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Met een tas zet iedere vrouw een statement

Spannende combinaties

PERINE
SIJBRANTS & VAN OLST
SPECIAALOPTIEK
EYE WISH OPTICIENS
UITHOORN

In een tijd waarin een outfit niet alleen een look maar een identiteit is, tellen ook de accessoires mee. Zo onderstreep je als vrouw
je persoonlijkheid met een opvallende tas.
Geheel in lijn met de trends van
dit seizoen - zoals nieuwe romantiek gecombineerd met primaire kleuren - hebben de designers
hun fantasie losgelaten op verschillende thema’s. Bulaggi kiest
voor ‘Hidden Treasures’, ‘Deep Water’ en ‘Exotic Sweets’.
In het thema Hidden Treasures
spelen neutrale tinten van zand
tot donkergrijs en accenten van
roze een belangrijke rol. Daarnaast staat nieuwe romantiek

NZURI
SHOEBY FASHION
MIRANDE
HAIR LOVE CARE
DENISE
DIEMODE
VAN DER SCHILDEN
LINGERIE

centraal. Dit uit zich in spannende combinaties van tassen met
strakke lijnen uitgevoerd in pastelkleuren. Elementen als lak en
metallic accenten refereren aan
de glinsteringen van adembenemende mineralen.
De hoofdkleuren in het thema
Deep Water - wit, blauw, geel en
accenten van oranje - doen denken aan een prachtige dag op
het strand. Neem een duik in
het diepe en sta versteld van al-

le schatten die de onderwaterwereld biedt. Deze aspecten vertalen zich in een vrouwelijke collectie met minimalistisch design en
subtiele marine look en feel.
Exotic Sweets is het derde thema.
Sluit je ogen en waan je in de jungle. Met warme kleuren, prachtige silhouetten en exotische bloemen. In dit thema ligt de nadruk vooral op vrouwelijk en stylish met een knipoog. Denk hierbij aan strakke vormen, mooie afwerkingen en abstracte bloemen.
Onderstreep je persoonlijkheid met
een tas. Foto: Bullagi

Brede en veelzijdige collecties

SARASWATI-YOGA

Zomer zorgt
voor vrolijkheid

SAN BOA PRAKTIJK

OPTISPORT RHENEN

We hopen op een mooie zomer met veel zon. De nieuwe damesmode speelt daar op in met vrolijke collecties, waarin zonnige
kleuren domineren.

Wegdromen in
de zomerse zon
Vrouwen mogen deze zomer heerlijk wegdromen
in de zomerse zon. In de
nieuwe collecties is er veel
aandacht voor een romantische en dromerige mood.

Tieners creëren
hun eigen pad

Sandalen en enkelsieraden veroveren het straatbeeld

Vier de zomer op je blote voeten
Wordt het een warme zomer? We moeten het even afwachten,
maar wat we wel weten is dat sandalen en enkelsieraden populairder zijn dan ooit. Ze veroverden vorig jaar het straatbeeld en
die trend zet door.
We zien stijlvolle collecties voorbij komen. Te beginnen met enkelbandjes. Het label Ellen Beekmans presenteert enkelbandjes in goud, zilver en satijn, afgewerkt met gekleurde flosjes, sterren, muntjes, koraal of gemstones. Prachtig om je bruine enkels
te accentueren en een perfecte match met touwsandalen. De

enkelbandjes kunnen gecombineerd en solo worden gedragen.
Met touwsandalen noemen we
meteen een andere trend. Deze ‘Gurkees Rope Sandal’ is een
handgemaakte sandaal en slipper van een sterke maar ook zachte touwsoort. Volledig duurzaam
gemaakt van zeer sterk materiaal
en bovendien honderd procent

recyclebaar. Het model heeft een
nonchalante look die - afhankelijk
van hoe je ‘m draagt - stoer of elegant en vrouwelijk is.
De touwsandaal is water resistant
en kan probleemloos mee in zee.
Wel zo praktisch! En zijn ze niet
meer zo schoon? Je kunt ze op
dertig graden wassen in de wasmachine. Hoe handig wil je het
hebben? Het wordt een mooie
zomer!
Genieten van touwsandalen.
Foto: Ellen Beekmans

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

Heerlijk schaatsen in de
voorjaarsvakantie
Uithoorn - Het duurde even, de
wind werkte niet echt mee en
het zonnetje overdag met temperasturen weer boven nul, maar
het lukt. Er kon ook in Uithoorn
een ijsbaan worden gecreëerd

waar jong en oud, maar vooral
jong, heerlijk, precies in je vakantie, er geschaatst kon worden.
Het evenemententerrein bij de
sportvelden was omgetoverd
in een ware schaatsbaan. Diver-

se sponsoren zorgen voor wat
te eten en te drinken, kortom de
laatste dagen van de vakantie
was het dikke pret in Uithoorn.

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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Vervolg zie elders in deze krant.
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Voor de girls doen collecties
met verschillende lichte wassingen het goed, uiteraard in zowel
blauw als grijs tinten. Damaged
en repaired details, mooie borduursels en enkele gekleurde denims sieren de collectie.
Bij de jongens zien we mooie lichte wassingen met damaged en
repaired details en used denims
Boys en girls willen hun grenzen verleggen, laten zien wie ze zijn in diverse tinten, zowel in blauw
en wat ze kunnen. Ze beleven de wereld intens. Met alleen een als grijs. Ook zien we de knitted
rugzak en gezonde dosis nieuwsgierigheid gaan ze hun eigen denim terug in het straatbeeld.
Vele subtiele details brengen de
weg.
jeans naar een hoog niveau. Denk
De meiden beleven hun zomer voor de jongens een ‘super skin- hierbij aan printed pocketings en
uitbundig en de jongens laten ny fit’ denim! Bij de meiden zien contrast stitchings. Geweldig te
hun sportieve en avontuurlijke we dat de ‘boyfriend denim’ nu combineren met een retro style
echt een hoogtepunt bereikt: di- t-shirt of een high performance
kant zien.
Life is an adventure, so be prepa- verse wassingen en verschillen- sweat! Maak het af met een stoere
red. De zomer als een groot avon- de details zoals borduren, maken cap en je bent klaar om op avonvan lieve meiden een echte ‘rebel tuur te gaan!
tuur.
Denim is voor tieners de basis en girl’! De nieuwe collecties bieden
dat zien we terug bij het label In- ultiem comfort en geen denim De wereld beleven in stoere kleren.
dian Blue Jeans. De zomer biedt meer zonder stretch.
Foto: Indian Blue Jeans

Uitdagingen beleven in stoere kleren
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OPEN DAG MET GRATIS LUNCH
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De mode past zich daar
kleurrijk op aan met bloemenprints, vrouwelijke en
elegante ontwerpen met
dress up statement stukken.
We zien het allemaal voorbij komen. De ruffle is een
key detail in de zomercollectie van Saint Tropez. Deze
werkt goed bij een omslag
jurkje van een zachte zomerse stof en geeft een vrouwelijke touch. Heerlijk om je in
te hullen tijdens de zomerse dagen. Kijken we naar de
verschillende modellen, dan
zien we dat sparkeling stoffen en een streep niet mogen ontbreken. Deze zorgen
voor speelse designs met
een goede fit voor warmer
weer. Naast deze romantische mood is er een tropical vibe met jurken en wijde broeken in een zacht roze palmbomen print of tops
in citroen geel. Hoe zomers
wil je het hebben? De pantalon is populair, maar komend seizoen is er ook een
belangrijke rol weggelegd
voor de jurk. Bijvoorbeeld als
verkort model met een kort
jasje. In de zomer worden de
jurken vloeiender en luchtiger met korte fancy jasjes of
modieus gecombineerd met
sportieve fieldjackets. Verder
eist de rok een hoofdrol voor
zich op! Smalle vormen laten meer details zien en worden op geheel nieuwe en interessante wijze gecombineerd met casual jasjes.

go’s en palmprints, vichy-ruitjes
en papayarood.

De collecties zijn breder en veelzijdiger dan ooit. Keyitems zijn de
boyfriend denim met geborduurde bloemen, utility jasjes, vernieuwde chino’s en tunieken. Het
oogt speels en trendy. Het aardige is dat veel nieuwe collecties
bestaan uit items die prima uit te
wisselen en combineren zijn. Zo
maak je je eigen outfit. Een label
als Brax onderscheidt zich niet alHet wordt een gezellige boel len worden vergezeld door vrou- leen met zomerse outfits, maar
deze zomer. De nieuwe collec- welijke items met zomerse accen- ook de sportieve inslag valt op.
ties worden gevormd door een ten, voor een verfrissende look.
mix van athleisure en high-con- Van nautische thema’s, pastels en Stijlvolle damesmode vol kleur.
trast graphics. De sportieve stij- vlinderprints tot tropische flamin- Foto: Brax

VITAAL EN MEER
AALSMEER

GEVRAAGD

SLIMNESS

e e nte U i t h o o r

N

e e n te U i t h o o r

TC

Gem

Nieuwe Meerbode

ook 5
van ha0+
rte
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze welkom

BEZORGERS/STERS

Uithoorn: Omg. Elbe, Ebro (360 kranten)
Uithoorn: Omg. Staringlaan, Guido Gazellelaan (250 kranten)
Uithoorn: Omg. Aan de Zoom (340 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

AmstelProms sponsoring is
goed voor onze zichtbaarheid
Uithoorn - “Toen ik vorig jaar op
het AmstelProms concert stond
te kijken naar het unieke evenement wat daar werd neergezet
wist ik al dat ik daar in 2018 ook
een bijdrage aan wilde leveren.”
Aan het woord is Martin Meijerink, oprichter en directeur van
Fair-Freight, een internationale expediteur met veel klanten in
Uithoorn en omgeving.
Martin legt uit: “Voor ons is zichtbare aanwezigheid op dit prachtige evenement een goede manier
om meer bekendheid te verkrijgen in de regio en bij de onderne-

mers in Uithoorn. Ik heb dan ook
zelf Marco Lesmeister benaderd,
organisator van AmstelProms om
aan te geven dat ik graag hoofdsponsor van AmstelProms 2018
wilde worden. We hebben alles
de afgelopen week besproken en
ik ben er trots op dat we met FairFreight nu hoofdsponsor zijn geworden voor het evenement dat
dit jaar op zaterdag 14 juli weer
wordt georganiseerd.

gaat organiseren en wil dat graag
financieel ondersteunen. Dergelijke evenementen zijn goed voor
de sfeer en de uitstraling van Uithoorn en ik vind dat de lokale
ondernemers daar in hun maatschappelijke betrokkenheid best
een steentje aan mogen bijdragen. Ik hoop dan ook dat zich nog
meer bedrijven aanmelden om
het concert weer mogelijk te maken. Ik ben zeer benieuwd wat er
dit jaar gekozen is voor het proRespect
gramma, maar daar horen we
Ik heb veel respect voor de groep vast meer over in de komende
vrijwilligers die dit concert weer weken.”

