne Beeker (Bar Adelhof) moest zijn 
2 punten inleveren maar de ande-

re 7 waren wel voor Bar Adelhof 1. 
De Springbok 1 blijft het maar niet 
lukken om in de competitie een flin-
ke overwinning binnen te halen. 
Deze week was Lutis/de Springbok 
de tegenstander. Alleen Hans Bak 
(Springbok 1) wist te winnen maar 
zijn teamgenoten wisten nog wel 
het extra punt binnen te slepen, 3-6.

Tweede divisie
In de 2e divisie was de nummer 2, 
CenS, vrij. Een kans voor de Biljart-
makers en ASM om of uit te lopen of 
dichterbij te komen. ASM moest dat 
doen tegen de Kromme Mijdrecht 3. 
De laatste liet zich niet imponeren 
door de stand op de ranglijst en wist 
2 partijen te winnen. Dat deed ASM 
ook en dan mag de rekenmachine 
zijn werk doen. Die gaf aan dat de 
Kromme Mijdrecht het over de he-
le avond wat beter had gedaan en 
daarmee werd het 4-5. ASM loopt 
daarmee dan wel 4 punten in op de 
nummer 2. De Biljartmakers speelde 
thuis tegen de Kromme Mijdrecht 1. 
De laatste had maar drie spelers 
en dan is winnen een zware opga-
ve. Dat bleek ook in de praktijk. Ben 
Schuurman wist wel 1 partij te win-
nen maar de andere 3 waren een 
prooi voor de Biljartmakers. Bert 
Loogman (de Biljartmakers) zorgde 
ook nog eens voor de kortste par-
tij van de week (110 caramboles in 
13 beurten) en dan is het duidelijk 
waar het bonuspunt heen gaat, 7-2. 
Hiermee vergroten de Biljartmakers 
het gat met CenS. Die hebben wel 
twee wedstrijden minder gespeeld 
maar die moet je dan wel zien te 
winnen. De komende weken gaan 
we zien of dat lukt. De laatste wed-
strijd is die van de Springbok 2 te-
gen the Peanutbar. Een pittige strijd 
van twee teams die elkaar niets toe-
gaven. Bij alle winstpartijen zaten 
de tegenstanders er toch dichtbij 
maar helaas bestaat er bij biljarten 
eigenlijk geen gelijkspel en aange-
zien de Springbok iets meer punten 
had gemaakt was de winst met 5-4 
voor hen.

Doelpuntenfestijn bij 
KDO G1

KDO 1 start derde 
periode met driepunter
De Kwakel - Na het competitievrije 
weekend van vorige week, stond 
voor KDO 1 afgelopen zondag de 
uitwedstrijd tegen De Meteoor op 
het programma. In de thuiswedstrijd 
eerder dit seizoen won KDO met 3-0 
van de ploeg uit Amsterdam-Noord. 
Trainer Raymond de Jong kon tegen 
de gezellige volksclub niet beschik-
ken over Menno Lingeman (week-
endje weg), terwijl zowel Mathijs 
van Rijn als Joris Kortenhorst net te-
rug waren van een wintersport va-
kantie en hierdoor beide op de bank 
begonnen. Hierdoor startte o.a. de 
balvaste Bart van der Tol in de spits 
en Bart Hoving met zijn loopvermo-
gen als nummer tien bij KDO.

Kansrijk
In het begin van de eerste helft wist 
rechtsback Doron Borger al vroeg 
Bart Hoving in kansrijke positie voor 
het doel te zetten. Hoving maaide 
echter over de bal heen, waardoor 
een snelle voorsprong uitbleef voor 
KDO. Het elftal van De Meteoor, vo-
rig seizoen nog tweedeklasser, ken-
de diverse wijzigingen in de opstel-
ling ten opzichte van de heenwed-
strijd. Als team was KDO in de eer-
ste helft sterker dan de thuisploeg 
en pakte uiteindelijk in de 39e mi-
nuut verdiend de leiding in de wed-
strijd. Na een strakke corner van 
Maurice Bartels wist Michael Meijer 
bij de tweede paal de bal vakkun-
dig binnen te koppen, 0-1. Met de-
ze stand werd ook de rust bereikt.

