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Openstelling aquaduct bij
Amstelhoek opnieuw uitgesteld
Amstelhoek - De datum van openstelling van het aquaduct in de
N201 bij Amstelhoek is opnieuw
uitgesteld. Pas op 15 mei (!) is het
de bedoeling dat het aquaduct met
het laatste nieuwe stuk van de N201
wordt opgeleverd en opengesteld
voor het verkeer. Dit laat de Provincie ons in een bericht weten. Op die
datum wordt de opening verricht
door niet minder dan Minister Melanie Schultz-van Haegen van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij durven zo langzamerhand

onze hand er niet meer voor in het
vuur te steken of dat op die datum
ook werkelijk zal gebeuren. Daarvoor zijn de data van openstelling
de afgelopen tijd teveel vooruit geschoven.
De komende tijd moeten er volgens
een woordvoerster van het Projectbureau N201+ nog allerlei werkzaamheden en testperiodes worden verricht om ‘het laatste eindje’ van het project bij Uithoorn/Amstelhoek gereed te krijgen. ‘Zo is de
aannemer nog bezig met het afron-

den van de bouwwerkzaamheden.
Aan de Uithoornse/Amstelveense kant van het aquaduct (tussen
het aquaduct en de Amsterdamseweg) is een speciale wegconstructie gebouwd. De weg ligt hier behoorlijk boven het maaiveld. In de
ondergrond bevindt zich een ‘slappe’ veenlaag. De weg is daarom opgehoogd met lichtgewicht ophoogmateriaal (piepschuim en schuimbeton).

www.uwlokalepartij.nl

(Vervolg elders in deze krant)

ISUZU Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Alkwin Award voor beste
profielwerkstuk op het VWO
H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 H.
Uithoorn
Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

Eerste paal geslagen voor
gebouw IKC Thamerdal
Uithoorn - De bouw van het nieuwe Integraal Kindcentrum Thamerdal (IKC) aan de Prinses Christinalaan is afgelopen woensdag 5 maart
van start gegaan met het slaan van
de eerste paal. Nou ja, symbolisch
dan, want er waren volgens de heibaas van heibedrijf Kool uit Wilnis
in de loop van de dagen ervoor al
86 de grond in gegaan en er volgden nog meer. Wethouder Ria Zijlstra (Onderwijs) nam samen met
Laura van Kinderopvang Solidoe

en Nina van basisschool De Regenboog plaats in de heimachine voor
het slaan van een van de betonnen
palen. Onder leiding van de heibaas werd dat op deskundige manier uitgevoerd. Een en ander onder
het toeziend oog van honderden
schoolgenootjes en kinderen van
Kinderopvang Solidoe met ouders,
leerkrachten en begeleiders die de
bouwplaats in een dikke rij omzoomden. Nagenoeg elk kind had
een kleurige ballon gekregen met

daaraan een naam- en adreskaartje.
Aldus werd er aan deze feestelijke
gebeurtenis meteen maar een ballonnenwedstrijd vastgeknoopt. Nadat de heipaal in de grond was geslagen gingen op een teken van een
van de leerkrachten alle ballonnen
tegelijkertijd de (toen) strakblauwe
lucht in. Dat een fors aantal door
de wind in de nabij staande bomen
werd gedreven mocht de pret niet
drukken, maar was wel jammer.
(Vervolg elders in deze krant)

Uithoorn - Op donderdag 6 maart
hebben Jason en Maria de 2014
PWS-Alkwin-Award gewonnen met
hun profielwerkstuk over niertransplantatie. Het was een spannende avond, er was een aantal goede concurrenten. Het is de studenten in de dop gelukt om de prijs in
de wacht te slepen. Na de bekendmaking en de genomen foto gaven
de twee 6 VWO leerlingen een zinderende presentatie. De aanwezigen waren getuige van een humorvolle en zeer deskundige uiteenzetting. Ze vertelden over de inhoud
van hun profielwerkstuk: ze hebben
literatuuronderzoek gedaan, een interview met een transplantatiecoordinator afgenomen, verschillende echte nieroperaties bijgewoond
in het ziekenhuis en als laatste hebben zij een nix donatie uitgevoerd
op een dode big. In de presentatie
verzekerden zij de aanwezigen dat
dit varkentje daarvoor al een natuurlijke dood was gestorven. Jason
en Maria hebben ook tijdens hun

presentatie aandacht besteed aan
het tekort aan orgaandonoren. Zij
maakten duidelijk dat er meer donoren moeten komen en na de presentatie zijn er door hen donorformulieren en donorinformatie uitgedeeld. De jury van de PWS-Award
heeft unaniem besloten dat dit het
beste profielwerkstuk is en dat Jason Biemond en Maria Meijer winnaars zijn die met kop en schouders
boven de anderen uitsteken.

is een eerste stap. Als de gemeenten in 2015 de verantwoordelijkheid
voor de jeugdzorg krijgen, kunnen we echte stappen zetten. Voor

een kind moet het niet uitmaken in
welke provincie hij woont. Een kind
moet de zorg en opleiding krijgen
die hij/zij nodig heeft.”

Wethouders Erika Spil en Ria Zijlstra vinden
elkaar over de provinciegrenzen heen

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

De Ronde Venen/Uithoorn “Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren”, schreef Elsschot jaren geleden.
Voor de inwoners van Uithoorn en
De Ronde Venen is dit een provinciegrens. Wethouders Ria Zijlstra
(Uithoorn) en Erika Spil (De Ronde Venen) hebben de handen ineen
geslagen om deze grens te omzeilen. Een eerste stap is het gezamenlijk uitvoeren van het jongerenwerk.
Ria Zijlstra: “Vooral als het om jongeren gaat, zien wij dat zij heel makkelijk tussen Uithoorn en De Ronde
Venen reizen. Ze gaan over de provinciegrens heen naar school, zoeken samen het vertier op en ook bij

problemen weten ze elkaar heen en
weer te vinden. Het is dus een logische stap om het jongerenwerk
samen uit te voeren. Natuurlijk zijn
sommige jongerenwerkers meer op
Uithoorn gericht en anderen op De
Ronde Venen om het specifieke van
elke gemeente te waarborgen.”
Erika Spil vult aan: “Voor de Jeugdzorg en Passend Onderwijs zijn
wij aangewezen op de provincie Utrecht, terwijl er kinderen zijn
die in de provincie Noord-Holland
naar school gaan. Ze gaan naar het
Alkwin College, Thamen of de Dolfijn. Een samenwerking met Uithoorn ligt dus voor de hand.”
Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt

uit de verhalen van ouders die zich
bij de wethouders melden. Zij lopen
tegen grote problemen aan als zij
hun kind in de andere provincie op
school, dagopvang of speciaal onderwijs willen hebben. Dat is op dit
moment alleen mogelijk als er toestemming wordt gegeven door de
eigen provinciale betrokken partijen.
Erika Spil: “Op dit moment zijn wij
in overleg met onder andere de beide provinciale besturen, de besturen van Passend Onderwijs en andere belanghebbenden over hoe
we het voor de kinderen zo makkelijk mogelijk kunnen maken. De samenwerking in het jongerenwerk
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.
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Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
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Op 24 en 25 maart 2014 vindt in Den
Haag de internationale Nuclear Security Summit(NSS) plaats. Deze wereldtop is met 53 deelnemende landen, vier internationale organisaties,
vijfduizend delegatieleden en drieduizend journalisten de grootste interna-
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Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
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Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

KNOOPPUNT

KNOOP

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Van zondagmiddag
16.00 uur tot maandagmiddag 16.00 uur en
van dinsdagmiddag 13.00 uur tot woensdagochtend 05.00 uur:

WOUB R UG G E

KOU D E K ER K A A N
D E N R IJN

N440

A4

2 Op de A4 zijn tussen knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen
in de richting
Ook
K A MER IK
N 1 1 van Den Haag minder rijstroken beschikbaar.
zijn de op- en afritten Hoofddorp (nr 3), Hoofddorp-Zuid (nr 3a)
afgesloten en de afrit Nieuw Vennep (nr 4).
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in beide richtingen afgesloten.
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PRINS CLAUSPLEIN
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YPENBURG
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KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

SC H OTEN
Van zondagmiddag 16.00 uur tot woensdagochtendLIN05.00
uur:

A12

R EEUWIJK

MON TFOORT

5 De N14 is in beide richtingen volledig afgesloten.
OUD EWATER

KNOOPPUNT

A12

A13

H A R MELEN

N14 in de richting van
4 De N44 is tussen Wassenaar en deA12
Den Haag afgesloten.

ZO ET ERM EER WADD IN XVEEN

GOUWE

Op maandag 24 en dinsdag 25 maart:
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In beide richtingen afgesloten
B ER G In een richting
A MB Aafgesloten
CHT
Enkele rijstroken afgesloten
Kortdurende verkeersstops

C A P E LLE
A/D
I JS S E L

KNOOPPUNT

LOPIK

Houd deze dagen rekening met extra reistijd.

KNOOPPUNT

A16

* Wijzigingen op tijdstippen voorbehouden

VA N
B R I E N E N OOR D BRUG

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
KNOOPPUNT

R ID D ER K ER K

VAAN
PLEIN

R O CKANJ E

A15

De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van
de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendL EVOE T S LU I S
makingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van HEL
bouwplannen
of
G O EDER EEDE
RP
verkeersbesluiten bij u in deO UDDO
buurt.
Bovendien
wordt vermeld waar u de plannen
N
5
7
kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd
mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik teST ELvermijden.
Mocht u vragen hebben
L ENDAM
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
B ROUWERSD AM
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
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KNOOPPUNT
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G IESSEN B UR G

KNOOPPUNT

GORINCHEM

A15

H E I N E N OOR D Ter inzage legging ontwerp van “Bestemmingsplan
Boterdijk A16
Eigen Haard locaties dat zij vanwege een wijziging binnen de organisatie en vanuit praktische overweginTUNNEL
1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ont- gen besloten hebben
G O RIN C H EMVUR EN
wikkeling M.W.M. Blonk 0297-513111.
- de eerder verleende (beslissings)ondermandaten
aan de coördinator van de clusMERWED EMERWED EZ A LTB OMMEL
A15
B R A K EL
B R UG van de cluster Veiligheid
B R UG
ter Vergunningen
en aan de coördinator
en Handhaving
H A A FTEN
H A R D IN XVELD SLIED
R
EC
H
T
WOUD
R IC H EM
te
verlenen
aan
de
coördinator
Vergunningen
Toezicht
en
Handhaving;
G IESSEN D A M
N217
N3
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGD R EC H TTUN N EL
- diverse mandaten in het kader van handhaving te verlenen aan het hoofd van de
K EN D A M
SLEEUWIJK
afdeling PubliekszakenWERen
ondermandaat
te verlenen aan de coördinator VergunDe onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
’S - GR AVEN D EEL
ningen Toezicht en Handhaving
hiertegen is nog niet mogelijk. A29
MAASDAM

PROCEDURE
M I D D E LH A R N I S
SO M M E LS D I JK
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukVER
FLAKKEE
G O E R E E (LaanOvan
N 5 7ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum
ken liggen
Meerwijk
B ROUWERSHAV EN
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 informatiecenN 5 7 kunt u vinden in het colofon.
trum
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RIDDERKERK