Tim Van Drie uit Uithoorn
door bij de The Voice Kids
Uithoorn - De 14 jarige Tim van
Drie uit Uithoorn en leerling
op het Veenlanden College in
Mijdrecht. Heeft afgelopen vrijdagavond laten zien en horen
bij The Voice Kids, dat het een
prachtjge stem heeft, heel mooi

kan zingen en wat ook heel belangrijk is, weet hoe hij zich op
het toneel moet gedragen. Met
het lied Niemand weet waarom
van Volumia. Zijn coach is Ilse de
Lange die zeer onder in indruk
was van Tim.

Verkiezingen
STEMMEN GEMEENTERAADSVERKIEZING EN
REFERENDUM OP 21 MAART
2018
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum/
receptie

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
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en
wethouders over het uiterlijk en de
plaatsing van bouwwerken. Wilt u
een vergadering wilt bijwonen of
meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Stempas(sen) kwijt of niet
ontvangen?
Uiterlijk 7 maart 2018 moet u uw
stempas(sen) hebben ontvangen, als u kiesgerechtigd bent
voor deze verkiezing en/of referendum. Zonder stempas kunt u
niet stemmen. Tot uiterlijk dinsdag
20 maart 2018, 12.00 uur, kunt u
gedurende de openingstijden bij
de afdeling burgerzaken van het
gemeentehuis persoonlijk (een)
vervangende stempas(sen) aanvragen, als u geen stempas(sen)
heeft ontvangen of deze kwijt
bent.
Stemmen en geldige
legitimatie
Volgens de Kieswet is stemmen
alleen mogelijk met een geldig
identiteitsdocument. Het is ook
mogelijk uw stem uit te brengen
als u alleen in het bezit bent van
een verlopen identiteitsdocument
(Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit document
moet geldig zijn tot 22 maart 2013
of later.
Stemmen in andere gemeente
(alleen voor referendum)
Als u voor het referendum in een
andere gemeente wilt stemmen,
dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas
van het referendum naar het ge-

meentehuis te gaan. Daar wordt
uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een
kiezerspas voor het referendum
kunt u dan gaan stemmen in elk
willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018,
12.00 uur.
Schriftelijk verzoek
U kunt ook schriftelijk een verzoek
doen voor een kiezerspas. De
hiervoor benodigde formulieren
kunt u afhalen of aanvragen bij de
afdeling burgerzaken. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u
bijvoegen. U ontvangt daarna
een kiezerspas voor alleen deze
stemming.
STEMMEN BIJ VOLMACHT
(GEMEENTERAAD EN
REFERENDUM)
Schriftelijke volmacht
U kunt een schriftelijke volmacht
aanvragen als u op de dag van
de verkiezing niet in staat bent
om zelf aan de stemming deel te
nemen, en u geen volmacht kunt
verlenen door overdracht van uw
stempas.
Ook als u op de dag van de stemming helemaal geen legitimatie
heeft, kunt u aan iemand anders
een volmacht geven om voor u te
gaan stemmen. U kunt dit alleen
doen door een schriftelijke vol-

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

komen wonen, willen wij de grond
goed laten reinigen. Dat gaat helaas niet zonder de boom onherstelbaar te beschadigen. Daarom
gaan wij deze boom kappen.
Plaatsen nieuwe bomen
Om deze reden heeft de gemeente in samenspraak met de gebiedsontwikkelaar BPD een plan
uitgewerkt. De Rode Beuk wordt
namelijk vervangen door 3 nieuwe Rode Beuken. Deze 3 bomen
hebben elk een stamomtrek van
60 à 70 cm. Ze worden (extra)
neergezet in het deel waar straks
het centrale groen van de wijk
aangelegd wordt. Aan de randen
van dit centrale groen komen kleinere boompjes. In een driehoek
aan de binnenkant van dit groen
komen dan de 3 veel grotere Rode Beuken te staan.

Stemmen bij onderhandse
volmacht
Als u zelf niet in de gelegenheid
bent uw stem uit te brengen, kunt
u iemand machtigen dit voor u te
doen. U moet dan op de achterkant van uw stempas(sen) het gedeelte VOLMACHTBEWIJS invullen, samen met degene die
voor u gaat stemmen. U moet allebei tekenen en u geeft een kopie van uw legitimatiebewijs aan
de gemachtigde. De gemachtigde moet uw stem gelijktijdig met
zijn/haar stem uitbrengen en mag
niet meer dan twee machtigingen
hebben aangenomen, per verkiezing.
STEMBUREAUS
Binnen de gemeente Uithoorn
bent u vrij om in elk willekeurig
stembureau uw stem uit te brengen. Op uw stempas staat het

dichtstbijzijnde stembureau vermeld.
Adressen van alle
stembureaus:
- Gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
- De Springschans,
Eendracht 8
- KnA-gebouw (muziek ver),
Legmeerplein 49
- Dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16
- Alkwin Kollege, ingang
Geertruidahoeve
- Buurthuis Ponderosa,
Plesmanlaan 27
- Het Duet, Prinses
Christinalaan 120
- Wijksteunpunt, Bilderdijkhof 1
- Het Hoge Heem,
Wiegerbruinlaan 29
- De Brede School,
Randhoornweg 39
- Evang.Chr.Gem., Herman
Gorterhof 3
Mensen met dementie kunnen
hun stem uitbrengen. De vrijwilligers van de stembureaus zullen extra hulp bieden aan mensen
met dementie. Alzheimer Nederland biedt een stappenplan aan
voor mensen met dementie om
hun stem uit te brengen.
De stemlokalen zijn geopend
van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s
avonds 21.00 uur.
Meer weten over de stempas,
kiezerspas en stemmen met volmacht? Kijk op www.uithoorn.nl

Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct
en Waterwolftunnel

Redactie

Rode beuk Wilhelminakade
wordt gekapt
Langs de Wilhelminakade, op het
voormalige Campinaterrein, staat
een Rode Beuk die gekapt wordt
en vervangen door 3 nieuwe Rode Beuken. Dit is nodig omdat de
grond waarin de boom staat vervuild is en. Wij kunnen deze grond
niet reinigen zonder de boom onherstelbaar te beschadigen.
De Rode beuk staat op het voormalige Campinaterrein (Wilhelminakade). Dit terrein wordt klaargemaakt voor de volgende fase
voor de woonwijk Vinckebuurt.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de grond waarin de
boom staat vervuild is. Het is altijd de bedoeling geweest van de
gemeente om deze boom te laten
staan. Maar dat gaat niet lukken.
De boom staat namelijk op een
plek waar een particuliere tuin
komt. Voordat er nieuwe mensen

macht te geven aan een kiezer
die wel een geldig legitimatiebewijs heeft.
In beide gevallen kunt u een formulier opvragen of afhalen bij de
afdeling burgerzaken van het gemeentehuis. U vult hierop uw gegevens in en de gegevens van
degene die voor u gaat stemmen,
ondertekent beide het formulier
en levert het formulier uiterlijk 16
maart 2018 weer in bij de afdeling
burgerzaken. Een eenmaal gegeven volmacht kan niet worden ingetrokken en de volmachtgever
mag niet zelf aan de verkiezing
deelnemen.

Uitslagenavond
Woensdag 21 maart zijn de
verkiezingen voor de gemeenteraad. Na het sluiten van de
stembureaus en het tellen van
de uitgebrachte stemmen is het
wachten op de verkiezingsuitslag. U bent deze avond van
harte welkom op het gemeentehuis vanaf 21.00 uur voor de
uitslagenavond. U kunt samen
met de kandidaat-raadsleden
en andere belangstellenden de
voorlopige uitslagen en zetel-

Inwoners van de wijk kunnen
straks langer genieten van deze
bomen omdat ze dan op openbare grond staan in plaats van in een

verdeling afwachten. Er zijn televisieschermen aanwezig met
het regionale nieuws en de verkiezingsuitslagen. Uiteraard
ontbreekt het niet aan een hapje en een drankje om de uitslag
af te wachten. De namen van
de gekozen kandidaten (al dan
niet met voorkeursstemmen)
maken we op 23 maart bekend.
Twittert u tijdens de verkiezingen met ons mee? Gebruik dan
#raaduithoorn

particuliere tuin. Om het broedseizoen van vogels niet te verstoren
wordt de bestaande Rode Beuk in
maart gekapt.

De provincie Noord-Holland voert
van 8 tot en met 11 maart 2018
onderhoud uit aan het Amstelaquaduct tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen
en aan de Waterwolftunnel tussen de gemeenten Aalsmeer en
Haarlemmermeer. Het verkeer op
de N201 wordt ter plaatse omgeleid en moet rekening houden met
enige vertraging.
Afsluiting N201 ter hoogte van
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afgesloten van vrijdagavond 9 maart
van 19.00 uur tot zaterdagochtend
10 maart 06.00 uur. Als de werkzaamheden uitlopen wordt zaterdagavond 10 maart van 19.00 uur
tot zondagochtend 11 maart 6.00
uur als reservenacht gebruikt. Het
verkeer op de N201 wordt met
gele borden omgeleid tussen de
Legmeerdijk in Aalsmeer en de
aansluiting met de Fokkerweg in
Haarlemmermeer.

Voor de veiligheid en doorstroming van de Waterwolftunnel
moet de tunnel regelmatig worden onderhouden. Meestal gebeurt dit terwijl de tunnel open
blijft voor verkeer. Drie keer per
jaar wordt de tunnel afgesloten
voor de veiligheid van het onderhoudspersoneel en een snel verloop van de werkzaamheden. De
Waterwolftunnel krijgt niet alleen
preventief onderhoud, maar er
vinden ook inspecties en testen
plaats. Bovendien worden wanden en markeringen gereinigd en
de veiligheidsmiddelen gecontroleerd. Om het verkeer zo weinig
mogelijk te hinderen gebeurt het
werk ’s nachts.
Meer informatie
Met vragen over werkzaamheden
kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het
provinciale Servicepunt via 0800
- 0200 600 (gratis) of per mail:
servicepunt@noord-holland.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in
de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken
en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U
kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De
Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en
de openbare bibliotheek kunt u vinden 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 bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders
van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via
het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het
aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in
beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het be-

roepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking.
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in
behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten
in rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten)
worden niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt
de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.

-

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ter inzagelegging Uitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B.
Inzageperiode van 26 januari 2018 t/m 8 maart 2018. Inlichtingen bij
Afdeling wonen en werken, A. Stevens (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Hollandsedijk 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een stalen voetbrug (ontvangen 16-02-2018);
- Amsteldijk-Noord 93, aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van het dak van de woning (ontvangen 20-02-2018);
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
kantoorunits en containers (ontvangen 22-02-2018);
De Kwakel
- Linie 79, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
carport (ontvangen 21-02-2018);

-

Drechtdijk 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van
een woning (ontvangen 25-02-2018);
Koningin Máximalaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het
aanpassen van de brandscheidingscompartimenten in het gezondheidscentrum De Waterlinie (ontvangen 28-02-2018);
Jaagpad 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
brandcompartimenten (ontvangen 28-02-2018);

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 86, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning (ontvangen 22-02-2018);
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eerbeeklaan 14, het plaatsen van een dakkapel.
INGETROKKEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg 35, het vervangen van kozijnen.