Opdracht
In de tweede helft hadden de Kwa-
kelaars de opdracht meegekregen 
om elkaar meer in de voeten te zoe-
ken in plaats van de lange bal. Toch 
was het De Meteoor die in de 55e 
minuut bijna de gelijkmaker maak-
te. Het was echter aan doelman Pe-
ter Onderwater te danken dat hij in 
twee instanties knap reageerde na 
een hachelijke situatie vlak voor zijn 
doel. Een minuut later wist gelegen-
heidspits Bart van der Tol de bal 
van de eigen doellijn weg te wer-
ken. In de daaropvolgende aanval 
was Van der Tol wederom betrok-
ken, maar toen aan de andere kant 

van het veld. Hij ontving de bal na-
melijk vrijstaand op de rand van 
het zestienmetergebied en had de 
hoek voor het uitkiezen. In plaats 
van door te lopen en zelf te schie-
ten, legde hij de bal onzorgvuldig af 
op de meelopende Rick Kruit, waar-
door het geen 0-2 werd. In de 68e 
minuut leek Rick Kruit dit alsnog te 
doen, maar zijn schot verdween net 
over de lat. Tot groot genoegen van 
de vele meegereisde Kwakelse sup-
porters viel de 0-2 uiteindelijk toch 
in de 69e minuut. Na een perfecte 
pass van Rick Kruit op Bart Hoving, 
wist laatstgenoemde 1 op 1 met de 
Amsterdamse doelman de tweede 
Kwakelse treffer van de middag te 
maken. 

Resultaat
Voor De Meteoor was dit het sig-
naal om over te schakelen naar het 
offensieve 3-4-3 systeem en er een 
meer fysiek gevecht van te maken. 
In de 77e minuut had de thuisploeg 
snel resultaat voor de vernieuwde 
spelwijze toen de aansluitingstref-
fer op het scorebord verscheen. Een 
invaller van De Meteoor omspeelde 
eenvoudig twee spelers van KDO en 
schoot op zeer fraaie wijze de bal in 
de verre hoek, 1-2. Voor de Kwake-
laars brak er een spannende slotfa-
se aan waarin de druk op het doel 
van KDO zichtbaar toenam. Uitein-
delijk, na 95 minuten spelen, kon 
KDO opgelucht adem halen en de 
drie punten meenemen naar De 
Kwakel. Door deze uitoverwinning is 
KDO de derde periode direct goed 
begonnen. Met zeventwintig pun-
ten uit achttien wedstrijden staan 
de Kwakelaars daarnaast nu op de 
zesde plaats. Om verder naar bo-
ven te kunnen kijken op de rang-
lijst zal de ontmoeting van volgende 
week tegen Roda’23 belangrijk wor-
den. De ploeg uit Amstelveen heeft 
op dit moment namelijk drie pun-
ten meer dan KDO. Het belooft een 
groots spektakel te gaan worden tij-
dens de streekderbij in De Kwakel 
met o.a. een inzameling voor het Ro-
nald McDonald Kinderfonds en na 
afloop zanger Jan Sjouwerman in de 
Kwakelse kantine.

‘Verschikkelend ‘spannend 
kampioenschap K&G

De Kwakel - Op de schrikkel-
dag van dit jaar heeft het 2e team 
van damclub Kunst & Genoegen 
het kampioenschap in de 1e klas-
se van Noord-Holland behaald. Dit 
ging niet van een leien dakje tegen 
concurrent Andijk, een gelijkspel 
zou genoeg zijn voor de Kwakelaars. 
Maar dit kwam niet zonder slag of 
stoot tot stand, juist topscoorder 
Wim Konst bracht de spanning er-
in. Na een kleine drie uur spelen 
bracht Jos Harte het eerste punt 
op het scorebord, hij behaalde een 
gelijkwaardige remise. Vervolgens 
werd kopman Wim Konst versla-
gen, Wim was nog ongeslagen maar 
moest nu onverwacht een nul slik-
ken, 1-3. Teamleider Leo Hooger-
vorst moest vervolgens opnieuw in 
de beugels en creëerde een goede 
stand. Maar de tijdnood en de span-
ning gingen steeds meer meespelen 
waardoor de stand in remise ver-

zanden, 2-4. Al de ogen werden ver-
volgens op invaller Piet Terlouw ge-
richt, Piet moest winnen en daar zag 
het nog niet naar uit. Maar met een 
‘Bertus Zethof-zet’ , eerst de tegen-
stander een dam geven om vervol-
gens zelf naar dam te combineren, 
behaalde Piet voordeel. Na nauw-
keurig manoeuvreren met zijn dam 
kon Piet de partij in winst omzetten, 
4-4. De vlag van de Vrouwenakker 
kon in top, de mannen van Leo had-
den het weer geflikt, promotie naar 
de hoofdklasse. Of zij daar het 1e 
team van K&G tegen zullen komen 
is afhankelijk van de uitslag van 
de laatste wedstrijd van het eerste. 
Als zij maandagavond SNA weten 
te verslaan dan komen zij in aan-
merking voor promotie naar de ere 
klasse. Ondanks het tanende leden-
tal van de club presteert K&G heel 
goed in haar vaart naar het honderd 
jarig bestaan. 

De kampioenen analyseren na aan de bar.
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