A15

A29

-

HAR ING V L IET SL UIZ EN

N

BARENDRECHT

BENELUX

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

N57

de Kerntop A2
IJSSELSTEIN
De verkeersoverlast zal naar verVIA N EN
wachting ook gevolgen hebben voor
het vervoer met de Regiotaxi AmstelEVERDINGEN
land. Hierdoor is het mogelijk dat CerULEM B O R
LEXMON D
achterstanden/langere wachttijden
A27
ontstaan
op die dagen. Wij verzoeken
u hiermee
rekening te houden indien u
MEER K ER K
op 24 en/of 25 maart 2014 gebruik wilt
A2
maken van de Regiotaxi.
LEER D A M
H OUTEN

GOUDA

TERBREGSEPLEIN

D R IEB ER G EN R IJSEN B UR G

N IEUWEG
A27
RegiotaxiEIN
Amstelland tijdens

op- en afrit A44 en de N451 Beeklaan
6 Op de N206 vinden tussen
H A A STR EC H T
in Noordwijk verschillende kortdurende verkeersstops door de
politie plaats.
STOLWIJK

A4

K ILTUN N EL

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
ZU I D B E I JE R LA N D

M I JN S H E E R E N LA N D

D O RD REC H T

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat
S T R I JE N
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
A16

N U M A N S D OR P
De Kwakel
- Jaagpad 18c. Melding ontvangen van J. van Nes voor het realiseren van een uitMOER D IJK B R UG
H A R I N GVLI
E T B R naar
UG
weg van het perceel Jaagpad
18c
het Jaagpad in De Kwakel.
KLAVERPOLDER
- Kalslagerweg 16. Omgevingsvergunning
voor het plaatsen van een dakkapel LAaan
GE
HELLEGATSPLEIN
N59
Z WA LUWE
de voorzijde. Bezwaar: t/m 16 maart 2014.
KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

SO

KNOOPPUNT

WO ERD EN

B OSKOOP

Burgerveen en Wassenaar in
3 De A44 is tussen knooppunt
B OD EG R AVEN
de richting van Den Haag afgesloten.

Tips voor verkeersgebruiker
MA A RTEN SD IJK
van en naar Uithoorn D E B ILT
A2
Tip 1: mijd de A4 en neem een
D EN D OLD ER
MA A R SSEN
B ILTH OVEN
alternatieve
route
MA A R SSEN B
R OEK
Tip 2:
ga op de ﬁets, scooter of
VLEUTEN
RIJNSWEERD
openbaar U
vervoer
T REC H T
naar je werk
TipD E MEER
3: N ga thuis werken
A27
ZEIST
TipA12
4: neem een dagje vrij
B UN N IK
A12
Tip 5: OUDENRIJN
houd - hoe dan
ook - rekening
met drukte op de weg LUNETTEN OD IJK
B R EUK ELEN

A LP H EN
N IEUWKOOP
A1/ DDeRIJN
A5 is tussen knooppunten
Raasdorp (A9) en De Hoek (A4)

4
N44

N57

S

ZAANDAM
tot maandag
16.00 uur en
Z A A N D IJK 24 maart
OOSTZ A A N
van
dinsdag
25 maart
13.00 uur tot
KOOG
AAN
DE ZAAN
ZA26
A Nmaart
D A M 05.00 uur
SA N TPOORTLA N D
SMEER
woensdag
gelden
A208
N OOR D
Het overgrote deel van de delegatie- daarom wegafsluitingen. Zo wordt de
B LOEMEN D A A L
leden landt op Schiphol en reist A9
ver- A5 in beide richtingen afgesloten.
Dit
A LMER ECOENPLEIN
B UITEN
O VERVEEN
volgens onder begeleiding
naar Den ROTTEPOLDERgeldt ook voor de op- en afritten van
A10
A
LM
EREIngrijpend
PLEIN
A Mook
ST ERN208 16.00 uur
D
Haag. Van zondag 23 maart
de A4. Verder worden
delen van De gevolgen zijn ingrijpend. DeSTA
NSSD A M S116
A10
N200
HAARLEM
A200
N200
top zal geen enkele weggebruiker in
ROTTEPOLDERA E RD EN H OUT
A205
PLEIN
N205
ZA N D VOORT
of rond de Randstad ontgaan. Het
WATERGRAAFSMEER
RAASDORP
D IEMEN
vervoer
van de wereldleiders gaat imB A D H OEVED OR P
DE NIEUWE
S112
MEER
A9
Z WA N EN B UR G
mers
gepaard met veel wegafsluitin-A LMER EA1
1
A10
A4
H AVEN
A6
MUID EN
N201
gen
in omleidingsroutes.
Tijdens de
A5
D UIVEN D R EC H
T
MUID ER B ER G
A1
AMSTEL
druksteDIEMEN
momenten op de snelwegen
H EEMSTED E
A4
A2
A9
WEESP
moeten
weggebruikers rekening houHOOFDOUD ER K ER K
BADHOEVE2 DORP
A B C OUD E
A9 A A N D E A MSTEL
MUIDERBERG
D O RP
N A A Rde
D EN spits’. H U IZEN
den met een ‘spits
bovenop
HOLENDRECHT
B EN N EB R OEK
Niet alleen 24 en 25 maart zal er ver- B LA R IC UM A
A
M
ST
ELVEEN
DE HOEK
N IEUWN206
VEN N EP
keersdrukte ontstaat, ook de dagen
A1
B USSUM
N207
N OOR D W I JK E R H OU T
H I L LEG OM
en voor en daarna kan het druk zijn in
A4
LA R EN
A2
N208
LI S S E
de Randstad.
N ED ER H OR ST
A A LSMEER
NO O RDD EN B ER G
EEMN
BURGERWI J K
VEEN
EEM
N201
N451
K UD ELSTA A RT
Meer informatie over NSS
SASSENHEIM
R IJSEN H OUT
H ILVERSUM
VOOR H OU T
UITH OOR N
Landelijke informatieN201
over de top vindt
LEIMUID EN
K AT W I JK
BAA
3
A A N ZE E
N444
u op www.nss2014.com.
U kunt NSS
LOEN EN
VIN K EVEEN
6
N IEUWN206
LOOSD
R EC H T
ook op twitter volgen via
@NSS2014.
WA R M ON D
OUD E
Afsluitingen
23 - 26 maart
WILN IS
R I JN S B U R G
WETER IN G
Meer
verkeersinformatie
kunt u vinWeggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen.*
H OOG MA D E
OE GS TGE E S T
A4
den op www.vananaarbeter.nl. A27
LE I D E R D OR P

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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tionale conferentie
Nederland
ooit
I JMdie
U ID
EN
heeft georganiseerd.VELSER B R OEK
VELSEN

W

ED A M

N244
de A44
en de N44 afgesloten. WegVOLEN D A M
gebruikers tussen
Amsterdam, Den
Haag en Rotterdam moeten dus rekening houden met zeer ernstige verkeershinder. Door deze wegafsluitinMA R K EN
gen ontstaat
kans op lange fiMON N IC K grote
EN D A M
N247
B R OEK IN
les. Ook Uithoorn en omliggende geWATER LA N D
meenten zullen last krijgen van verkeersoverlast.

N203

Zienswijzen
OU D E TON GE
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.
N59
N59

N247

A7

B EVERWIJK
Kerntop zorgt voor ernstige
verkeershinder
P U RM EREN D
in Uithoorn op 24 en 25 maart

CO L O F O N

Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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A LMK ER K
BELEIDSREGELS
HOREN BEZWAARMAKERS
B IESB OSC H

WA A

WIJK EN
A A LB UR G
A MMER Z OD EN

De hefﬁngsambtenaar en de invorderingsambtenaar hebben nieuwe beleidsregels
omtrent het horen in de bezwaarfase vastgesteld, te weten Beleidsregels horen in de
HAM
bezwaarfase
inzake hefﬁngsen invorderingszaken Uithoorn 2014. Deze beleidsreG EERTR UID EN B ER G
gels zijn van toepassing op bezwaarschriften die betrekking hebben op de verordeningen als genoemd in het ‘Attrubutiebesluit hefﬁng belastingen Uithoorn 2013’. De regels
zijn binnenkort te vinden op http://uithoorn.regelingenbank.nl/.