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-

ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Ondernemingsweg 20, omgevingsvergunning voor het maken van een
brandscheidingswand (verzonden 02-03-2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg, evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning voor Winterworld van 28 februari t/m 4 maart 2018 (verzonden 27-02-2018);
andhoornweg evenemententerrein egmeer-West onthefﬁng art.3
Drank- & Horecawet tijdens Winterworld van 28 februari t/m 4 maart
2018 (verzonden 27-02-2018);
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

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

WWW.UITHOORN.NL

Afsluiting N201 door
onderhoud aan tunnels
Regio - De provincie Noord-Holland voert van 8 tot en met 11
maart 2018 onderhoud uit aan
het Amstelaquaduct tussen de
gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen en aan de Waterwolftunnel tussen de gemeenten
Aalsmeer en Haarlemmermeer.
Het verkeer op de N201 wordt

ter plaatse omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.

uur tot vrijdagochtend 9 maart
05.00 uur.

Het verkeer tussen de MiddenAmstelaquaduct
weg Bovenkerkerpolder in UitDe N201 wordt ter hoogte van hoorn en de aansluiting met de
het aquaduct over de Amsteldijk N196 in De Ronde Venen wordt
in Uithoorn afgesloten van don- met gele borden omgeleid via de
derdagavond 8 maart van 20.00 Amsterdamseweg en de N196.

Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afgesloten van vrijdagavond 9 maart
van 19.00 uur tot zaterdagochtend 10 maart 06.00 uur. Als de
werkzaamheden uitlopen wordt
zaterdagavond 10 maart van
19.00 uur tot zondagochtend
11 maart 6.00 uur als reservenacht gebruikt. Het verkeer op de
N201 wordt met gele borden omgeleid tussen de Legmeerdijk in
Aalsmeer en de aansluiting met
de Fokkerweg in Haarlemmermeer. Voor de veiligheid en doorstroming van de Waterwolftunnel
moet de tunnel regelmatig worden onderhouden. Meestal gebeurt dit terwijl de tunnel open
blijft voor verkeer. Drie keer per
jaar wordt de tunnel afgesloten
voor de veiligheid van het onderhoudspersoneel en een snel verloop van de werkzaamheden. De
Waterwolftunnel krijgt niet alleen preventief onderhoud, maar
er vinden ook inspecties en testen
plaats. Bovendien worden wanden en markeringen gereinigd en
de veiligheidsmiddelen gecontroleerd. Om het verkeer zo weinig
mogelijk te hinderen gebeurt het
werk ’s nachts.

Tentoonstelling in
Bilderdijkhof
Uithoorn - Elke maandagmiddag krijgen 11 deelnemers les
in tekenen en schilderen. De dames hebben verschillende stijlen
en onderwerpen. Men kan aan
eigen werk werken en er wordt
tijd besteed aan technieken en
kunstkijken. Bijvoorbeeld mengen, glaceren, dekkend en transparant schilderen en perspectief
leren. Schilderen is niet alleen
met een kwast in de weer zijn,
maar het vergroot ook je kijk op
de wereld om je heen. Hoe ziet
iets eruit, is die boom op papier

hartstichting.nl

hetzelfde geschilderd als het origineel in de natuur, dus bestudeer je je onderwerpen. Schilderen en tekenen is kijken en gewoon aan de slag gaan, je kunt
het eigenlijk nooit fout doen. Nu
is er dan de eerste tentoonstelling in het wijksteunpunt De Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. De docente Ria Bruine de Bruin en de
deelnemers heten u van harte
welkom van maandag tot vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur om
de tentoonstelling te komen bekijken.

De Kwakel - Aan de Kerklaan in De
Kwakel is maandagmiddag brand
ontstaan in een bestelbus. De Uithoornse brandweer is opgeroepen
om de brand te blussen. De brand

is vermoedelijk ontstaan door de
accu van ren elektrische fiets die
achterin de bestelbus stond.
Foto: VTF - Laurens Niezen

Meer informatie
Met vragen over werkzaamheden
kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het
provinciale Servicepunt via 0800 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Gratis sprookjesconcert
voor kids bij KNA
Uithoorn - Op zondagmiddag
18 maart is er een bijzonder concert bij Muziekvereniging KnA in
het Muziekgebouw aan het Legmeerplein in Uithoorn. Deze middag zullen er stukken worden gespeeld uit diverse sprookjes zoals
Rapunzel, Harry Potter, De Efteling en de Notenkraker. Deze muziek zal worden gespeeld door
het Kna Orkest. Ook het Leerlingenorkest van KnA zal een aantal stukken spelen. Dit orkest bestaat uit beginnende muzikanten
waaronder ook een aantal kinderen. Een heerlijke middag om
samen met uw kind naar toe te
gaan! Laat ze kennis maken met

Brand in bestelbus

het spelen van een muziekinstrument in een orkest en het luisteren naar live muziek. Dat is zo
leuk om te doen en superleerzaam. De entree is gratis en het
concert start om 14.00 uur. KnA
heeft diverse projecten opgestart om kinderen en volwassenen te stimuleren het bespelen
van een instrument te leren. Al na
een half jaar kan er worden meegespeeld in het Leerlingenorkest.
In september starten deze projecten weer. Wanneer u hier vragen
over heeft kunt u gerust een van
de bestuursleden aanspreken tijdens het concert. Meer info over
KnA: www.kna-uithoorn.nl

Dagmar Oudshoorn-Tinga krijgt een Kwakels Inburgeringscertificaat
(Verheij Fotografie)

Nostalgische Kwakelse
avond zeer geslaagd
De Kwakel - Het dorpshuis De
Quakel zat zaterdagavond 3
maart weer tot de nok gevuld
met mensen voor de Nostalgische Avond van Stichting De
Kwakel Toen & Nu. Het publiek
genoot volop van de prachtige
presentatie van het Kwakelse leven van Toen & Nu. De avond
ging van start met een mondelinge bijdrage uit de herinneringen
van Jaap Blijleven (84) over het
leven in De Kwakel vroeger. Hij
werd gevolgd door Willie Lek, die
haar kinderjaren in De Kwakel beschreven heeft, gezien vanuit het
perspectief van een kind eind jaren vijftig. Willie las drie verhaaltjes voor uit haar boek ‘Druppelsgewijs’. Heel herkenbaar voor het
oudere deel van de aanwezigen.
Hierna volgden oude en nieuwe foto’s en onderwerpen elkaar
op van jubilerende verenigingen,
ruilverkaveling, nieuwbouw, protestdemonstraties,
kermisoptochten, Kwakelse Ridders, Kwakelse middenstand en Kwakelse
kwekers en nog veel meer… allemaal vlot aaneengepraat door
Dirk Plasmeijer.

dienste voor en acht jaar warme betrokkenheid bij De Kwakel. De aanwezigen onderschreven zijn woorden met een luid
applaus toen zij een bos Kwakelse bloemen en een ‘Erecertificaat
Inburgering De Kwakel’ in ontvangst mocht nemen. Deel 2 van
de avond werd traditioneel ingeluid door een Kwakelse Paradijsvogel, hilarisch weergegeven
door Dirk Plasmeijer, die daarna
de microfoon weer ter hand nam
voor het vervolg van deze Nostalgische Avond. Om half elf was het
tijd voor het praatje een hapje en
een drankje na in de gezellige bar
van het dorpshuis.

17 maart
De tweede Nostalgische Avond
dit jaar staat voor zaterdag 17
maart in de agenda. Daarvoor
zijn nog kaarten à € 5,00 p.p. beschikbaar. Deze kunt u vooraf bestellen bij Dirk Plasmeijer e-mail
dp@de-kwakel.com of per telefoon 0297-563335 (tussen 18.0019.00 uur) Vol is vol! Kaartverkoop alléén in de voorverkoop!
Stichting De Kwakel Toen & Nu
wil hierbij graag haar vrijwilligers,
Dagmar
donateurs, sponsors en het team
Op slag van rust richtte voorzitter van dorpshuis De Quakel bedanBen Plasmeijer het woord tot de ken voor het mede realiseren van
aanwezige Dagmar Oudshoorn, weer een fantastische Nostalgitot voor kort nog burgemees- sche Avond. Wilt u meer weten
ter van de gemeente Uithoorn. van deze stichting? Kijk dan op
Hij bedankte haar voor haar ver- www.de-kwakel.com
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer
Zijdelwaard-plein 81 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 UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
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. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Kassabon Winactie
Zijdelwaardplein
Uithoorn - Op 10 maart gaat een
geweldige winactie van start in
winkelcentrum Zijdelwaard. Consumenten kunnen iedere week
kans maken op een mooi prijzenpakket bestaande uit producten
van de Zijdelwaardse winkeliers.
Daarnaast worden aan het einde van de winactie 3 hoofdwinnaars getrokken die 250,- euro,
100,- euro of 50,- euro aan shoptegoed winnen. Om deze prijzen
te kunnen winnen moeten consumenten in een week 3 kassabonnen van 3 verschillende win-

keliers sparen. Deze kassabonnen kunnen samen met een actiekaart vervolgens in de actiebus
worden gedeponeerd. Hoe vaker iemand meedoet, hoe groter
de kans op een mooie prijs. Op 7
april vindt tijdens het Food & Fashion event in het winkelcentrum
(van 12.00 tot 16.00 uur) de prijsuitreiking plaats. De consumenten kunnen de actiekaarten krijgen bij de winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard. Meer over
deze actie zie de advertentie elders in dit blad.

De natuur en Heer
Bommel centraal
Uithoorn - Het thema van de van het Ierse landschap in de ver83ste Boekenweek is natuur. Griet halen van Marten Toonder.
Op de Beeck schreef het Boekenweekgeschenk Gezien de feiten
en Jan Terlouw brengt met zijn
Boekenweekessay Natuurlijk een
ode aan de natuur.

COLOFON

Leven in tijd van verval
Uithoorn - Theo Niemeijer komt
in maart en april vier avonden
spreken over het thema Leven
in een tijd van verval. De eerste
avond is op woensdag 14 maart
en begint om 20.00 uur. Theo
Niemeijer woont momenteel in
Losser. Hij is voorganger geweest
in Mijdrecht en is nu voorganger
van de Vrije Baptisten Gemeente
‘De Schuilplaats’ in Enschede. Ds.
Niemeijer is verbonden aan de
stichting Het Zoeklicht en spreekt
regelmatig in het land. Het the-

ma Leven in een tijd van verval
wordt uitgediept aan de hand
van het leven van Elia, dat veel
kenmerken vertoont met de huidige tijd. De volgende avonden
zijn op woensdag 28 maart en 11
en 25 april.
De toegang is gratis en iedereen
is van harte welkom. De avonden
beginnen om 20.00 uur bij de
Evangelische Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3 in Uithoorn. Meer informatie op www.
ecguithoorn.nl.