VLIJMEN

R A A MSD ON K SVEER

H ED EL

W I LLE M S TA D
A59
BEKENDMAKING BESLUIT FINANCIËLE
TEGEMOETKOMINGEN
A59
’S- H E
D R UN EN
Dorpscentrum
A29
VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING
WA SPIK
BO
HOOIPOLDER
WA
A
LWIJK
- Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade. Vergunning aan Star Promotions B.V.
VR IJH OEVE
MA D E
SAMENWERKINGSVERBAND AALSMEER-UITHOORN 2014 (VERSIE 2)
A16
voor het organiseren van een braderie op 9 november
2014 van
K LU N D E RT
A17 11.00 uur tot 18.00
A59
N261
SABINA
NIEUWER KER K
uur. Bezwaar t/m 9 april 2014.
ZONZEEL Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van de gemeenschapF I JN A A RT
Bezwaren
pelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
ZIER IKZ EE
K A ATSH EUVEL
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De
A59Kwakel
O O ST ERH
O UT
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden beregels vaststellen
over
de wijze waarop zij invulling geeft aan
haar bevoegdheden op
Z EVEN B ER G EN
LOON OP
A29
- Vergunning aanD I NTriangle
Media voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden
om grond van deze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het
T E LOOR D
V
zwaar indienen. BezwarenN256
moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijkN257
worﬁnanciële tege-H ELVOIRT
Z A NBesluit
D
A27
kenbaarheid te geven aan de expositie bij Fort aan deNOORDHOEK
Drecht. Bezwaar t/m 16 april TERmoetkomingen
H EIJD EN
D ON G EN
den ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meervoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Samenwerkingsver2014.
PR
IN
SEN
B
EEK
TETER IN G EN Uithoorn (Besluit Wmo). In het Besluit Wmo is de hoogte van de ﬁwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet
band AalsmeerA16 nanciële tegemoetkomingen van de in de Verordening voorzieningen maatschappelij-N65
het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
A261
werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al
ke ondersteuning (Verordening Wmo)
vastgestelde voorzieningen opgenomen.
H A A R EN
UD EN H OUT
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
R IJEN
kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worOp
13 februari 2014 heeft het Dagelijks Bestuur besloten het Besluit ﬁnanciële tegeA17
PRINCEVILLE
ETworden
T EN - niet meer moetkomingen
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten)
den gemaakt).
R OOSB ER G
maatschappelijke ondersteuning
2014 (versie2) metB ERterugwerkende
H OE VE N
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OU D GA S T E L
L Eoverheid
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gepubliceerd in SDe
Nieuwe Meerbode.
Per 1 januari
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de
een ver- kracht vast te stellen per N282
1 april 2014.
N261 EN SC H OT
OU D E N B OS C H
T E E N B E R GE N
Voorlopige voorzieningen
A27
RED Aﬁnanciële
OISTERWIJK
plichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend Het B
Besluit
tegemoetkomingen
maatschappelijke
ondersteuning
2014 (verB AVEL
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
te maken.N259
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten al- sie 2) ligt van 7 maart 2014 tot en met 18 april 2014 (6 weken) ter inzage in de geA58
SCHER P ENISSEvan een voorT ILB URG
een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen
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A16
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lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van deSINTarrondissementsrechtschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uitA58
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W I LLE B R ORD
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070
AW in AmsterM AART ENSDIJ
K
ST. ANNABOSCH
DE STOK
deerd
te
worden.
G ILZ E
S
P
R
UN
D
EL
T H OLE N
R
U
C
P
H
E
N
A58
DE
BAARS
A58
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatPUBLICATIES ONDERGRONDSE CONTAINERS
A58
H A LS T E R E N
WOU W
Welke
bekendmakingen
vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
N260
ten. Voor het aanvragen
van een voorlopige
voorziening worden door de rechtG OIR LE
N256
WEM EL DING E
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening
- Verordeningen
CHAAM
RO O SENDAAL
bank kosten in rekening gebracht.
Op 4 GALDER
maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeen- Verkeersbesluiten
GO E S
R IJSB ER G EN
Beroep
KAP EL L E
te Uithoorn besloten om artikel 8 sub V en artikel 9 sub I en II van het uitvoeringsbe- Ruimtelijke plannenA58
(publicatie ook via de Gemeentepagina).
Y ER SEKE
N630 aan de transitie van miniWij makenA58
u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binA16 van de afvalstoffenverordening 2008, aan te passen
sluit
ZOOMLAND
nen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de seccontainers naar ondergrondse containers voor gf-restafval in bestaande
laagbouw, en
BERGEN
H ILVA R EN B EEK
N62
Z UN D ERT
WET
MILIEUBEHEER
tor bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor
daaraan gekoppeld de inzamelingB Avan
kunststof verpakkingen in minicontainers,
O P ZO O M
D IESSENingeA R LEDE POEL
A58 de rechtbank worden u grifﬁekosten
de behandeling
van het beroepsschrift door
A SSA U
uitvoeringsbesluit is binnenkort te vinBurgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een 2 meldingen volge het grondstoffenbeleid. HetNaangepaste
H EINKENSZAND
in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werden op de regelingenbank van de gemeente Uithoorn. Een minicontainer voor kunst- MID D ELB EER S
hebben ontvangen
op grond van de Wet milieubeheer.
A58
king. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president
van de rechtbank in AmsterKR UINING
EN
stof verpakkingen kan worden aangevraagd via www.uithoorn.nl
Activiteitenbesluit milieubeheer
dam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd ver- Auto-onderdelen Sylvia, Anthony Fokkerweg 5 voor de oprichting van een bedrijf Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers
zoekschrift’S-GRAVENPOLDER
kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling
KR ABBENDIJ KE nemen van
Op 4 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeenin auto-onderdelen en accessoires.
een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
B A A R LEvoor locatieplannen van ondergrondse contaiA58
H ERTOG
- Technische dienstverlening Vera / De Fietsgarage, Zijdelweg 25 voor de oprichting te Uithoorn besloten om beleidsregels
MARKIEZAAT
ners vast te stellen. Deze regels dienen om het opstellen van locatieplannen voor onH OOGEbedrijf
RHEIDE
van een
in reparaties en onderhoud van ﬁetsen.
dergrondse containers te vergemakkelijken. Tevens verduidelijken deze criteria de loTER INZAGE
A4 inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsOp deze
H OOG EL
catiekeuze naar omwonenden. De beleidsregels zijn binnenkort te vinden op de regeOS S E N D R E C H T
plicht
op
grond
van
de
Wet
milieubeheer
vervalt.
De
Algemene
wet
bestuursrecht
biedt
Tijdelijk:
lingenbank van de gemeente Uithoorn.
- Voorbereidingsbesluit Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1. Inzageperiode 7 geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
H A PERT
februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297- Uithoorn, 12 maart 2014
B LA D EL
W ES TERS CH EL DET UNNEL
BEKENDMAKING REGELING DUO+
KL O O ST ER Z ANDE
513111.
- Ter inzage legging ontwerp “Bestemmingsplan Drechtdijk 109”, bezwaarperiode
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn heeft op 5 feBEKENDMAKING MANDATEN
van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W. van de LageR EUSEL
bruari 2014 de volgende regeling vastgesteld: ‘Regeling bijzonder georganiseerd
overHet college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend leg DUO+’. De regeling kan worden opgevraagd via het cluster P&O.
maat 0297-513111.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

De verkiezingen komen eraan! Welke partij krijgt uw stem?
Op woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen: alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel van 18 jaar en
ouder mogen dan naar de stembus. Dit is deel 5 van een serie, waarbij de partijen u helpen bij het maken van uw keuze.

VVD
Nick Roosendaal

DUS! (GroenLinks/D66)
Peter Timmer

Gemeentebelangen
Herman Bezuijen

CDA
Jordy Keimes

PvdA
Els Gasseling

Ons Uithoorn
Benno van Dam

Groen Uithoorn
Arjan Koopmans

Eigen huis geen
geldautomaat
Dat u een eigen huis
heeft, wil niet zeggen
dat de gemeente u mag
behandelen als geldautomaat. Een goede
balans tussen zo laag
mogelijke lokale lasten
en goede voorzieningen
is belangrijk.
VVD is tegen invoering van nieuwe extra
lokale belastingen.
De gemeente beschikt
over genoeg middelen
om de dienstverlening
op orde te houden.

De samenleving zijn
we met z’n allen
Iedereen moet mee
kunnen doen, met of
zonder beperking, jong
en oud. Met professionele ondersteuning
waar dat nodig is en
met onderlinge hulp
waar dat kan.
Ondersteuning
van mantelzorgers.
Begeleiding naar
werk, opleiding of
vrijwilligerswerk.
Eenzaamheid voorkomen door ouderen
actief te laten blijven.

Participatie en
communicatie
Duidelijke afspraken
maken over participatieinitiatieven en deze
tijdig evalueren.
Kennis van inwoners
betrekken bij plannen.
Integraal uitzenden
raadsvergaderingen.
Vastleggen afspraken
na elke participatiebijeenkomst.
Maken van
cultuuromslag
binnen ambtelijke
organisatie.

Prettig wonen
Het CDA zoekt naar
een goede balans tussen bouwen, groen
en economie.
Woningcorporaties
aanspreken op hun
verantwoordelijkheid,
bouwen met afstemming tussen huurders
en gemeente.
Samenwerking voor
bijzondere woonvormen, bijvoorbeeld
voor ouderen.
Kopers van huizen
meer zelf laten bepalen
in ontwerp woning.

Sport, cultuur
en recreatie
Sport, cultuur en
recreatie zijn belangrijk
voor ontmoeting, verbinding en prettig leven.
De bibliotheek,
de kinderboerderij,
sport en speelvoorzieningen blijven
voor iedereen bereikbaar en betaalbaar.
Vrijwilligers zijn
(ook hier) onmisbaar
en verdienen steun.
Steun voor sport, cultuur en kunst voor
kinderen en jongeren.

Ga stemmen!
Neem de tijd voor
een oriëntatie en
ga stemmen!
Maar mocht u niet
gaan stemmen, om
welke reden dan ook,
dan kunt u blijven
rekenen op Ons
Uithoorn.
Want Uithoorn
is van ons allemaal!
Ook van de mensen
die niet stemmen.

Basisvoorzieningen
Goede voorzieningen
en goede zorg voor
ouderen en gehandicapten zijn belangrijker
dan bijvoorbeeld een
nieuw dorpscentrum.
Zwemles en recreatiezwemmen in De Otter.
Kinderboerderij
Olievaar heropenen.
Bibliotheek blijft op
huidige locatie.
Betere verkeersveiligheid voor kinderen.
Schrappen niet-noodzakelijke projecten en
besparen op inhuur.

Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

RAADSAGENDA
Datum: 13 maart 2014
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Europarei, wensen en
bedenkingen grond
exploitatie overeenkomst
19.40 uur

4

Vergaderstructuur raad,
invoering commissies
20.15 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
woensdag 26 maart
2014. Dit betreft een
speciale raadsvergadering,
waarbij afscheid wordt
genomen van niet-terugkerende raadsleden.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.

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

Kom jij
zaterdag
lekker onze
kant op?
m a a rt
Za te rd a gk1d5e m o n st ra ti e
o
g eze ll ig e ko

GARDEROBEK ASTEN

DEUREN

KEUKENS

Flinke kortingen
in onze showroom

SHOW
ROOM
SALE!

Zaterdag 15 maart heb je alle reden voor
een bezoek aan de Oosteinderweg 91 in
Aalsmeer. Zo is er in onze showroom een
gezellige kookdemonstratie. Laat je inspireren,
geniet van lekkere hapjes en steek ondertussen
iets op. Ook zijn onze Showroom Sale Weken
volledig op stoom. Een uitgelezen kans dus
om een geweldige deal te combineren met
een ontspannen uitstapje. We ontvangen
je zaterdag graag, de kookdemonstratie
duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Tot dan?

Altijd de beste deal Vertrouwen, daar draait het om bij Carpentier keukens & wonen. Samen zorgen voor een mooi resultaat. Of je nu op zoek bent
naar een nieuwe keuken, vloer, deur of inrichting, Wij helpen je om je ambities waar te maken. Met service, kennis, advies en inspiratie. En met een
eerlijk verhaal. Want je kunt pas echt tevreden zijn met je keuze, als je weet waarvoor je kiest. Oosteinderweg 91 in Aalsmeer, of bel ( 0297 ) 38 32 80.

06 Nieuwe Meerbode

• 12 maart 2014
wordt er gewerkt aan een verhuisplan, een werkgroep voor ‘teambuilding’, PR en niet in de laatste plaats
aan het instellen van een ‘feestcommissie’ om tussentijdse mijlpalen en
de uiteindelijke oplevering en ingebruikname te vieren. Dat is dus heel
wat en brengt de komende tijd voor
de betrokken deelnemers veel werk
met zich mee.

Eerste paal geslagen voor
gebouw IKC Thamerdal
Vervolg van voorpagina.
Uithoorn - De nieuwbouw van het
IKC Thamerdal vindt plaats op de
voormalige locatie van De Hint op
de hoek Prinses Christinalaan-Kuyperlaan-Thorbeckelaan. Dat gebouw werd eind oktober vorig jaar
gesloopt om plaats te maken voor
deze nieuwe onderwijsfaciliteit. De
stichting Interconfessioneel basisonderwijs Uithoorn (ICBO) is als
‘bouwheer’ verantwoordelijk voor
de nieuwbouw en de gemeente financiert het schoolgebouw. Het gebouw is ontworpen door Dirk Vlaar
van BBHD Architecten uit Alkmaar;
de bouw wordt uitgevoerd door Hodes Bouwsystemen uit Enschede.
Die wordt op zijn beurt bijgestaan
door BBN-adviseurs uit Houten.
Oplevering van het complex staat
gepland eind dit jaar.
Waar basisschool de Regenboog,
Kinderopvang Solidoe en de gemeente Uithoorn de kernpartners
van het nieuwe IKC Thamerdal zijn,
vinden ook Kinderdagverblijf Simba
en de buitenschoolse opvang (BSO)
als peuteropvang Berend Botje,
Dauwtrappers, Zeerovers en Schatvaarders er een plaatsje. Nog vóór
de kerst dit jaar hoopt men naar het
nieuwe gebouw te kunnen verhuizen. Daarmee komt alles onder een
dak en wordt het IKC Thamerdal het
kloppend hart van de wijk. Het moet
een plek worden waar kinderen, ouders/verzorgers en professionals
zich thuis voelen en waar samenwerken aan de toekomst van de
kinderen centraal staat. Maar ook
een plaats waar kinderen zichzelf
kunnen zijn, hun talenten kunnen
ontwikkelen en waar zowel binnen
als buiten een uitdagende speel- en

Wat is een IKC?
Binnen een Integraal Kindcentrum
(IKC) – een andere naam voor ‘Brede school’ - zijn de partners voor
opvang en onderwijs gelijkwaardig en werken de medewerkers als
één team vanuit een gedeelde pedagogische visie. Een Kindcentrum
is voor kinderen van 0-12 jaar (en
eventueel ook voor oudere kinderen). Het biedt naast onderwijs en
opvang ook activiteiten in het kader van sport, spel en cultuur. Een
Kindcentrum is iedere werkdag
open van zeven tot zeven. Voor kinderen betekent dit een rustig dagritme, met zo weinig mogelijk wisselende volwassenen. Kinderen krijgen door het brede aanbod van activiteiten de kans hun talenten zo
optimaal mogelijk te ontwikkelen.
In overleg kunnen in de avonduren
of de weekeinden in het centrum
ook meer wijkgebonden activiteiten
plaatsvinden. Op die manier wordt
het gebouw en/of de faciliteit optimaal gebruikt.

Uithoorn - De Kwakel
richt de spotlight op:

Cor Onderwater, Scouting St. Joannes, De Kwakel
“Mij is gevraagd om wat te zeggen van de politiek in Uithoorn
en De Kwakel van de afgelopen periode en de komende 4 jaar.
Ik ben tevreden hoe de politieke partijen zich profileren. Ze laten
zich regelmatig horen en zien in en dat is goed voor het contact
met de inwoners.
Ik heb bijzondere ervaringen met Gemeentebelangen. De keren
dat ik persoonlijk met hen te maken had, stemde mij tevreden.
Als bestuurder van scouting De Kwakel kregen we hun steun bij
het realiseren van ons nieuwe clubgebouw. Overigens hebben
andere partijen ons uiteindelijk ook gesteund.
Wanneer er in De Kwakel iets georganiseerd wordt, is Gemeentebelangen aanwezig. Dit is voor mij een signaal van betrokkenheid. Ik kan Gemeentebelangen benaderen als er vragen zijn. Dit
is voor veel vrijwilligers en inwoners een prettig idee.
Voor de komende periode verwacht ik van de
LIJST
lokale politiek dat ze zich inzet voor de
belangen van Uithoorn en De Kwakel, in het
bijzonder voor de jeugd”.

www.gemeentebelangen.nl

Openstelling aquaduct bij
Amstelhoek opnieuw uitgesteld
leeromgeving is gecreëerd. Tot slot,
maar niet in de laatste plaats, een
plek waar kinderen en ouders/verzorgers met verschillende (culturele en/of sociale) achtergronden met
elkaar leven, spelen en leren. Waar
buren ook binnen kunnen lopen en
actief kunnen participeren, als vrijwilliger of deelnemer aan activiteiten! Kortom, een plaats waar een
uitdagend en inspirerend speel- en
leerklimaat heerst, zowel tijdens als
buiten schooltijd.
Vanuit die wens worden de kinderopvang en het onderwijs uiteindelijk als totaalpakket aangeboden. Er
komt één team van medewerkers,
één eenduidig pedagogisch beleid,
alsook één loket voor ouders/verzorgers en kinderen. Onderwijs en
opvang worden dus één team. Zowel organisatorisch als in het gebruik van het gebouw. Het gebouw
moet van de gebruikers zijn. Kinderen moeten voelen dat het ‘hun’ gebouw is. Of ze nu onderwijs krijgen
of bij bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang zijn.

Werkgroepen
Een dergelijk project kent ook veel
partijen die een gezamenlijke inbreng hebben. Dit wordt georganiseerd via een stuurgroep en werkgroepen. De stuurgroep is in het leven geroepen om het ontwerp van
het gebouw en het programma
van eisen te toetsen. Werkgroepen
zijn er bijvoorbeeld voor de inrichting, zoals het meubilair en de indeling van de speelruimtes, waarbij
de firma Van Hilten uit Uithoorn als
projectinrichter in de arm is genomen. Er is een werkgroep ‘Ouders’
om die te betrekken bij het onderwijs, maar ook een werkgroep ‘Elk
kind in beeld’, alsook een werkgroep ‘Continurooster’ met een plan
om de schooltijden aan te passen
naar het zgn. 5-gelijke dagen model. De werkgroep ‘Collectieve ambitie’ die bezig is met het uitwerken van de visie op het IKC tot een
meerjaren beleidsplan en een werkgroep ‘Buitenruimte’ die zich bezig
gaat houden met de inrichting van
de ruimte rondom de school. Tot slot

Vervolg van de voorpagina.
Amstelhoek - Bij de realisatie van
deze constructie zijn technische
problemen opgetreden. Vanwege
het herstel van deze problematiek
is er vertraging in de uitvoering van
het werk ontstaan. Na herstel volgt
inspectie van het werk en worden
eventuele restpunten verholpen. Tevens worden de installaties van het
aquaduct getest. Bij de verkeerstechnische installaties gebeurt dat
door de Provincie, de keerschuif in
het aquaduct door Waternet. Eventuele gebreken die uit de testen naar
voren komen zullen worden verholpen. Bovendien is het gebruikelijk
dat voor de ingebruikname van tunnels en aquaducten de hulpdiensten
(politie, brandweer en ambulance)
oefenen op het handelen bij calamiteiten.’ Aldus de woordvoerster.
Bedenkelijk
Allemaal tot je dienst, maar het was
van tevoren toch al lang bekend dat
te brengen en aan het einde van de
dag weer op te halen. Of tussentijds
als het om een halve dagopvang
gaat. Maakt niet uit of je nu in Uithoorn, in de polder, Ouderkerk of in
Amstelveen woont. Het ligt mooi op
de route en elk kind vanuit de regio
is welkom. Er is geen postcodeverbod, zoals sommige scholen en kinderopvang wel hanteren.”

Nu ook kinderopvang bij obs
De Zwaluw in Nes a/d Amstel
Open huis op woensdag 19 maart van 14.30 tot 16.30 uur
Nes a/d Amstel - Waar in Uithoorn het Integraal Kindcentrum
(IKC) Thamerdal nog van de grond
moet komen, is dat in Nes a/d Amstel sinds 1 februari al gerealiseerd.
De openbare basisschool ‘De Zwaluw’ aan de Pastoor van Zantenlaan 10 biedt samen met de landelijke organisatie Kinder Service Hotels (KSH) kinderopvang en onderwijs onder één dak. Een en ander In
een mooie groene omgeving, veilig om te spelen en omlijst met een
vriendelijke sfeer. Weliswaar kleinschalig, maar dat is kennelijk voor
veel mensen een pré, want de laatste maand is er al volop belangstelling voor de nieuwe dagopvang getoond. KSH Kinderopvang biedt hele en halve dagopvang, peuterarrangement en voor- en naschoolse opvang met leuke activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De opvang

Gemeentebelangen

is geopend van ’s morgens 7.30 uur
tot ’s avonds 18.30 uur. Men onderscheidt zich door een hoge kwaliteit en professionaliteit, flexibiliteit
en een gevarieerd aanbod van activiteiten voor alle kinderen binnen de
leeftijdgrens. Bijzonder is dat men
geen vakantiesluitingen kent! Met
andere woorden, voor werkende
ouders is dit vaak een uitkomst. Om
zich te presenteren, maar tevens om
belangstellende ouders ter plaatse
te laten kennismaken met de nieuwe kinderopvang en informatie uit
te wisselen, houdt De Zwaluw op
woensdag 19 maart a.s. Open huis
van 14.30 tot 16.30 uur.
Mooi op de route
“Je verwacht zo’n faciliteit het niet in
‘het kleine dorp aan de rivier’, maar
Nes aan de Amstel ligt heel strategisch tussen de woongebieden

van Uithoorn, Ouderkerk, Amstelveen en de polder Groot-Mijdrecht
in De Ronde Venen,” laat directeur
Ingrid Poelstra van obs De Zwaluw
weten die samen met vestigingsmanager Dennis Lauffer van KSH het
aanbod ter plaatse in goede banen
leidt. “Uit Nes zelf hebben we natuurlijk al kinderen. Daarnaast zijn
er veel mensen die wonen en werken in deze regio. Dat merken we
in de spits, want dan is er veel verkeer vice versa op de Amsteldijk.
Daar komen dan ook nog bewoners
uit de polder bij die de Amstel via
de pont bij Nessersluis oversteken.
Men passeert dan op steenworpafstand onze school met de kinderopvang. Die ligt achter de kerk. Anders gezegd, de locatie is goed en
gemakkelijk bereikbaar. Wat is er
dan niet makkelijker om je kind s’
morgens hier op weg naar je werk

Workshopprogramma’s
Op de basisschool zitten nu 105 kinderen. Niet alleen uit Nes, maar ook
uit Amstelveen-Zuid, Uithoorn en
het gebied rond Nes, zoals uit de
polder Groot-Mijdrecht. Een kleine
school waardoor aan elke leerling
veel (extra) aandacht kan worden
gegeven. Er zijn 13 medewerk(st)
ers en docenten van De Zwaluw
en 5 medewerk(st)ers van KSH. De
lesmethoden zijn afgestemd op de
sterke kanten van ieder kind. “Wij
verzorgen voor de basisschool tevens de buitenschoolse activiteiten
voor alle kinderen. Daarbij wordt
gewerkt met workshopprogramma’s
die gericht zijn op de diverse leeftijdsgroepen en ontwikkelingsgebieden. Daarbij moet je denken aan
muziek, theater, schaatsen, zwemles, sportclinics en dergelijke,” vertelt Dennis Lauffer. “De Zwaluw ligt
in een groene en rustige omgeving
zonder verkeer, dus kinderen kunnen er naar hartenlust veilig buiten
spelen. Er is een omsloten binnenplaats voor de allerkleinsten. Voor