18 maart:

Elke Vierveijzer met
‘Zonder Genade’
Uithoorn - Het leven deelt rake
klappen uit. Als je even niet oplet,
spuugt het je vol in het gezicht.
Elke Vierveijzer spuugt terug. Ze
debuteert met ‘Zonder Genade’,
een programma waarin ze een
ongekende combinatie toont
van Nederlandse kleinkunst/cabaretteksten en volle muzikaliteit. Dat resulteert in adembenemende liederen die altijd wel ergens schuren, of juist onverwacht
troostend zijn. De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU)
is er bijzonder trots op dit aanstormend cabarettalent aan de
inwoners van Uithoorn te kunnen presenteren. De voorstelling
vindt plaats op zondag 18 maart
a.s. in de Thamerkerk en begint
op half drie ’s middags.

Zonder genade
Elke neemt in ‘Zonder Genade’
alles onder de loep dat de wereld en het leven ons voorschotelt. Zonder terug te deinzen.
Waar doet het zeer? En waarom?
En als we allemaal wel eens huilen, waarom doen we dat dan allemaal alleen? Soms snoeihard,
Uithoorn - Rode Kruis Locatie hebben vrijwilligers van de loca- maar met de stem van een engel
Uithoorn /De Kwakel heeft vori- le Rode Kruis groep meegewerkt legt ze de vinger op een ieders zege week meegedaan aan de lan- de actie te promoten.
re plek. Eerlijk, onbedaarlijk grapdelijke Rode Kruis actie “Tulp voor Er is heel veel verkocht, en wij wilHulp” Deze heeft plaatsgevonden len inwoners van Uithoorn/De
van 26 februari tot 4 maart in sa- Kwakel bedanken voor alle gemenwerking met Albert Heijn su- kochte tulpen en/of donaties en
permarkten. AH Zijdelwaard was natuurlijk ook dank aan AH pereen van de deelnemende win- soneelsleden die de actie gekels, en op vrijdag en zaterdag steund hebben!

Rode Kruis “Tulp voor
Hulp” actie 2018

pig en pijnlijk raak op plekken die
vaak genoeg onaangeroerd blijven, maar niet bij Elke in de zaal.
Elke wie?
Elke Vierveijzer was finalist van
het Amsterdams Kleinkunstfestival van 2015. Zij studeerde in
2014 af aan de Koningstheateracademie te Den Bosch. In 2016
toerde ze rond met een ode aan
Maarten van Roozendaal. Vorig
jaar was zij winnares van de publieksprijs van het Rabo Talenten Concours 2016/2017. ‘Zonder
Genade’ is haar eerste eigen middag- of avondvullende voorstelling, onder artistieke begeleiding
van Minou Bosua.
Kaartverkoop
Losse kaarten à 14 euro zijn online te bestellen via deze website:
ga naar ‘Kaarten bestellen’ of ‘Tickets’. Jongeren tot zestien jaar betalen slechts zeven euro. Ongeveer een week van te voren begint ook de losse kaartverkoop in
de boekhandels Bruna (Amstelplein) en The Read Shop Express
(Zijdelwaardplein). De resterende
kaarten worden vanaf twee uur
verkocht aan de zaal. (Foto’s Jaap
Reedijk)

Thema-avond
Jaarfeesten Vrijeschool
Regio - Nu de vrijeschool-peutergroep Wilgenroosje van start
is gegaan op de Oosterlandweg
16A in Mijdrecht, maakt de initiatiefgroep Vrije School Groene Hart zich op voor de volgende stap: een vrijeschool in Mijdrecht per augustus 2018. Op
dinsdag 13 maart is er een nieuwe info-avond in de Bibliotheek
van Mijdrecht over het initiatief om een vrijeschool in Mijdrecht te starten. Naast algemene informatie over vrijeschoolonderwijs zal Mathilde van den
Broek, kleuterjuf op Vrije School
Parcival in Amstelveen, vertellen over de jaarfeesten in vrije-

schoolonderwijs. In de vrijeschool is het ritme van de seizoenen en het volgen van de
natuur een belangrijk gegeven.
De jaarfeesten vormen hierin
de leidraad, ze geven het jaar
ritme. Het zijn mooie, kleurrijke,
verhalende feesten met vaak
een component uit de christelijke traditie in zich, als ook elementen die zichtbaar zijn in de
natuur van het betreffende seizoen. Dinsdag 13 maart, inloop
19.45 uur, start 20.00 uur, Bibliotheek Mijdrecht, dr. J. van
der Haarlaan 8. Graag aanmelden via vrijeschoolgroenehart.
wordpress.com

Boekenweek

Rondom de Boekenweek is er altijd veel te beleven in boekwinkels, musea, theaters en natuurlijk bij de Bibliotheek Amstelland.
Iedereen die van verhalen houdt
zijn van 10 tot en met 18 maart
van harte welkom om dit literaire
hoogtepunt te vieren. Ook als je
niet lid bent, hoewel de Boekenweek een mooie gelegenheid is
om lid te worden. Je hebt al een
abonnement voor minder dan 4
euro per maand. Vanaf zaterdag
10 maart ligt er voor de eerste
bezoekers een prachtige literaire landkaart en een speciale linnen Boekenweek tas klaar. Maar
dat niet alleen, de Boekenweek
staat bol van de activiteiten, met
als hoogtepunt in Uithoorn de lezing Heer Bommel en de natuur.
Op zaterdagmiddag 17 maart
vanaf 16.00 uur zal Toonderkenner Klaas Driebergen verhalen
vertellen en beeldmateriaal tonen over de invloed van het Ierse
landschap op het werk van deze
veelzijdige kunstenaar. De lezing
zal plaats vinden in restaurant Geniet aan de Amstel (schuin tegenover de bibliotheek).
Heer Bommel en de natuur
Zaterdag 17 maart, 16.00 - 17.00
uur, Geniet aan de Amstel, Uithoorn, €5,- (leden) | €10,- (nietleden) Lezing met veel sfeervol
beeldmateriaal door Toonderkenner Klaas Driebergen over de rol

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 10
maart organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein. De zaal is open vanaf 19.00 uur en we beginnen om
20.00 uur. Op deze avond kunt u
weer vele mooie prijzen winnen,
of als hoofdprijs een van onze bekende enveloppen.Of in elke ronde een tas met boodschappen,
ons groente winkeltje en nog veel
meer leuke prijzen De opbrengst
van deze avond is bestemd voor
het ontwikkelingswerk van onze
Uithoornse missionarissen.

Bingo

Oproep: Wie weet waar
de ooievaar is?
Uithoorn - Annthy Saarloos uit
Uithoorn heeft een vraag: “Al jaren zat er een ooievaarspaar in
Uithoorn. Dit ooievaarspaar overwinterde hier ook altijd. Je zag ze
altijd samen. Eerst waren ze op
het weilandje bij het Zijdelmeer,
waar ze ook hun nest hadden. He-

laas moest het nest vervangen
worden. De ooievaars bouwden
een nieuw nest in een hoge boom
in het dorp. Maar waren nog vaak
te zien rond het Zijdelmeer. De
laatste paar maanden zie ik steeds
maar één ooievaar. Wat is er gebeurd met zijn/haar maatje?”

Uithoorn - De Uithoornse Ouderenbonden houden, zoals langzamerhand traditie is, ook dit seizoen hun Bingomiddag op de
tweede dinsdag in iedere maand.
Dit keer is dat op dinsdagmiddag
13 maart aanstaande. De Bingo
vindt plaats bij VITA, Bilderdijkhof
1 te Uithoorn. Aanvang 2 uur, de
zaal is open om half 2. Uw gastvrouw is Hanny Kampen. De toegang is gratis en iedereen is welkom. De consumpties zijn zeer redelijk geprijsd. Er zijn iedere keer
veel mooie prijzen te winnen. Deze bingo staat bovendien bekend
om de prettige sfeer. Kortom men
is gewoon een gezellige middag
uit. Kom eens kijken en doe mee!!

Nieuwe Meerbode
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
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maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
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schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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DAGENLANG SCHAATSPRET
met dank aan velen Uithoornse ondernemers

Uithoorn – Dankzij de enorme inzet van velen Uithoornse ondernemers
hebben heel veel kinderen, maar ook hun ouders, de afgelopen vier
dagen genoten van een prachtige opgespoten ijsbaan op het evenemententerrein bij het sportpark van de Legmeervogels. Niet alleen was er door
de ondernemers verzorgd dat er een mooie ijsbaan lag, ook was er een
feesttent, waar je terecht kon voor een hapje en een drankje, heerlijke
muziek en zelfs liveoptredens van zangers en zangeressen, muzikanten
en bezoekjes van bekende kinderprogramma figuren, waarmee de aanwezige kinderen konden dansen, zingen en mee op de foto konden. De
omwonenden hebben geweldig meegeholpen om de ijsbaan te realiseren
en ook werkte zij mee aan de goede sfeer. Al met al een fantastisch initiatief van een grote groep ondernemers en vele vrijwilligers. Een mooiere
vakantie kun je je toch niet bedenken.
Complimenten aan allen die hieraan hebben meegewerkt.
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Poging
diefstal rugzak
Uithoorn - Op dinsdag 27
februari rond elf uur in de
avond is geprobeerd een
rugzak te stelen van een
bromfietser uit Uithoorn. De
jongen kwam vanaf de voetbalclub en reed richting centrum. Ter hoogte van de Jan
P. Schweelinckweg, nabij
het Gezondheidscentrum,
sprong een man uit de bosjes, die de rugzak van de jongen vastgreep. De bromfietser heeft kunnen beletten
dat de man de rugzak wist
te bemachtigen. Hij ging er
snel vandoor, terwijl de man
hem bleef achtervolgen. Enkele meters verder hield de
bromfiets er plots mee op
en is de jongen gaan hollen met het voertuig aan de
hand. De man is daarna niet
meer gezien. De betreffende man droeg twee jassen
over elkaar, had een viezige baard en droeg een rode pet. Mogelijk betreft het
een zwerver, die al langere
tijd in de regio verblijft. Getuigen hebben de politie laten weten dat er regelmatig een man slaapt in de bosjes nabij Vuurlinie. De politie
hoopt op meer informatie.
Bellen kan naar 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000. De
bromfietser is ongedeerd gebleven. Hij was wel heel erg
geschrokken.

Hoofdwond na
vechtpartij
Uithoorn - Op zondag 4
maart om half vijf werd de
politie opgeroepen te gaan
naar de Den Uillaan, alweer
een vechtpartij aan de gang
zou zijn. Toen agenten ter
plaatse kwamen troffen zij
een man aan met een fors
bloedende hoofdwond. Het
slachtoffer, een 31-jarige in
Uithoorn verblijvende Roemeen, had ruzie gehad met
twee in Uithoorn woonachtige Polen van 32 en 38 jaar.
De twee mannen zijn aangehouden en voor verhoor
meegenomen naar het politiebureau. De volgende dag
zijn ze heen gezonden. Het
slachtoffer verklaarde ook
last te hebben van zijn ribben en heeft mogelijk een
gebroken neus opgelopen.