dit de nodige tijd zou vergen? Dan
neem je dit toch mee in de planning? Het onlangs afgekeurde deel
van de weg en het herstel ervan kon
hierbij niet worden voorzien. Vorig
jaar werd met stelligheid door zowel
de locale als provinciale overheid
aangekondigd dat eind maart alles
klaar zou zijn en het laatste stuk in
de N201 voor het verkeer kon worden opengesteld. Dan is het toch
wel op z’n minst bedenkelijk dat
er zomaar weer anderhalve maand
aan wordt vastgeplakt. Zeker als je
ziet dat het ‘afgekeurde’ stuk weg
al weer is hersteld, gezien de asfalteringswerkzaamheden die nagenoeg klaar zijn. (Bijgaande foto dateert van afgelopen maandag). Of is
er meer aan de hand?... Bij het verschijnen van deze krant heeft men
kennelijk dus nog twee maanden
langer nodig voordat een en ander
is afgerond. Voor verkeersdeelnemers, vooral vanuit en naar De Ronde Venen, is het andermaal een bittere teleurstelling. Inwoners van Uitde dagopvang van peuters en kleuters is er voldoende plaats want we
zijn pas kortgeleden opgestart. Recent is er een mooi en aangepast
kinderdagverblijf ingericht, compleet met vier slaapplaatsen voor
de allerkleinsten. Dit is het kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot
4 jaar. Er worden peuterworkshops
georganiseerd, zoals peuterdans,
muziek en peuteryoga. Elke middag
kunnen de kinderen (in overleg)
van een warme maaltijd genieten.
We hebben hier ook een ‘Kidsclub’
in het leven geroepen voor kinderen
van 4 tot 13 jaar. Die kunnen meedoen aan allerlei ontspannende en
tevens leerzame activiteiten. Zo is er
een kinderkookcafé, een kinderatelier, een recreatieruimte, een gevarieerd aanbod aan workshops voor
sport en experience. Er is zelfs een
kinderkapper en elke avond kunnen kinderen een warme maaltijd
aangeboden krijgen. Veel is er al,
maar een deel moeten we nog op
de rails zetten,” aldus Dennis die tijdens het Open huis uitgebreid uitleg aan belangstellende ouders kan
geven en in een rondleiding kan laten zien wat KSH aan kinderopvang
te bieden heeft. Wie meer wil weten over wie en wat KSH is, doet er
goed aan de website te raadplegen:
www.kinderservicehotels.nl. Voor de
basisschool De Zwaluw kunt u voor
meer informatie en/of een afspraak
terecht bij Ingrid Poelstra (tel. 0297582612) of tijdens het Open huis.

hoorn hebben er minder last van;
die kunnen de N201 al tijden moeizaam bereiken. Zij zijn inmiddels
gewend aan de gebrekkige manier
van plannen die hun gemeente op
allerlei bouwactiviteiten van wegen
en viaducten loslaat. Dat is al maanden zo. En het wordt er met de week
slechter op. Zie de toestand in het
Oude Dorp, waar het verkeer nu bijna helemaal geen kant meer op kan.
Kortom, aan alle kanten worden inwoners voor de zoveelste keer weer
blij gemaakt met een dode mus
waar het aangekondigde tijdige opleveringen betreft.
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UITHOORN!
Dhr. Timmer van DUS! maakt het niet uit dat je straks niet meer kan zwemmen in Uithoorn. “Zwembad heeft al genoeg gekost”. De partij van milieu en uitstoot heeft blijkbaar liever dat je moet gaan reizen. 4-6 km reizen is niet
veel volgens dhr. Timmer; een simpele berekening leert ons dat je dan minimaal 1 miljoen km per jaar meer maakt. Inderdaad dat heeft geen effect op ons milieu….
Dhr.
Dh Bezuijen van Gemeentebelangen: “Je moet geen belastinggeld gebruiken voor een zwembad”. Gelukkig is er geen water in Uithoorn en dus is er geen kans op verdrinken… Wachtlijsten bestaan niet en ouderen gaan ook
maar reizen toch? Welk gemeentebelang? Misschien een idee om de naam van de partij te wijzigen naar ”Mijn Belang?” Een nieuw terras in het Dorp is voor deze partij heel belangrijk!
VVD -Uithoorn: Hun campagne slogan “VVD houdt Uithoorn in beweging”. Geen dieren meer in je dorp, geen zwembad een sporthal die op in storten staat. Inderdaad we moeten bewegen naar een andere plaats!! We horen de
VVD ook niet over hun Greenpark! Het geld wat dit gekost heeft( miljoenen), daar voor hadden we 5 nieuwe sporthallen en zwembaden van gehad!
PVDA: In het verziekingsprogramma staat “Deelname aan sport, cultuur en zwemlessen moet bereikbaar en betaalbaar zijn”. Uhhh wie heeft er de laatste jaren in B en W gezeten??? Dat is iets wat jullie al heel veel jaren niet
willen!! Hoezo een worst voor houden???
CDA: Heeft 3 verkiezingsthema’s. 1 van de 3 is de volgende: ”Ondersteuning van bewoners en ondernemers die initiatief nemen”. Uithoorn is vol initiatieven... maar een hoop initiatieven tellen niet mee?!
Remko Smit van Aqua Uithoorn B.V.: Het is heel belangrijk dat kinderen leren zwemmen en ouderen kunnen blijven zwemmen. De meeste partijleden van de lokale politiek in Uithoorn bestaan uit ouderen, mensen waarvan de
kinderen al les hebben gehad en leden die niet van zwemmen houden. In 2006 zijn we al bezig geweest met een nieuw zwembad / sporthalcomplex, de gemeente kocht toen liever een oud complex.
De vraag die voor mij speelt is dat kinderen leren zwemmen een kerntaak van de gemeente is! Maar doordat de politiek geen bad wil (om welk belang dan ook), is het een feit dat je kind pas op latere leeftijd zwemmen leert.
Als er een kind, door dit besluit, in Uithoorn verdrinkt, dan?? Sorry ouder, wij hadden belang in het Greenpark (niet bij het zwembad en een sporthal). We wilden dat er meer boten in het dorp konden liggen…. Wij huurden
liever dure mensen in het gemeentehuis in….
Leden van de lokale partijen: Laten we hopen dat het nooit zover komt!

We willen toch gewoon een goede sporthal / zwembad?
Dit vinden Ons Uithoorn en Groen Uithoorn ook.
Gewoon op ze stemmen toch??!!

Deze advertentie is betaald door bezorgde inwoners van Uithoorn! Niet door een politieke partij.
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Paspoorten
weg na inbraak
woning

Record opkomst bij
Lions Seniorenmiddag
Uithoorn - Alweer de 19e editie
van de Lions Seniorenmiddag was
wederom een groot succes. Compleet entertainment van de Theatergroep “Mooi weer” van Camiel Verhoeven en Willeke Heijstee met hun
programma “Op ‘t terras” was voor
onze senioren echt een belevenis.
Vele Nederlands talige liedjes werden prachtig en toch zeer goed ver-

staanbaar vertolkt in een zeer onderhoudende show. In de pauze genoten onze senioren van het flitsende Latin-danspaar Melle van Tricht
en Wendy de Graaff die een mooie
dansdemonstratie gaven.
Mede door de prima inzet van
Dansschool Colijn was het totale
programma weer een gezellig uitje
voor onze “gouden” dorpsbewoners.

‘Uitschaatsen’ na Cito op de
Coolste Baan voor De Kajuit
Uithoorn - Na zwoegen en zweten
op de CITO-toets, was het voor de
leerlingen van beide groepen 8 van
De Kajuit vorige week tijd om zich
met ziel en zaligheid te storten op
het ijs van De Coolste Baan van Nederland in het Olympisch stadion.
Activia heeft de leerlingen via hun
1+1 actie gedeeltelijk kunnen sponsoren en samen met een bijdrage
van de gemeente, hulp van ouders
en een bijdrage van school konden
de kinderen dit unieke evenement
bijwonen.
De Coolste Baan van Nederland is
een tijdelijke schaatsbaan waar 4
weken volop door recreanten geschaatst kon worden . Van 28 februari t/m 2 maart 2014 vonden
hier ook het KPN Allround & sprint
plaats. Beide toernooien waren de

eerste optredens van schaatsers als
Sven Kramer en Ireen Wüst na de
olympische spelen.
Met de beelden van de afgelopen
Olympische winterspelen in het
achterhoofd zijn er door de leerlingen ontelbare rondjes geschaatst.
De DJ’s van radio 538 zorgde voor
een lekkere beat op de achtergrond
zodat de leerlingen over het ijs gleden als ooit tevoren. Persoonlijke
rondetijden werden continu verbeterd. De Kajuit was kortom zichtbaar aanwezig. Dit werd ook opgemerkt door de stadionspeaker die
dan ook duidelijk over de speakers
liet horen dat De Kajuit uit Uithoorn
ook op olympische grond aanwezig
was. We waren er toch maar eventjes bij. Het was een onvergetelijke
ochtend!

Uithoorn - Op vrijdag 7 maart
is tussen elf uur in de ochtend
en drie uur ‘s middags ingebroken in een woning in de Gasperiflat. Via een bovenraam van
de keuken hebben de inbrekers
zich toegang verschaft. Er zijn
meerdere kamers doorzocht. De
dieven hebben een flinke hoeveelheid spullen meegenomen.
Ontvreemd zijn sieraden, geld,
vier paspoorten, een bankpasje, twee telefoons en twee harde schijven. Mogelijk zijn de dieven gestoord en er snel vandoor
gegaan. In de kamer van de zoon
stond bij de playstation de tas uit
de kamer van de dochter.
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Zaterdag 29 maart is het Lente-Fashion
Day in winkelcentrum Zijdelwaard! Met
lente-modeshows van de Zijdelwaardondernemers en gratis schminken voor
de kinderen! En de deelnemende modeondernemers hebben natuurlijk speciale
aanbiedingen die dag!

Winkeldieven in
kraag gevat
Uithoorn - Op dinsdag 4 maart
om vijf uur in de middag is op
het Legmeerplein een winkeldief
op heterdaad betrapt. De 69 jarige Uithoornaar wilde de winkel
ongezien verhalen met een artikel van ongeveer 2 euro. Omdat de inwoner al eerder spullen
heeft gestolen, zal hij zich in juni voor de rechter moeten verantwoorden. Op donderdag 6
maart is op het Zijdelwaardplein
nog een winkeldief in de kraag
gevat. Rond half vier in de middag werd gezien dat een 19 jarige Uithoornaar met enkele artikelen de winkel wilde uitlopen
zonder te betalen. De 19 jarige
heeft een winkelverbod voor een
jaar gekregen.

Geldbedrag
weg na
woninginbraak

Lente-modeshows met medewerking
van de Zijdelwaard-winkeliers
Om 12.30 uur, 14.00 uur en 15.30 uur zijn er
modeshows in het winkelcentrum waarin
de modeondernemers van Zijdelwaard
de nieuwste voorjaarsmode laten zien.
Boetiek de Boet, Terstal Mode, Zeeman,
Broeckmans Mode, Feeling Good en Duo
Sports laten dames- heren en kinderkleding zien. Daarnaast zijn er schoenen te
zien van Nelson, accessoires van drogisterij Stoop, zonnebrillen van Pearle en leesbrillen van Ten Hoope.
De meeste deelnemende modewinkels
hebben knallende aanbiedingen die alleen die dag geldig zijn!.

Uithoorn - Op vrijdag 7 maart is
tussen half twaalf in de ochtend
en vier uur ‘s middags ingebroken in een woning in de Colijnlaan. Om binnen te komen hebben de dieven een keukenraam
aan de achterzijde geforceerd.
Het hele huis is overhoop gehaald. Gestolen is een geldbedrag.

Gratis schminken voor de kinderen
Voor de kinderen is er een schminkstand
waar ze gratis geschminkt kunnen worden. En tussen de grote modeshows door
mogen ze zich op de catwalk laten zien en
wordt er een mooi foto van ze gemaakt.

PvdA stelt vragen over plastic
afval van sportverenigingen
Uithoorn - De PvdA fractie stelt
in de komende raadsvergaderingen vragen over plastic afval van
sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen geen gebruik maken
van de zogenaamde zakkenservice
voor plastic afval. Die is alleen voor
particulieren bedoeld. Het afval van
sportverenigingen wordt dus ongesorteerd opgehaald. Veel vrijwilligers van sportverenigingen vinden dat onplezierig, en scheiden
het plastic afval toch door aparte
bakken neer te zetten voor bekertjes, patatbakjes en dergelijke. Vervolgens nemen zij de zakken mee

naar huis, of zetten ze ergens aan
de weg bij een woning. Dat is uiteraard geen ideale situatie. Wethouder Zijlstra en haar collega’s
van DUS! vonden afgelopen zaterdag, (tussen het flyeren op de verkiezingsmarkt en het stamppotbuffet door!) nog tijd om plastic afval
te gaan scheiden bij de Legmeervogels. De PvdA vindt dat een mooie,
maar waarschijnlijk eenmalige actie
en wil de wethouder vragen om samen naar een structurele en duurzame oplossing te zoeken voor het
plastic afval van de sportverenigingen.

Zaterdag a.s. Fancy Fair
op basisschool de Zon
De Kwakel - Op zaterdag 15 maart
wordt op Basisschool De Zon een
Fancy Fair georganiseerd. Om 14.00
uur start dit spektakel, dat geheel
ten goede komt aan onze leerlingen. Rond 17.00 uur stoppen de activiteiten in de lokalen en gaan we
gezellig verder in de aula.
Rond 19.00 uur zullen wij deze gezellige dag afsluiten. Alle voorbereidingen zijn in volle gang en verlopen prima. In de lokalen op de begane grond worden verschillende
activiteiten gehouden. U vindt o.a.
diverse spelletjes lokalen, springkussen, creatieve lokalen waar we
eigen werk van de leerlingen gaan
verkopen en bloemstukjes maken.
De kinderen kunnen geschminkt
worden en bij droog weer kan er
gevoetbald worden. En dit is nog
lang niet alles! Ook dit jaar hebben
we een plantenlokaal die weer vol
zal staan met allerlei bloemen en
planten.
Dit geeft u de mogelijkheid om voor

een leuke prijs uw huiskamer of tuin
weer op te fleuren. Vanaf 15.00 start
het Rad van avontuur. We hebben
vele artikelen gesponsord gekregen
maar ook vele giften ontvangen,
waarvoor we zeer dankbaar zijn. Het
is ons dan ook gelukt om schitterende prijzen aan te kunnen bieden
bij het Rad van avontuur. Zo wordt
er een mooie televisie verloot, een
tuinbank, kinderspeelgoed, verjaardagspartijtjes, spacescooter, kadobonnen voor schoonheidsspecialist
en kapper…..kortom te veel om op
te noemen. Dit moet u zelf komen
aanschouwen. Aan de inwendige
mens wordt ook gedacht. De gehele dag is er een kinderkraam met
snoepjes en een heerlijke (limonade)bar. Ook worden er poffertjes en
verse pizza’s gebakken en wordt er
heerlijke sate verkocht. Tijdens deze dag worden er voor de kinderen strippenkaarten verkocht, waarmee ze zelf hun activiteiten kunnen
betalen. Iedereen, groot en klein, is
welkom op deze fantastische dag.
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in winkelcentrum Zijdelwaa

Van kaaspakhuis tot
dierenartspraktijk
Uithoorn - Aan de Oranjelaan in
Uithoorn ligt een groot pand uit

1940 verscholen achter de huizen.
Dit pand heeft toenmalig kaashan-

delaar Verdegaal laten bouwen om
kazen op te slaan voor de toen nog
levendige kaasmarkt op het marktplein. Via een steeg tussen één van
de oudste pandjes van Uithoorn
(de Pijpenla) met de trapgevel en
het voormalig bankgebouw aan de
Amstelkade werden de kazen vanaf het water naar het pakhuis gebracht. Het gebouw is in 1950 uitgebreid voor nog meer opslagruimte.
In 1960 stopte de kaasmarkt in Uithoorn. Vanaf dat moment heeft het
pakhuis vele bestemming gekend.
Zo zijn meubelzaak Gasse en drukkerij Buskermolen er gehuisvest geweest. De laatste jaren heeft het
pand nauwelijks een bestemming
gehad. Niet in de laatste plaats
doordat de gemeentelijke bestemming van het pand niet goed was
vastgelegd en de gemeente, mede door de verschillende plannen
rondom het centrum van Uithoorn,
geen uitsluitsel kon geven over de
mogelijkheden van de locatie. Sinds
oktober 2013 is het pand van dierenarts Annemieke Calis en is er
verbouwd op de begane grond om
het pand geschikt te maken voor de
dierenartspraktijk die nu nog gevestigd is op aan het Amstelplein.
Voor de dierenarts biedt het pand
veel voordelen en vooral de ruimte
om haar praktijk te kunnen huisvesten. Vanaf 10 maart opent zij haar
deuren op de Oranjelaan 32A en

krijgt het oude kaaspakhuis weer
een nieuwe bestemming.

Ria Zijlstra opent Repair Café
Uithoorn - Woensdag 5 maart heeft
wethouder Ria Zijlstra het Repair
Café geopend. De wethouder overhandigde daarbij een startsubsidie
van 1000 euro aan initiatiefnemer
Jan Bruning. In ruil daarvoor ontving
zij een ‘Repair Café’ spaarvarken als
blijvende herinnering. Het Repair
Café is iedere twee weken geopend.
De eerstvolgende keer is woensdag
19 maart van 13- 16 uur. Meer informatie is te vinden via www.repaircafe.nl.
Aan de slag
De vaklieden van het Café gingen
meteen aan de slag. Van 13.00 uur
tot 16.00 uur verrichtten zij kleine reparaties aan onder meer koffiezetapparaten, kunstwerken, fietsen, truien, blue ray speler en zelfs
een laptop. Eigenaren gingen tevreden en met een gerepareerd toestel
weer naar huis.

Samenwerking
Het Repair Café werkt veel samen
met andere organisaties. De Morgenster van de stichting Ons Tweede Thuis kwam langs met koek
en gebak . Voor ’t Buurtnest stonden twee opvallende “reclameborden’. Deze waren door de leerlingen
techniek, samen met hun docent,
van de “Praktijkschool Uithoorn”
ontworpen. En ook met beheerder
Edwin Konijn van ’t Buurtnest wordt
prima samengewerkt.
Veel bezoekers waren enthousiast
over het initiatief. Een aantal meldde zich zelfs direct aan om mee te
helpen. De medewerkers beleefden
eveneens veel plezier aan de middag. Maar nuttig was het ook, want
zij wisselden ideeën uit met bezoekers over voortgang en uitbreiding
van faciliteiten, bijvoorbeeld zorgen
voor kleurplaten voor kinderen, die
meekomen.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

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

Over computerles en
senioren
Uithoorn - Heeft u ook zoveel
moeite orde te scheppen in de chaos met al die foto’s op uw computer? Foto’s zonder naam, zonder datum en misschien al jaren oud. En
dan nog een groot aantal brieven en
andere wetenswaardigheden. Alles
bij elkaar in dezelfde map en ook
nog hier en daar verspreid. SeniorWeb kan u helpen met een opfriscursus bestandsbeheer.
Vier maandagmiddagen te beginnen 24 maart. De cursus herhaalt
in vier lessen het beheren van bestanden en mappen. Dat wil zeggen het maken van mappen. Het
opslaan, het kopiëren, verplaatsen
en downloaden van bestanden. Het
gaat daarbij om stukjes tekst, fo-

to’s, plaatjes, muziek en videootjes
en hoe we die op een USB stick, op
een CD of DVD of ergens anders in
de computer kunnen vastleggen.
Daarnaast bieden wij in Uithoorn de
volgende cursussen: Windows 7/8.
Acht dinsdagmiddagen te beginnen
25 maart. Dezelfde cursus, maar
dan acht donderdagmiddagen, te
beginnen 27 maart. Beide cursussen bestaan uit twee afzonderlijke
delen. Tenslotte Picasa. Zes maandagmiddagen te beginnen 28 april
voor mensen geïnteresseerd in het
bewerken van foto’s. Alle cursussen zijn ’s middags van 2 tot 4 in Het
Buurtnest, Arthur van Schendellaan
58. Meld U aan op 0297-282938 of
06 5345 4196. Meer info vindt u op
www.seniorwebderondevenen.nl

“Samen 100”
met United
Uithoorn - “Samen 100” is de titel van het concert dat het koor
United binnenkort geeft in de
Schutse. Het koor (60 zangers en
zangeressen) is opgericht op 9
januari 1984, en viert dit jaar dus
haar 30 jarig bestaan. Rob van
Dijk, bevlogen en inspirerend dirigent van het eerste uur, is geboren in 1943. Hij is eind 2013 70
jaar geworden. Samen 100 jaren
te vieren, en dat gaan we doen
op zaterdag 5 april! Het koor en
Rob van Dijk laten u meegenieten
van een breed repertoire, opgebouwd door de jaren heen, aan-

gevuld met nieuwe stukken. Wij
zijn er trots op dat we voor dit
concert muzikale medewerking
krijgen van de bekende Nederlandse zangeres Pearl Jozefzoon.
Verder werken mee Eric Gräber
(slagwerk) en Wilbert de Gooijer
(bassist). Zaterdag 5 april, aanvang 20.00u. De zaal is open vanaf 19.30u. Kaarten á 15 euro (incl.
1 consumptie) zijn te bestellen via
de website: www.koor-united.nl
Vanaf 15 maart zijn de kaarten
ook te koop bij boekhandels Ten
Hoope en van Hilten, beiden in
Uithoorn.