Bouwproject ‘Heerlijkheid Calslagen’

Aanrijding op
de rotonde
Uithoorn - Op de rotonde bij het Gezondheidscentrum op de Koningin Maximalaan heeft maandag 5
maart om kwart over twee
in de middag een aanrijding
plaatsgevonden. Twee fietsers staken de weg over, de
aankomende automobiliste zag de twee jongens van
17 en 18 jaar te laat. De fietsen van de twee raakten licht
beschadigd. De jongens zijn
met de schrik vrij gekomen.
De bestuurster van de auto
is een 86-jarige vrouw uit De
Kwakel. Haar auto had geen
schade.

Veel boetes te
hoge snelheid
Uithoorn - Op vrijdagmiddag 2 maart heeft de politie Aalsmeer en Uithoorn in
samenwerking met het verkeershavingsteam diverse
controles gehouden in beide gemeenten. Het handhavingsteam heeft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met
snelheidscontroles. Hierbij is
gebruik gemaakt van de radar. Het basisteam richtte
zich op allerlei overtredingen in het verkeer, waaronder rijden door rood licht.
Er is een recordaantal van
500 aan bekeuringen uitgeschreven. De meesten hiervan, 469 in totaal, zijn gegeven aan bestuurders voor
het overtreden van de maximumsnelheid

Gestolen
brommer retour
Uithoorn - Op woensdag
14 februari was in de avond
een Piaggio Vespa spring gestolen vanaf de Maalderij in
Amstelveen. De bromfiets
is op woensdag 28 februari
terug gevonden aan de Zijdelweg. De politie kreeg in
deze een tip van een 18-jarige Uithoornaar. De Piaggio is inmiddels weer retour
bij de rechtmatige eigenaar.
Er loopt nog een onderzoek
naar de daders in zowel Amstelveen als in Uithoorn.

GEEN KRANT ONTVANGEN? 0297581698

Wonen in het groen en
aan de Westeinder

Groep 8 OBS Toermalijn
op televisie
Uithoorn - In november zijn er
op OBS Toermalijn opnames gemaakt voor het televisieprogramma 'Willem Wever'. De leerlingen
van groep 8 daagden juf Marisha uit voor een challenge. Aan
de hand van een aantal vragen
werd getest wie de meeste kennis in huis heeft: de leerlingen of
de juf. De winnaar van de challen-

Aankomende zondag 11 maart is
de uitzending te zien op NPO 3.
Om 09.45 uur start het programma en kan iedereen kijken wie er
gewonnen heeft. Want dat houdt
groep 8 natuurlijk nog even geheim. Allemaal kijken dus!

Sportmarkt 2018 in
Uithoorn
Uithoorn - Ben je momenteel niet tevreden met je sportkeuze, twijfel je nog over welke
sport je wilt gaan beoefenen of
ben je gewoon benieuwd naar
de verschillende sporten in Uithoorn? Kom dan 14 maart naar
‘De Sportmarkt 2018’ in Sporthal
De Scheg van 14.00 tot 16.00 en
neem voor jezelf een kijkje welke
toffe sporten Uithoorn te bieden
heeft! De ouders zijn uiteraard
ook van harte welkom.
De sportmarkt biedt dé mogelijkheid om jou sfeer te laten
proeven bij verschillende sportverenigingen in Uithoorn en jou
daardoor misschien wel te koppelen aan één van deze toffe

LEZERSPOST

Onderzoek N201
In opdracht van de Provincie Utrecht heeft Bureau Trajan camera’s geplaatst langs de N201.
Trajan gaat na van wie de kentekens zijn en probeert daarmee te achterhalen wie gebruik maken van de op- en afritten en waarom. Het lijkt
mij een dure methode met twijfelachtige resultaten. Om een voorbeeld te noemen: Bij Roeleveld
en Bos staat bij het kruispunt van de N201 en de
Van Geijnweg zo’n camera. Iedere wachtende
voor het kruispunt kan je vertellen wat er mis is
aan de afwikkeling van het verkeer op dat kruispunt. Er staan namelijk verkeersborden die je
dwingt om het verkeer op de N201 tweemaal te
doen stoppen als je daar de N201 wilt oprijden.
Duidelijkshalve, als je komt van de Veldweg/Tien-

ge mag de verliezer een douche
geven met de 'smurriespuit'.

boerenweg en je wilt naar het Amstel Aquaduct,
dan mag je niet rechtsaf de N201 op rijden, maar
moet je bij het stoplicht de N201 oversteken, na
10 meter keer je om, wacht weer voor het stoplicht. Zodra dat groen is kan je links af de N201
op rijden. Hoe vinden ze dat uit! Nu de pont tijdelijk uit de vaart is, is het extra druk. Dat weet de
camera niet. De camera zal wel zien dat er mensen zijn die zich niets van de borden aantrekken.
Maar die riskeren wel een fikse boete. Trajan gaat
natuurlijk niet zeggen, dat ze het zonder camera’s
goedkoper en beter kunnen doen. Dat laten ze
over aan een ingezonden stukken schrijver.
Ruud Goedknegt, Nessersluis

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

sporten! De middag is voorzien
van clinics gegeven door onderstaande sportverenigingen, super toffe muziek van DJ3FF en
een loterij! Ga door middel van
een stempelkaart alle clinics af
en maak daarmee automatisch
kans op supergave prijzen! De
organisatie is in handen van Videt.
Maak kennis met sportverenigingen als: This Is Soul Skatelessen,
Capoeira Uithoorn, Team Champ,
U.R.K.V. Michiel De Ruyter, TC Uithoorn, Honk -en Softbalvereniging Thamen, Handbalvereniging Legmeervogels, Qui Vive,
Boule Union Thamen en AKU.
Waar sport jij na 14 maart?

Keez toernooi
in De Kwakel
De Kwakel - De Activiteiten
Commissie van het dorpshuis in De Kwakel organiseert
voor de eerste keer een Keez
toernooi. Zij doen dit op vrijdag 23 maart 2018 in Dorpshuis “De Quakel”; Kerklaan 16
| 1424 BK | De Kwakel
Ze beginnen om 20.00 uur
en de zaal gaat open om
19.30 uur. Er wordt gespeeld
in teams van 2 personen. De
kosten zijn €10,- per team. Betalen bij binnenkomst. Vooraf inschrijven is noodzakelijk
door een mail te sturen naar:
activiteitendorpshuis@dequakel.nl ovv de teamnaam
en de contactgegevens van
de teamleden.Wees op tijd
met inschrijven want vol=vol!

Aalsmeer - ‘Heerlijkheid Calslagen’ heet het nieuwste bouwproject van Van Berkel Aannemers
uit Leimuiden. In dit plan staat
het wonen in het landschap centraal. Allereerst is er de rust en de
beschutting van het groen van
de Herenweg, die een onderdeel
vormt van het landelijke fietsroutenetwerk. Daarnaast, in een
prachtig contrast hiermee, de
weidse uitzichten over het water
van de Westeinderplassen. De ligging van Nieuw Calslagen direct
aan de Westeinder, maar ook aan
de rand van het Groene hart en
op steenworp afstand van diverse grote steden maakt het project
uniek. De familie Kuipers is één
van de toekomstige bewoners:
Waarom heeft u juist voor deze plek
gekozen om te gaan wonen?
“We hebben een prachtig en vrij
zicht op de Poel, ik heb altijd wat
met water gehad. Mijn vrouw
en ik hebben elkaar zelfs ontmoet op het water. Daarnaast
zit je vanaf hier binnen 1,5 uur
in het centrum van Amsterdam
met de sloep of binnen dezelfde
tijd in het centrum van Leiden.
Hoe mooi wil je het hebben; zeer
dichtbij de steden en toch landelijk wonen. Ook de uitvalswegen zijn nabij. Schiphol ligt op 20
minuten afstand en het centrum
van Amsterdam of Amstelveen
ligt tevens om de hoek.”
Wat kunt u vertellen over de faciliteiten in de nabije omgeving?
“In Kudelstaart hebben we op
fiets- en loopafstand diverse basisscholen en sportverenigingen als tennis, voetbal, korfbal,
schaatsen en onder andere handbal. De middelbare school vind
je in het nabij gelegen Aalsmeer,
Uithoorn of Hoofddorp, allemaal
op fietsafstand. En het centrum
met diverse winkels is hiervandaan op loopafstand.”
De bouw van uw woning; bent u
hier nauw bij betrokken geweest?
“Jazeker! Het project Heerlijkheid Calslagen is al jaren geleden in de kinderschoenen gezet. Hierbij was ik al nauw betrokken. De bouwstijl geeft dusdanig
veel mogelijkheden, onder andere qua ruimte en inrichting en de
stijl van de woningen past perfect

in de omgeving. Veel glas, veel
licht en hoogte. De dubbele woning maakt het ook heel speels.
Mensen die hier geweest zijn om
te kijken waren direct onder de
indruk van de ruimte en het licht.”
De keuze mogelijkheden; wat is er
allemaal mogelijk als je je woning
hier gaat bouwen?
“De grootte van de twee volumes kun je (deels) bepalen, hoe
je de woningen gesitueerd wilt
hebben. Wij hebben bijvoorbeeld vooral gekeken naar het
zicht richting het open water en
de zonkant, maar dat kan een ieder dus zelf bedenken. Net als de
kleuren van de stenen, dakpannen, gevelbekleding en andere
materialen. Tevens was het voor
ons belangrijk om na te denken
over de toekomst. We hebben bewust gekozen om er een levensbestendige woning van te maken, we hoeven hier niet meer
weg!”
Hoe was de samenwerking met van
Berkel Aannemers?
“Die was geweldig! We kregen advies op maat, er werd flink meegedacht, en ik vond het zelf ook
erg leuk om er nauw bij betrokken te zijn. We hebben samen ons
huis gebouwd.”
Tot slot wat zou u verder nog willen vertellen aan toekomstige bewoners over het project en de omgeving?
“Ik zou alle geïnteresseerden willen adviseren om hiernaartoe
toe te komen om te kijken en
te ‘voelen’ welke kavel of plek u
het meeste past. Voor ieder wat
wils in dit prachtige project aan
de Herenweg, de verkeersluwe
Westeinderroute. Het is echt wonen aan het open water!”
Verkoopmanifestatie
Geïnteresseerd? Belangstellenden zijn meer dan welkom tijdens de verkoopmanifestatie op
zaterdag 17 maart van 11.00 tot
14.00 uur in het Westeinderpaviljoen op het recreatie-eiland aan
de Kudelstaartseweg. Kijk voor
meer informatie op www.wonenaandewesteinderplassen.nl of op
www.vanberkelaannemers.nl. Telefonisch is Van Berkel Aannemers bereikbaar via 0172-508382
en 06-15057248.