Mijmeringen
VERANDERINGEN
Het zat er al heel lang aan te komen, er
zijn veranderingen op komst. Dat is ook
heel logisch, veranderingen zijn een essentieel onderdeel van het leven. Weinig
zaken in het leven zijn zeker, behalve dan
dat je geboren wordt en ooit zal sterven.
Tussen die twee punten kan er van alles
gebeuren, of je het nu in je planning hebt opgenomen of niet. Controle over het leven bestaat niet. Veranderingen zijn er altijd geweest
en zullen er altijd zijn, groot of klein.
Structuur
De ene mens kan beter omgaan met veranderingen dan de ander.
Bij mij ligt het nogal aan de situatie, sommige zaken zijn makkelijker te accepteren of op te nemen in je leven dan andere. Zo was ik
laatst helemaal van de leg tijdens mijn gewone rit in het woon-werkverkeer. Iedereen kent wel het fenomeen dat je de standaard route
zo in je hoofd hebt zitten dat je enkel let op het verkeer en niet op de
afslag die je moet nemen. En toen ik gedachteloos mijn afslag nam,
schrok ik heel even. Ik herkende de afslag niet, het hele visuele plaatje in mijn hoofd klopte niet meer met de werkelijkheid. Een simpele
verklaring was wel voor handen, alle bomen waren gekapt! Een nieuwe wereld ging voor me open, dus dat gebouw ligt vlak achter de afslag die ik altijd neem. Binnen een week is dit een aanpassing die ik
kan opnemen in mijn nieuwe visuele plaatje.
Zorg
Nu vrees ik echter een verandering die meer van mij en vele anderen zal vragen. Een aanpassing die vele malen meer impact heeft dan
het snoeien van wat bomen. Dit keer gaat er gesnoeid worden in de
AWBZ budgetten. Het is al heel lang bekend dat deze gelden overgeheveld worden naar de gemeenten. Ook dat deze overheveling gepaard gaat met een bezuiniging en ook dat er vele zorgen zijn over
hoe dit allemaal weer goed moet gaan komen. Een verandering die
dus veel gaat betekenen voor de mensen die zorg behoeven, maar
ook voor de mensen die in de zorg werken!
Sociaal plan
In de laatste categorie val ik zelf, als werknemer in de zorg en inmiddels begint deze ras optimist zich wel echt zorgen te maken. Een
spannende dag staat mij en mijn collega’s te wachten, waarin elke
werknemer op de hoogte wordt gebracht van het sociale plan van
onze organisatie. Dat er banen en functies zullen sneuvelen, dat kan
haast niet anders in deze tijd en dat is zorgelijk en soms ook onbegrijpelijk. Hoe kan het toch dat in een organisatie waar er ontzettend
veel goed werk wordt verzet, de klantaantallen nog steeds stijgen, de
kennis op hoog niveau blijft en gedeeld wordt met andere professionals er dan toch mensen uit moeten? Bezuinigingen treffen iedereen
en het voelt als een afbraak van ons zorgstelsel wat andere mensen
voor ons met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd.
Aanpassen
Het wachten is dus op het sociale plan en of er straks nog werknemers zijn om het goede werk voort te zetten. Veel zal afhankelijk zijn
van de gemeentes waarin we werken. Lastig is echter dat elke gemeente weer eigen en andere keuzes kan maken. Marktwerking zal
het worden en ik vrees dat het straks enkel nog over geld gaat, wie is
het goedkoopst, of wie schreeuwt het hardst dat ze het wel kunnen
in plaats van wie levert er kwalitatief goede zorg voor de diverse doelgroepen? Ik kan enkel maar wachten op de komende veranderingen
en proberen zoveel mogelijk mee te gaan in de golfbeweging die er
altijd is en zal zijn. Het beste maken van de uitkomst en geloven in jezelf en in het werk wat je doet. Mocht ik straks geen baan meer hebben, kan ik het altijd nog proberen in de politiek om het toch zelf beter trachten te doen.

Daarom wordt er gestart met een
inzameling. Iedereen die nog overbodige spullen in huis heeft liggen kan deze kosteloos brengen.
Het gaat dan om gewassen kleding,
nette schoenen, speelgoed en serviesgoed en glaswerk dat nog heel

en bruikbaar is. Voor grotere artikelen zoals bankstellen en kasten kan
een briefje worden opgehangen. De
spullen kunnen worden gebracht op
dinsdag- en vrijdagochtend van half
tien tot half twaalf. Als er voldoende voorraad is, gaat het Uitdeelpunt
open om spullen uit te delen. Daar
zitten een aantal voorwaarden aan.
De mensen mogen drie artikelen
per keer meenemen en moeten in
Uithoorn wonen. Uitdeelpunt Love
to Share is te bereiken via de zij-ingang van de Evangelische Christen
Gemeenschap, Herman Gorterhof 3.

Agenda Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl
Sjoelen
Vrijdag 14 maart, aanvang 13.30 uur, bent u welkom om mee te doen
aan deze gezellige sjoelcompetitie. Deelname: 1 euro.
U gaat altijd met een prijs naar huis.
Bingo
Vrijdag 21 maart, aanvang 13.30 uur, bent u welkom voor een gezellige bingomiddag waarbij u praktische prijzen kunt winnen.
NL-Doet
Het Orangefonds heeft de aanvraag voor het opknappen van de grote zaal en de flexplek in het Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof voor
NL-doet op zaterdag 22 maart goed gekeurd. De ruimtes worden
geschilderd door vrijwilligers en voorzien van nieuwe gordijnen. Het
wijksteunpunt zal hierdoor nog meer een sfeervolle en huiselijke uitstraling krijgen. Buurtbewoners die ook op de deze dag de handen uit
de mouwen willen steken kunnen zich aanmelden bij Monique Sintenie: tel. 0297 567 209.

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB).
Wethouder Ria Zijlstra (o.a. Duurzaamheid).
In mijn vorige column heb ik uitgebreid stilgestaan bij de carrière van wethouder Jeroen Verheijen. Het leek mij leuk in een
drieluik aandacht te besteden aan alle 3 de wethouders, vandaag dus Ria Zijlstra. In een gezellige ambiance, met een heerlijke kop dampende koffie met buiten een gure harde wind en
regen, vindt mijn gesprek plaats met Ria Zijlstra. Zij is in 1998
in de Gemeenteraad van Uithoorn gekomen, eerst als lid van
Groen Links, later na de fusie met D66, als lid van DUS! Na
12 jaar in de raad actief te zijn geweest, werd zij in 2010 door
de gemeenteraad tot wethouder benoemd voor o.a. jeugdzaken, onderwijs en duurzaamheid. Aangezien ik zelf ambassadeur duurzaamheid ben voor het bedrijventerrein, waar Jos
van den Berg dit overigens is voor de winkeliers, ligt hier een
stuk gemeenschappelijk doel en interesse. Al snel blijkt de bevlogenheid van deze wethouder, zodra het woord duurzaamheid valt wordt zij zeer enthousiast en toont grote betrokkenheid. “Duurzaamheid blijft toch een moeilijk bespreekbaar iets,
het begint al met de naam die verkeerd begint, “duur”, terwijl
het juist een besparing oplevert”, aldus Ria. Zeer sociaal gedreven geeft zij diverse voorbeelden om duurzaamheid in te
zetten. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar juist ook voor
de mensen onder bijstandsniveau en armoedegrens, maar ook
voor onze bejaarden. Graag zou zij zien dat er vanuit de gemeente, samen met het bedrijfsleven, een Duurzaamheidfonds
wordt opgericht, met als doel het bedrijfsleven op een voordelige manier kennis te laten maken met duurzame producten,
zoals o.a. LED-verlichting, maar ook met infrarood verwarming
of zonne-energie. De bedoeling is dan dat er een stukje marge
vanuit de leveranciers in het fonds wordt gestoken, om hiermee nieuwe projecten te kunnen realiseren. Het zou helemaal
geweldig zijn als er ook een stukje van het fonds kan worden gebruikt om bijvoorbeeld mensen in de eerder genoemde
minderheidsgroepen te helpen om, tegen een speciaal tarief,
energiebesparende producten met financiële steun vanuit het
fonds aan te kunnen schaffen, om zo hun maandelijkse (hoge)
energiekosten te kunnen drukken.
Deze reactie getuigt van een grote betrokkenheid en hart voor
ook de minderbedeelden in onze samenleving. Andere mogelijkheden om het fonds te kunnen vullen zijn bijvoorbeeld donaties van bedrijven en particulieren, vaak gedaan om na een
vliegreis de CO2 uitstoot te neutraliseren. Waarom dan niet
aan dit fonds?! Dat er ook diverse subsidies kunnen worden
aangesproken wordt genoemd. Alleen vanwege de complexiteit is het in kaart brengen hiervan niet eenvoudig. Hiervoor
zouden we de hulp in kunnen roepen van bijvoorbeeld studenten, die dit als afstudeerproject kunnen gebruiken.
Als laatste wilde de wethouder nog kwijt, dat zij graag haar
werk als wethouder zou willen afmaken en graag nog een termijn van 4 jaar wil aanblijven om het door haar ingezette beleid af te kunnen ronden. Nu maar hopen dat zij terugkeert na
de verkiezingen van 19 maart a.s. en inderdaad haar taak kan
voltooien, zodat we trots kunnen zijn op ons mooie en groene
dorp aan de Amstel!
In mijn volgende column een interview met aftredend wethouder Maarten Levenbach.
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland. Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers
blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis, netwerken en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliersvereningen is. Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van alle aangesloten ondernemers, het
is er niet voor niets!
Wilt u reageren op deze column:
michel.harmsen@subuithoorn.nl
Michel Harmsen,
Bestuurslid Ondernemersfond en
Oud-Bestuurslid pr SUB

Uitdeelpunt Love to Share
Uithoorn – Dinsdagochtend is er
een nieuw initiatief van start gegaan: Uitdeelpunt Love to Share. De
bedoeling is dat er op termijn gratis
spullen worden weggegeven. Maar
deze spullen moeten eerst worden
ingezameld.

EDITIE FEBRUARI

Tachtig kratten voedsel
voor de voedselbank
Uithoorn - Zaterdag 8-3-14 heeft
Voedselbank Uithoorn -De Kwakel
haar eerste supermarktactie georganiseerd. Dit heeft zij mogen doen
bij Jos van den Berg AH in winkelcentrum Amstelplein. Aan het einde
van de dag waren 80! Kratten gevuld en zat er €108,95 in de collectebus, Hulde en dank.
Het supermarkt team (Ruud&Ruud)
had de actie goed voorbereid. Eerst
waren zij en een gedeelte van het
bestuur op 15-2-14 naar Voedselbank Aalsmeer geweest die op die
dag een supermarktactie in AH Kudelstaart hadden georganiseerd.
Het enthousiaste team aldaar heeft
al veel kennis en kunde over het organiseren van deze acties, hier hebben we mooi de kunst kunnen afkijken... De medewerkers van Jos
van den Berg AH hadden in de winkel een koopeiland gemaakt van alle producten die voor Voedselbank
Uithoorn - De Kwakel (VBU) gekocht konden worden. In de loop
van de dag moest dit eiland diverse keren aangevuld worden. De samenwerking met Jos van den Berg
AH was prachtig en we willen iedereen bij Jos van den Berg daarvoor
hartelijk bedanken.
Producten
De hele actie duurde van 09:00 tot

17:00 uur. Het vrijwilligersteam van
de VBU was opgedeeld in drie groepen en iedere groep bestond uit 6
vrijwilligers, inclusief het supermarktteam. De vrijwilligers deelden boodschappenlijstjes uit waarop producten stonden die gekocht
konden worden. Na de kassa konden deze producten in de kraam,
die voor AH stond, afgegeven worden. De reacties waren over het algemeen positief; “Goed dat jullie dit
doen, alleen wel jammer dat het nodig is” Met de geweldig opbrengst
van 80 gevulde kratten en €180,95 in
de collectebus hebben de klanten
van Jos van den Berg de vrijwilligers
eigenlijk hartelijk bedankt, want
daar doen we het tenslotte allemaal
voor. Op dit moment zijn er 34 gezinnen met daarin 98 personen die
wekelijks gebruik maken van een
voedselpakket. Men komt in aanmerking voor een voedselpakket als
men onder het normbedrag zit. Zie
onze website www.voedselbankuithoorn.nl . Iedere week worden er
voor deze gezinnen voedselpakketten samengesteld door samenwerkende voedselbanken. Met een supermarktactie kopen we dus producten voor pakketten die rechtstreeks naar de gezinnen gaan.
Kortom, op deze manier zorgen we
eigenlijk voor elkaar.