‘De Eerste Kwakelse
Dijkentocht’
De Kwakel - Wandelen wordt
steeds populairder. Menigeen
trekt er in het weekeind - alleen,
samen of in een groepje - op uit
om de frisse ochtendlucht op te
snuiven en te genieten van de natuur. Een ideale combinatie van
sporten en relaxen die zorgt voor
een opgefriste geest en een soepeler lichaam. Theetuin- Bamboelabyrint in wording ‘Het Nirwana’ en Poldersport De Kwakel
organiseren daarom op tweede
Paasdag 2 april voor deze groep
liefhebbers iets heel speciaals:
Een wandeltocht met vier afstanden die voor een groot deel over
de dijken van De Kwakel voert.
Die zijn gedeeltelijk verhard maar
voor een flink deel onverhard,
grasland. Let op: De dijken zijn
particulier eigendom en derhalve
niet vrij toegankelijk. Alleen voor
deze speciale gelegenheid hebben de eigenaren toestemming
gegeven om van hun terrein gebruik te maken. Daarnaast gaat
de wandeling door Theetuin Het
Nirwana, waar je kunt zien hoe de
tuin en het Bamboelabyrint aan
het groeien zijn. Je mag zelfs het
doolhof in en het centrum zien te
bereiken nu de bamboe nog laag
en de hagen doorzichtig zijn. Het
betreft hier een sneak-preview,
want de theetuin gaat pas zomer 2019 open en de poort van
het bamboelabyrint blijft tot zomer 2020 gesloten! Start en finish
is bij boerderij Leeuwarden, Poldersport, Boterdijk 91 De Kwakel.

Daar is na afloop uiteraard de gelegenheid om deze Eerste Kwakelse Dijkentocht gezellig na te
beschouwen. Honden zijn (ook
aangelijnd) wegens de schapen
en lammeren op de dijken niet
toegestaan. Starten kan tussen
9.00 en 11.00 uur, afstanden 10,
13, 16 en 19 km. Inschrijving €5,p.p., waarvoor u ook twee consumptiebonnen krijgt die gebruikt kunnen worden bij de versnaperingpost en bij Poldersport.
Graag via e-mail voorinschrijven, dat voorkomt voor ons verrassingen en voor de deelnemers teleurstellingen: ruud@
theetuinnirwana.nl

VOORJAARSBIJLAGE 2018
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MODE • SPORT • WELLNESS • BEAUTY • TRENDY • HEALTH
MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:
SLIMNESS
PERINE
SIJBRANTS & VAN OLST
SPECIAALOPTIEK
EYE WISH OPTICIENS
UITHOORN
NZURI
SHOEBY FASHION
MIRANDE
HAIR LOVE CARE
DENISE
DIEMODE
VAN DER SCHILDEN
LINGERIE

Met een tas zet iedere vrouw een statement

Spannende combinaties
In een tijd waarin een outfit niet alleen een look maar een identiteit is, tellen ook de accessoires mee. Zo onderstreep je als vrouw
je persoonlijkheid met een opvallende tas.
Geheel in lijn met de trends van
dit seizoen - zoals nieuwe romantiek gecombineerd met primaire kleuren - hebben de designers
hun fantasie losgelaten op verschillende thema’s. Bulaggi kiest
voor ‘Hidden Treasures’, ‘Deep Water’ en ‘Exotic Sweets’.
In het thema Hidden Treasures
spelen neutrale tinten van zand
tot donkergrijs en accenten van
roze een belangrijke rol. Daarnaast staat nieuwe romantiek

centraal. Dit uit zich in spannende combinaties van tassen met
strakke lijnen uitgevoerd in pastelkleuren. Elementen als lak en
metallic accenten refereren aan
de glinsteringen van adembenemende mineralen.
De hoofdkleuren in het thema
Deep Water - wit, blauw, geel en
accenten van oranje - doen denken aan een prachtige dag op
het strand. Neem een duik in Onderstreep je persoonlijkheid met
het diepe en sta versteld van al- een tas. Foto: Bullagi

Brede en veelzijdige collecties

SARASWATI-YOGA

Zomer zorgt
voor vrolijkheid

SAN BOA PRAKTIJK
VITAAL EN MEER
AALSMEER
OPTISPORT RHENEN

We hopen op een mooie zomer met veel zon. De nieuwe damesmode speelt daar op in met vrolijke collecties, waarin zonnige
kleuren domineren.

Wegdromen in
de zomerse zon
Vrouwen mogen deze zomer heerlijk wegdromen
in de zomerse zon. In de
nieuwe collecties is er veel
aandacht voor een romantische en dromerige mood.
De mode past zich daar
kleurrijk op aan met bloemenprints, vrouwelijke en
elegante ontwerpen met
dress up statement stukken.
We zien het allemaal voorbij komen. De ruffle is een
key detail in de zomercollectie van Saint Tropez. Deze
werkt goed bij een omslag
jurkje van een zachte zomerse stof en geeft een vrouwelijke touch. Heerlijk om je in
te hullen tijdens de zomerse dagen. Kijken we naar de
verschillende modellen, dan
zien we dat sparkeling stoffen en een streep niet mogen ontbreken. Deze zorgen
voor speelse designs met
een goede fit voor warmer
weer. Naast deze romantische mood is er een tropical vibe met jurken en wijde broeken in een zacht roze palmbomen print of tops
in citroen geel. Hoe zomers
wil je het hebben? De pantalon is populair, maar komend seizoen is er ook een
belangrijke rol weggelegd
voor de jurk. Bijvoorbeeld als
verkort model met een kort
jasje. In de zomer worden de
jurken vloeiender en luchtiger met korte fancy jasjes of
modieus gecombineerd met
sportieve fieldjackets. Verder
eist de rok een hoofdrol voor
zich op! Smalle vormen laten meer details zien en worden op geheel nieuwe en interessante wijze gecombineerd met casual jasjes.

le schatten die de onderwaterwereld biedt. Deze aspecten vertalen zich in een vrouwelijke collectie met minimalistisch design en
subtiele marine look en feel.
Exotic Sweets is het derde thema.
Sluit je ogen en waan je in de jungle. Met warme kleuren, prachtige silhouetten en exotische bloemen. In dit thema ligt de nadruk vooral op vrouwelijk en stylish met een knipoog. Denk hierbij aan strakke vormen, mooie afwerkingen en abstracte bloemen.

Het wordt een gezellige boel
deze zomer. De nieuwe collecties worden gevormd door een
mix van athleisure en high-contrast graphics. De sportieve stij-

len worden vergezeld door vrouwelijke items met zomerse accenten, voor een verfrissende look.
Van nautische thema’s, pastels en
vlinderprints tot tropische flamin-

go’s en palmprints, vichy-ruitjes
en papayarood.
De collecties zijn breder en veelzijdiger dan ooit. Keyitems zijn de
boyfriend denim met geborduurde bloemen, utility jasjes, vernieuwde chino’s en tunieken. Het
oogt speels en trendy. Het aardige is dat veel nieuwe collecties
bestaan uit items die prima uit te
wisselen en combineren zijn. Zo
maak je je eigen outfit. Een label
als Brax onderscheidt zich niet alleen met zomerse outfits, maar
ook de sportieve inslag valt op.
Stijlvolle damesmode vol kleur.
Foto: Brax

Voor de girls doen collecties
met verschillende lichte wassingen het goed, uiteraard in zowel
blauw als grijs tinten. Damaged
en repaired details, mooie borduursels en enkele gekleurde denims sieren de collectie.
Bij de jongens zien we mooie lichte wassingen met damaged en
repaired details en used denims
Boys en girls willen hun grenzen verleggen, laten zien wie ze zijn in diverse tinten, zowel in blauw
en wat ze kunnen. Ze beleven de wereld intens. Met alleen een als grijs. Ook zien we de knitted
rugzak en gezonde dosis nieuwsgierigheid gaan ze hun eigen denim terug in het straatbeeld.
Vele subtiele details brengen de
weg.
jeans naar een hoog niveau. Denk
De meiden beleven hun zomer voor de jongens een ‘super skin- hierbij aan printed pocketings en
uitbundig en de jongens laten ny fit’ denim! Bij de meiden zien contrast stitchings. Geweldig te
hun sportieve en avontuurlijke we dat de ‘boyfriend denim’ nu combineren met een retro style
echt een hoogtepunt bereikt: di- t-shirt of een high performance
kant zien.
Life is an adventure, so be prepa- verse wassingen en verschillen- sweat! Maak het af met een stoere
red. De zomer als een groot avon- de details zoals borduren, maken cap en je bent klaar om op avonvan lieve meiden een echte ‘rebel tuur te gaan!
tuur.
Denim is voor tieners de basis en girl’! De nieuwe collecties bieden
dat zien we terug bij het label In- ultiem comfort en geen denim De wereld beleven in stoere kleren.
dian Blue Jeans. De zomer biedt meer zonder stretch.
Foto: Indian Blue Jeans

Uitdagingen beleven in stoere kleren

Tieners creëren
hun eigen pad

Sandalen en enkelsieraden veroveren het straatbeeld

Vier de zomer op je blote voeten
Wordt het een warme zomer? We moeten het even afwachten,
maar wat we wel weten is dat sandalen en enkelsieraden populairder zijn dan ooit. Ze veroverden vorig jaar het straatbeeld en
die trend zet door.
We zien stijlvolle collecties voorbij komen. Te beginnen met enkelbandjes. Het label Ellen Beekmans presenteert enkelbandjes in goud, zilver en satijn, afgewerkt met gekleurde flosjes, sterren, muntjes, koraal of gemstones. Prachtig om je bruine enkels
te accentueren en een perfecte match met touwsandalen. De

recyclebaar. Het model heeft een
nonchalante look die - afhankelijk
van hoe je ‘m draagt - stoer of elegant en vrouwelijk is.
De touwsandaal is water resistant
en kan probleemloos mee in zee.
Wel zo praktisch! En zijn ze niet
meer zo schoon? Je kunt ze op
dertig graden wassen in de wasmachine. Hoe handig wil je het
hebben? Het wordt een mooie
zomer!

enkelbandjes kunnen gecombineerd en solo worden gedragen.
Met touwsandalen noemen we
meteen een andere trend. Deze ‘Gurkees Rope Sandal’ is een
handgemaakte sandaal en slipper van een sterke maar ook zachte touwsoort. Volledig duurzaam
gemaakt van zeer sterk materiaal Genieten van touwsandalen.
en bovendien honderd procent Foto: Ellen Beekmans
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Wisselende
gemiddelden bij ABC

Verrassingen bij BVK
Regio - Slechts 38 paren wisten
de weg te vinden naar de ten
opzichte van de snijdende kou
buiten relatief verschrengende
( ik kon niet kiezen tussen verschroeiende en verzengende)
hitte van Dorpshuis De Quakel
op donderdag 1 maart, waar de
3e speelavond van de 4e parencyclus van dit seizoen werd gespeeld. Er waren deze avond wel
wat verrassingen te noteren. Wat
de denken van de 1e plaats in
de A lijn voor gelegenheidspaar
Ria van Zuylen- Gerard de Kuijer met 61,46%. Gerard maakt het
blijkbaar niet uit met welke Ria
hij speelt. Het verschil tussen de
nummers 2 en 3 was klein. Margo Zuidema en Francis Terra wisten met 58,68% Nelly Vork en Andre Verhoef 0,35% voor te blijven.
Ruud van der Peet verzocht mij
dringend hem en Corrie niet al
te hard aan te pakken. Hun laatste plaats was naar zijn zeggen
wel voornamelijk aan hemzelf te
wijten.
B lijn
In de B lijn de topscore van de

avond. Jan van der Knaap en
Jaap Verhoef hadden na hun
vertrek uit de A lijn 2 weken de
nieuwe tegenstanders wat afgetast, maar deze week gingen
zij los en dreven zij met 67,01%
de tegenstanders tot wanhoop.
(dat het bij hen volgende week
zomaar weer radicaal kan omslaan is inmiddels wel bekend).
Marion en Wim Noom werden
met 58,68% 2e en Piet-Hein Backers en Huub Kamp met 55,9%
3e.Elisabeth en Nan sloten hier
de rij.
C lijn
Ook in de C lijn een verrassing.
Niet zozeer de 1e plaats van Addie de Zwart en Hettie Kesting
met 58,33%, al is dat uiteraard
een keurige score, maar wel de
2e plaats voor combipaar Greet
Rahn en Hans Elias met 54,69%.
Ria en Hans Broers kaartten
53,65% bij elkaar en dat was genoeg voor de 3e plaats. Volgende week ook een voorzichtige
blik op de totaalstanden, want
dan zal er al wel wat tekening in
Regio - Ben jij bijna 5 jaar of oude strijd gekomen zijn.
der en lijkt het je leuk om hard tegen een bal te slaan, ver te gooien en hard te rennen binnen een
gezellig team? Kom dan gezellig meetrainen bij de beeballers
ke Houtkamp & Marianne Jonkers van Thamen. Beeball is de voorde hoogste score, 64,48%, van de- loper op honk- en softbal waarze avond bereikt. Nu nog even vol- bij het vooral belangrijk is dat de
houden dan gaat promotie vast kinderen in een enthousiaste plewel lukken. Op twee met 58,02% zierige omgeving leren samen te
weer Anneke & Bram van der spelen. Je leert er hard en goed te
Zeeuw, die zo dus ook een flinke gooien, snel te rennen maar nastap in de goede richting deden. tuurlijk ook goed te slaan zodat je
Gerda van Liemt & Els van Wijk weer over veel honken kunt renblijven ook goed meedoen met
54,69% als derde. De promotie top
lijkt zich hier al te formeren. Joke
Morren ging een samenwerkingsverband aan met Evert Wevers en
dat leverde een leuke 53,65% en
vierde plaats op. Tom de Jonge &
Herman Vermunicht deukten hun
zelfvertrouwen weer wat uit door
met 50,83% als vijfde paar door
te komen. Volgende keer beginnen we dus aan de tweede helft
die een paar maal onderbroken
wordt door de viertallen competitie. Is uw belangstelling nu gewekt, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor verdere inlichtingen het secretariaat
email: gerdaschavemaker@live.nl
of bel 06-83371540.

Kom jij ook beeballen
bij Thamen?

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met de derde avond zijn
we pas halverwege deze ronde,
zodat er nog van alles mogelijk is.
Dit als “hard onder de riem” voor
de minder bedeelden van deze
avond! In de A-lijn ging de winst
deze keer naar Gerard van Beek
& Rina de Jong die 63,10% scoorden. Ook Jan de Jong, voor deze
maal met Agnes Kroes, blijft onverminderd hoog eindigen met
nu 61,61%. Cees Bergkamp, nu
weer in de bedoelde samenstelling met Ruud Lesmeister, trok
met 55,95% de score op naar plek
drie. Op vier kwamen Johan Le Febre & Wim Slijkoord met 54,76%
en Janny Streng & Francis Terra
sloten de top af met 54,17% als
vijfde. In de B- lijn een stunt van
Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij, die met 62,50% allen verbluft
achter zich lieten, knap gedaan
dames. Marianne & Huub Kamp
haalden ook een zestiger op en
werden zo met 60,42% tweede.
Op drie eindigden Tini Geling & Jo
Wevers met 58,33%, gevolgd door
Sonja & Hans Selman en Cora de
Vor & Bep de Jong die met 57,08
en 55,83% vierde en vijfde werden. In de C- lijn werd door Anne-

nen. Onze beeballers trainen komende zaterdag 10 maart van
10.00 t/m 11.30 uur nog 1x in de
gymzaal van De Brede School in
Uithoorn waarna het buitenseizoen gaat beginnen. Vanaf half
maart gaan wij voor de trainingen en wedstrijden naar buiten.
De teams trainen een keer peer
week en spelen dan in het weekend een wedstrijdje in de regio
Amsterdam/Haarlem. Lijkt het je
ook leuk om te beeballen kom
dan gerust kijken of meedoen!
Wij zorgen dat je mee kunt doen.

Kosten
De inschrijfkosten voor Uithoorns
Mooiste- de wandeling zijn:
5 kilometer: €5,10 kilometer: €6,16 kilometer: €7,Inschrijven
Voorinschrijven kan t/m 4 april
via www.inschrijven.nl. Op de
dag zelf kan er worden ingeschreven in het clubhuis van AKU op
sportpark de Randhoorn.

Starttijden en startplaats
Starttijd 16 kilometer: 9.30u.
Starttijd 10 kilometer: 9.45u.
Starttijd 5 kilometer: 10.00u.
Alle afstanden starten vanaf het
AKU clubgebouw aan de atletiekbaan op sportpark de Randhoorn.
Opbrengst
De opbrengst van Uithoorns
Mooiste- de wandeling is bestemd voor de actie “Kinderen in
de knel”. Wereldwijd werken er 1
op de 10 kinderen, zij werken op
straat, in de huishouding, op het
platteland, in de mijnen, prostitutie of als kindsoldaat. Samen met
andere organisaties willen wij
ons inzetten voor zones die vrij
zijn van kinderarbeid. Wij kunnen
een bijdrage leveren om het leed
van deze kinderen te verzachten,
terwijl wij vrij en onbekommerd
door ons prachtige dorp wandelen.
Informatie
Voor aanvullende informatie kun
je contact opnemen met Henk de
Vries, contact@uithoornsmooiste.nl.

Medaille regen bij NMK
schoonspringen
De Kwakel - Afgelopen weekend werd in het Pieter van den
Hoogebandbad in Eindhoven
de PSV master diving cup gehouden. Dit is een internationaal
sterk bezet schoonspring evenement waar de masters (25+ jaar),
voornamelijk uit Europa, zich gedurende drie dagen meten om
de meest spectaculaire sprongen en duiken te maken van de
1 en 3 meter duikplanken, maar
ook het nog hogere toren platform. Dit internationale evenement geldt ook als open Nederlands Master kampioenschap,
waar de nationale titels worden
verdeeld. Bas Blits (46), woonachtig in de Kwakel en uitkomend
voor de Dolfijn Amsterdam wist
individueel in zijn leeftijdsklasse de nationale titels te prolongeren op de 1 meter, de 3 meter en de toren. Daarnaast wist hij
samen met zijn synchroonpartner, Andy Ostiana, beslag te leggen op de zilveren plak bij het
synchroom 3 meter en hetzelfde resultaat met Anke Muijzers
met de mixed synchroom toren. Samen met zus Kirsten was

B lijn
In de B-lijn waren het Lucas &
Henny die wisselende gemiddelden behaalden. Twee keer nog
net geen 30%, maar daar stond
bijna 90% en 75% tegenover.

Goed voor een vierde plaats. Bij
spel 3 werd, op een na, door alle
paren 6 harten geboden en gehaald. Gerard & Joke wisten echter bij dit spel 2 slagen te behalen. Een introever? Belangrijk is
de troeven zo snel mogelijk te
trekken. Gelukkig was het biedpaar gestopt bij 5 harten en ging
dat spel niet down. Voor Gerard
en Joke echter een mooie 100%
score! Spel 23 is een vermelding
waard. Er waren totaal verschillende biedingen met natuurlijk
verschillende uitslagen. Ciny &
Herman en Arna & Gerda boden 3
sans bij dit spel, waarin vooral de
lage kleuren een grote rol speelden. Ciny & Herman behaalden
zelfs + 3. De andere paren boden 2 klaveren, 3 ruiten en 4 klaveren. Die contracten werden wel
gehaald, maar met twee lange lage kleuren, is bij een dekking van
de hoge kleuren toch de manche,
drie sans atout, bieden een optie
en geeft een betere score.
De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1e plaats: Leny & Willy 68,75%
2e plaats: Addie & Jeannet 58,33%
3e plaats: Greet & Ria 50,83%
B-lijn
1e plaats: Wies & Greet 59,72%
2e plaats: Ciny & Herman 59,03%
3e plaats: Miep & Madelon 53,47%
Bridget u graag? Wij zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij
onze secretaris telefoon 020
8223598 Wij spelen op de donderdagochtend van 9.00 tot 12.00
in het Buurtnest.

Bridgevereniging
Mijdrecht

Uithoorns Mooiste – de
Wandeling
Uithoorn - Na de organisatie van
het hardloopevenement onder
de naam ‘Uithoorns Mooiste’ organiseert de wandelafdeling van
AKU op zondag 8 april een wandeltocht die ook onder de naam
van Uithoorns Mooiste zal worden gehouden. Wandelen op
zondagochtend in het vroege
voorjaar in Uithoorn en de Kwakel een opperst genoegen. Je
ontdekt, ziet en hoort de ontluikende natuur in ons mooie dorp.
De wandelafdeling van AKU heeft
3 wandelingen uitgezet; een
wandeling over 5 kilometer, 10 kilometer en ruim 16 kilometer (10
Engelse mijlen).

Regio - Donderdag 1 maart was
de 3e zitting van de 4e competitieronde bij de Amstelbridgeclub. Ondanks de bittere kou en
ijzige wind buiten, kwamen de
bridgers naar het Buurtnest, waar
het heerlijk warm was. Even een
heerlijk kopje koffie van barman
Henk en starten maar. Opvallend
was dat een paar in de A-lijn aan
een tafel een gemiddelde behaalde van slechts 8%, maar dat bij
een andere tafel weer wisten op
te halen met een gemiddelde van
bijna 80%. Soms zit het wel eens
niet mee mensen, maar wanneer
je dan bij de andere tafels een
gemiddelde haalt van rond de
50%, word je toch nog vijfde! Alleen Leny & Willy, ze werden dan
ook eerste, scoorden bij iedere tafel meer dan 50%, bij tafel 6 zelfs
een gemiddelde van 87,50%.
Voor Addie en Jeannet was vooral
spel 10 een geweldig spel. Ze boden een klein slem, 6 sans atout,
en behaalde +1. Het maximale
resultaat bij een bridgespel. Deze bieding durfde niet iedereen
aan, zoals Greet & Henk. Dit paar
stopte bij 4 sa, een vergissing of
toch die aas die buitenboord zat?
Leny & Willy behaalde namelijk
6 sa contract bij dit spel. Bij spel
18 zat een klein slem, 6 harten, er
net niet in en ging 1 down, dapper geboden maar helaas een 0
score voor deze bieders.

Regio - Donderdagmiddag werd
de 4de ronde gespeeld. Deze week was het paar de JongSchreurs opnieuw oppermachtig in de A lijn. Met 68,75% scoren
zij toch 5% meer dan nummer 2.
Prachtige prestatie. In de B lijn
zijn de verschillende deze week
ook wel duidelijk Cees Mulder en
Frank vd Laan hadden een prachtige middag en wonnen met
64,17% . Zeer verdienstelijk vooral omdat zij in de competitie hun
degradatie konden afwenden en
nu in de veilige zone komen. In
de C lijn geen grote verrassingen.
Winnaar het paar Lodder-Schutijser verstevigden hun koppositie. Ze zijn nog niet zeker want zij
worden achtervolgt door 2 paren
die ook voor de competitiewinst
gaan. De komende weken zullen
duidelijkheid moeten brengen
over hun promotie kansen.

er ook nog een bronzen medaille wegglegd, wat de medaille regen compleet maakte. Ze zijn alle zes fantastich, maar de titel op
het platform spreekt toch wel het
meest tot de verbeelding, aangezien je daar dan toch op grote hoogte staat om met gecontroleerde capriolen je naar beneden te storten en zo zacht mogelijk te landen. De mixed synchro
als broer en zus is en blijft natuurlijk ook een hele speciale belevenis. En het is bij de synchro extra
spannend om de sprongen dan
ook nog eens zo tegelijk mogeDe Kwakel - Op zondag 4 maart
lijk te doen.
vertegenwoordigden
negen
jeugdleden Badmintonvereniging
De Kwakel op het tweede jeugdVoor méér lokaal
toernooi dit seizoen van BC HuiIedereen was ingedeeld in
nieuws uit de regio! zen.
een poule die zoveel mogelijk op
sterkte en leeftijd ingedeeld was.
Iedere wedstrijd speelde andere
koppels met elkaar een dubbel en
de stand werd bepaald door het
totale aantal behaalde punten. In
poule I behaalde Stan Hogerwerf
een mooie vierde plek. In poule
G deden maar liefst vier Kwakelse

Maandag
Afgelopen maandag werd de volgende ronde gespeeld van de 4e
de competitie. Het leek alsof de
kaarten te goed geschut waren.
Veel gedeelde kaarten en geen
slem mogelijkheden. Voor sommige spelers het walhalla, voor
andere “” saaie spellen”. Toch waren er geen onverwachte winnaars. Inmiddels wordt in de A en
B lijn de koppositie steeds duidelijker. In C licht alles nog open.
De winnaars van de avond werdenLijn A Wim Slijkoord, Nico vd
Zwaard. Lijn B Jan Bunnik en Ineke van Diemen. Lijn C Hermien de
jong en Hans vd linden.
BVM sluit weer een leuke bridgeweek af. Wordt u ook enthousiast
van deze verhalen, u bent welkom. Meldt u aan bij secretariaat.
bvm@gmail.com

Sterk toernooi

Jeugd Badmintonvereniging

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

dames mee, Elin van Dijk won de
eerste prijs, Jitske Lek werd tweede, Djoeke Lek derde en Stephanie Wijfjes vijfde. Drie jongens
speelden in poule E, Dion-Luca
van der Veen behaalde de eerste
plaats, Olaf Hogerwerf de tweede
en Gemell Offerman werd vijfde.
Jacco Wijfjes was in poule C ingedeeld en dat ging hem heel goed
af, met een hele spannende twee
punten voorsprong won hij zijn
poule. Het was een dag met veel
mooie punten en acties en vooral
met veel spelplezier.
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BMW mee naar huis. Alle andere teams hebben als aandenken
een key-koord ontvangen. En ook
dank voor de waterflesjes, die heel
goed van pas kwamen. De opzet
dit toernooi was dit jaar namelijk
iets veranderd, zodat er meer gespeeld werd en minder pauze was.
De oude traditie was dat er gestreden werd voor een taart en die traditie is voortgezet en aan het winnende team van Lars overhandigd.
Van Scheppingen
Ook sponsor Van Scheppingen Sanidrome had gehoor gegeven aan
de uitnodiging en kon een team
samenstellen. Zij deden voor het
eerst mee en een mooie 5e plaats
lijk dit jaar 10 teams meededen. Open badmintontoernooi vanwe- was het resultaat…… en wellicht
Na 4 rondes waren volgde er nog ge de mooie bijdrage die ze mo- ook nog wat spierpijn de volgeneen finaleronde en daar is LCG Fo- gen ontvangen van deze sponsor. de dag(en). Na afloop van dit toertografie als eerste geëindigd, ge- En dit jaar hadden ze zelf 2 teams nooi werd er in de KDO-kantivolgd door Baker Tilly Berk en samengesteld! Tevens hebben ne nog gezellig nagepraat onder
BMW Nederland! De badminton- ze dit jaar mooie prijzen beschik- het genot van een drankje. Op bavereniging organiseert dit toer- baar gesteld. Een prachtig gebaar sis van de vele leuke reacties van
nooi nu voor de 6e keer en de af- van deze sponsor . De nummers sponsoren, gasten en de eigen legelopen 2 jaar is dit toernooi om- 1, 2 en 3 van dit toernooi kregen den gaan ze volgend jaar zeker
gedoopt tot het Van Poelgeest een prachtige koptelefoon van weer dit toernooi organiseren!

2e Van Poelgeest Open badmintontoernooi
De Kwakel - Het is inmiddels een
ware traditie bij de Kwakelse badmintonvereniging geworden om
jaarlijks een toernooi te organiseren waarbij z hun sponsoren op
een sportieve manier kennis willen laten maken met hun leden
en de badmintonsport. Ook vanuit de leden worden er collega’s
uitgenodigd, zodat er uiteinde-

Bridgevereniging Uithoorn

de 1 “ plaats op te eisen met een
fraaie score van 62,40 % op de 2
“ plaats met ook een mooie scoUithoorn - Verrassende start voor Wagenvoort & Nico v/d Meer hun re kwam het paar Anja Baars &
het nieuwe paar Joke v/d Berg & klasse zien met 65,63 % op de 2” Marja Calis met 61,30 % op de 3”
Yvonne de Mare meteen de eer- plaats eindigden gelegenheids plaats eindigden het paar Dieny
ste plaats met de score van 62,40 paar Marcel Dekker & Jan Bronk- Verhoeff & Mart v/d Voort met
%. Maandagavond 5 Maart werd horst met 60,42 % en de 3”plaats 53,45 %
met 32 paren de 2 ”ronde van was voor Tineke v/d Sluis & Ande 5”zitting van de paren com- ke Reems met 54,17 % In de B Instroom
petitie van bridgevereniging Uit- lijn werden 2 nieuwe paren wel- Het is de BVU er veel aan gelegen
hoorn ( B.V.U ) gespeeld in de bar- kom geheten waarvan Joke v/d om zoveel mo gelijk instroom
zaal van sporthal de Scheg. In de- Berg & Yvonne de Mare vriend te krijgen van nieuwe bridgers.
ze 2”ronde lieten in de A lijn Hans en vijand verbaasde om meteen Zo geven we regelmatig bridge-

lessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of via de
mail:
wagenvoorthans@gmail.
com.

College van
B&W kookt
Indisch voor de
Wereldkeuken!
Uithoorn - In een overvolle
Scheg werden de bezoekers van
de Wereldkeuken de afgelopen
keer getrakteerd op een heuse
Indonesiche rijsttafel, die zeer in
de smaak viel. Met vlees-, vis- en
groentegerechten was er voor elk
wat wils, met de keuze tussen nasi of witte rijst voor er bij om het
geheel compleet te maken. Na
het eten was ook voor een toetje
gezorgd.
We mochten weer veel vaste gasten verwelkomen, maar waren
ook blij een aantal nieuwe gezichten te zien. Na enig gepuzzel
om voor iedereen een plekje te
vinden – met meer dan 70 bezoekers zat het helemaal vol – volgde er een verrassing voor de bezoekers: de koks van dienst waren het college van B&W, oftewel de burgemeester en wethouders van Uithoorn. Zij hadden samen voor een mooi en lekker buffet gezorgd.

lijk eten had, maar het was het
wachten meer dan waard; iedereen heeft zitten genieten van
het eten, waarbij een deel van de
koks ook nog aan schoof aan diverse tafels. Het duurde dan ook
niet lang of er stonden al weer
mensen in de rij voor de tweede
ronde, om nog een bordje op te
scheppen. Tot slot was er nog een
toetje, bestaande uit bananen- en
kokoskoekjes. Al met al was het
weer een zeer geslaagde avond,
die ons als drukste avond ooit in
het bestaan van de Wereldkeuken bewijst dat er nog genoeg
mensen zijn die graag een gezellige avond met lekker eten beleven. Met dank aan Goudreinet
Zijdelwaard voor de verse kruiden en groenten.
Ook volgende maand zal er weer
een Wereldkeuken zijn, en wel op
28 maart. Wil u op de hoogte blijven, weten wanneer de inschrijving open gaat, wat het menu
wordt, etc.; volg ons op Facebook
(Wereldkeuken Europarei).

Wachten
Het duurde door de drukte wel
even voordat iedereen uiteinde- Tot ziens bij een volgende keer!

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 1 maart
werd er, ondanks de gure snijdende wind en de felle kou trotserend, door 39 zeer enthousiaste liefhebbers in de Schutse geklaverjast en gestreden om de
felbegeerde prijzen. Deze keer
was Johan Zeldenthuis de man
van de avond. Met maar liefst
7613 punten wist hij met ruime
voorsprong op alle deelnemers
beslag te leggen op de eerste
prijs. Als tweede eindigde Betty
Verhaegh die het spelletje na een
moeilijke start toch aardig onder
de knie begint te krijgen. Tot veler verbazing en niet het minst
bij haar zelf wist zij tot een totaalscore van 7176 punten te komen.
Derde werd Jo Smit, onze kanjer uit de Nes, met 7080 punten.
Zoals bij elk spelletje heb je winnaars en verliezers. Ditmaal viel
deze eer te beurt aan Gonny de
Kuiper. Met een totaal van 4532
punten was de poedelprijs voor
haar. In ieder geval mag zij door

dit resultaat de volgende kaartavond als troost de bij deze prijs
behorende fles wijn in ontvangst
nemen.
Marts
De marsenprijzen, bestaande
uit door DUO plant verzorgde
prachtige boeketten bloemen,
gingen deze avond naar Tinus
Smit, To v.d.Meer, Maus de Vries
en Fred Witsel terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden
bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door Mia
Kenter, Krijn Voorn, Corrie van
Bemmelen en Joke Rietbroek. De
marsenprijzen bestaande uit een
fles wijn gingen deze week naar
Cor de Beer, Jozef Lebesque, Tineke de Munk en Marian van Gestel. Alle winnaars van harte proficiat. De eerstvolgende kaartavond vindt weer plaats op donderdag 8 maart in de Schutse,
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt de
wereld van nierpatiënten weer groot.
Sms NIER naar 4333 of geef
via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,(exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