Spreuk van de maand:
“geef ons de kracht die dingen
te verbeteren, die verbeterd kunnen worden, het geduld die dingen te accepteren, die niet verbeterd kunnen worden, de wijsheid
om het verschil te weten!”

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Gevonden:
- Vinkeveen, Kleine Meer: Zwarte kat.
- Uithoorn, Groene Kikker: Cyperse gecastreerde wat ouder kater.
Is mager en uitgedroogd. Heeft wat wit om mond.
- Vinkeveen, Demmerik: Zwarte ongecastreerde kater.
- Uithoorn, Arthur.v.Schendellaan: Rood cypers ongecastreerde
kater.
- Wilnis, Herenweg: Karamel kleurig konijn met plukjes om hoofd.
- Abcoude, Botshol: Cypers katje. Zilver-Zwart. Heeft een bandje
om van Dierenbescherming.
- Uithoorn, Helene Swartlaan of PieterLangedijklaan: Jong
ongecastreerd, Rood-wit katertje.
- Amstelhoek, Kruising N196: Rode ongecastreerde kater mat witte
bef en wit op de poten.
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Prettig, veilig en betaalbaar
wonen het allerbelangrijkst

Gezellige stamppotten
maaltijd van DUS!

Uithoorn - Tijdens de druk bezochte verkiezingsmarkt in winkelcentrum Zijdelwaard op 8 maart jl. hebben de VVD kandidaten veel leuke gesprekken kunnen voeren met
inwoners uit onze gemeente. Een
goede gelegenheid om te peilen wat
de inwoners van onze gemeente het
meeste bezighoudt. Mensen vinden
het in Uithoorn en De Kwakel prettig wonen, aandachtpunt is wel de
toenemende overlast van Schiphol.
Ook wordt onze gemeente als veilig
ervaren, maar tegelijk hebben mensen zorgen of dat wel zo blijft. In enkele wijken is er sprake van overlast door kleine groepen jongeren
en de angst heerst dat dit overslaat
naar andere wijken. Woonlasten in
Uithoorn en De Kwakel zijn laag o.a.
dankzij de nog altijd relatief lage
gemeentelijke belastingen, bewoners verwachten van de gemeente dat dit ook zo blijft en dat is ook
precies waar de VVD zich hard voor
blijft maken.

Uithoorn - DUS! organiseerde afgelopen zaterdag een gezellig buffet in het Buurtnest.
Zes soorten stamppot, mandarijnen,
paaseitjes en zo’n 40 mensen zorgen voor een geslaagde maaltijd.
Men leerde elkaar kennen en had
plezier. Het Buurtnest was een goede gastheer en er waren veel actieve vrijwilligers op komen dagen,
jong en oud. Samen maakten ze een
leuke avond. Een aantal deelnemers
heeft een bijdrage geleverd aan de

De onderwerpen die het meeste te
horen waren tijdens de verkiezingsmarkt zijn ook allemaal speerpunten van de VVD. Onze gemeente
is een prettige woongemeente, dat
moet ook zo blijven. Schiphol is van
groot economisch belang voor onze
regio en dus ook werkgelegenheid,
tegelijk is het ook een goede buur,

die rekening moet houden met de
omwonenden. Het kan niet zo zijn
dat Schiphol de rekening van deze
groei alleen maar neerlegt in onze
gemeente. Speerpunt van de VVD is
dan ook om te zorgen dat de overlast van het vliegverkeer niet verder
toeneemt, wat ten koste zou gaan
van de leefbaarheid in Uithoorn en
De Kwakel. Gelukkig ervaren bewoners onze gemeente als een veilige
woonplaats, het gaat erom om dat
ook zo te houden. We willen daarom actie ondernemen tegen de enkele groepen van overlast gevende
hangjongeren en hun ouders ook
verantwoordelijk stellen voor schade die zij aanrichten. Opsporingsambtenaren dienen te worden ingezet voor kleine criminaliteit, alles
moet erop gericht zijn om de daders
te vinden en te straffen.
Veel mensen namen de tijd voor
een uitgebreid gesprek, wellicht dat
de eerste lentedag ook haar steentje bijdroeg aan de positieve stemming. Ook kregen bezoekers aan
de VVD kraam bovendien nog een
handige boodschappentas cadeau,
met daarin de verkiezingskrant met
de belangrijkste onderdelen van het
VVD programma. Wilt u ook zo’n
boodschappentas? Volgende week,
15 maart, staat de VVD weer op de
verkiezingsmarkt op het Amstelplein.

DUS! scheidt plastic bij

Michiel de Ruyter houdt Wal Legmeervogels
en Water Schoonmaakactie
Uithoorn – Roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter bestaat dit
jaar 50 jaar en viert dat net als het
45 jarig bestaan ook weer met o.a
een grote Wal en Water Schoonmaakactie. Komende zaterdagochtend 15 maart kunt u roeiers en kajakkers van MdR door Uithoorn zien
varen. Volwassenen en Jeugd gaan
het Zijdelmeer op en de Meerwijk
in op zoek naar zwerfafval. Er wordt
rondom het Zijdelmeer op de wal
hulp verwacht van de geocaching
gemeenschap die gaat samenwerken met de groepen op het water.
Mocht u mensen met genummerde
zwemvesten zien die ook wel eens

een balletje gooien en er een feestje
van maken dan zijn dat de kanopoloërs van MdR. Uiteraard gaat MdR
ook de Amstel schoonmaken van
Stiltemonument tot de Vrouwenakkersebrug en nemen ze een stuk
Kromme Mijdrecht mee.
Na afloop is er twee meter cake in
de campagne om de Water en Wal
Schoonmaakactie leuk af te sluiten.
Vijftig meter cake was wellicht toepasselijker geweest, maar weggooien is ook zonde. Tijdens de koffie is
zeker ook ruimte voor belangstellenden. Het adres is Amsteldijk Zuid
253, Uithoorn.

De Kwakel schoon!
De Kwakel - Op zaterdag 22 maart
organiseert Buurtbeheer De Kwakel
de jaarlijkse zwerfafvalopruimdag.
Op deze dag gaan we het zwerfafval in het dorp opruimen. Iedereen
is welkom om een handje te komen
helpen! Om 13.00 uur is het verzamelen bij het dorpshuis en worden
de straten verdeeld. De Gemeente Uithoorn ondersteunt de actie en
zorgt dat iedereen voorzien wordt
van een afvalknijper, handschoenen,
vuilniszakken en hesjes voor de veiligheid. De volle zakken kunnen op
de verzamelplaatsen neergezet wor-

den, en de medewerkers van de Gemeente Uithoorn halen deze aan het
einde van de middag op. De organisatie hoopt dat veel Kwakelaars komen helpen om het dorp weer mooi
schoon te krijgen, ook kinderen jonger dan 10 jaar kunnen hun steentje
bijdragen, maar die moeten dan wel
een begeleider meenemen.
Wil je graag je eigen straat opruimen, of op een ander tijdstip aan de
slag, stuur dan even een mailtje naar
johanenpetra@online.nl, dan zorgen
we ervoor dat je wordt voorzien afvalknijpers en zakken.

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

Bertram
Uithoorn - Er staat wel vaker
iets vreemds in de krant, maar
wat er vorige week in de Nieuwe Meerbode van 19 februari naast Reactie van een lezer
stond vond ik echt zo merkwaardig dat ik er maar eens een mailtje aan waag. De straatnamencommissie van de gemeente Uithoorn schijnt van plan te zijn om
de straatnaam Bertram te vervangen door planken wamBuis.
De argumentatie: Het plantje
bertram komt niet meer voor in
de bewuste buurt en kan er door
gewijzigde omstandigheden ook
niet meer gedijen. En wat is de
oplossing: vervangen door een
naam van een natuurgebiedje op
de Veluwe(!). Mooi gebiedje daar
niet van. Maar waar slaat het op.
Bertram is ter plekke niet meer te
vinden, maar het planken wam-

buis heeft al helemaal niets met
de regio te maken, behalve dan
misschien die B. Ik zou eerder
juist pleiten voor handhaving van
de naam bertram als herinnering
aan dit verdwenen plantje. Daar
komt nog bij dat deze straatnaamwijziging natuurlijk ook
geld kost (en overlast voor de
bewoners). Als we moeten bezuinigen laten we dan om te beginnen niet dit soort extra uitgaven ondersteunen.
Ik woon niet op de Bertram en
ben helemaal geen belanghebbende, maar toen ik dit las kon ik
het niet laten te reageren. Als de
bewoners zelf dit een dringende
zaak vinden moeten ze dit maar
gewoon doorzetten.
Joop Crum-Haverman

Waarom is het College
zo gul voor Eigen Haard?
Uithoorn - Met verbazing heb
ik het artikel van Gemeentebelangen gelezen over de deal die
het College wil sluiten met Eigen
Haard. Als dit juist is, dan vraag
ik mij af wat het College bezielt
om dure gemeentelijk grond om
niet aan Eigen Haard cadeau te
doen. Was het niet Eigen Haard
die voor eigen gewin besloot 381
gezinnen in de Europarei, tegen hun wil, uit hun huizen te
verdrijven? Waarbij nog steeds
niet duidelijk is of voor hen ge-

lijkwaarderige alternatieven beschikbaar zijn, want dat moet
nog maar blijken! Ik hoop dat de
Raad zich bij het politieke debat
van 13 maart a.s. realiseert dat
het niet aangaat zo’n voor Uithoorn nadelige deal te sluiten en
dat dan ook nog vlak vóór de
gemeenteraadsverkiezingen.
Hier is toch hoop ik niet sprake
van een Camiel Eurlingsje?
W. Schreutelkamp-de Pauw

Voedselbank. In de participatiesamenleving wordt aan inwoners
steeds meer gevraagd om onszelf
te redden. Dat betekent dat we als
burgers op elkaar aangewezen zijn.
Dat lukt alleen als we elkaar kennen, dan lukt het om solidair te zijn.
Zo’n maaltijd draagt dan bij aan de
slogan ‘Mijn buurman, mij’n zorg’.
Gelukkig staat DUS! daarin niet alleen, vele anderen nemen het initiatief om onze dorpen leefbaar te
houden in deze moeilijke tijden.

Smeerboel
Uithoorn - Het is al een tijd aan
de gang maar de smeerboel
wordt hier in Uithoorn steeds
groter. Zomaar even een paar
plekken. De sloot aan de achter- en zijkant van de Thamen
R.K.Scholengemeenschap (zie de
twee fotos), dus opzij van de busbaan ligt vol met blikjes, flessen,
kartonnetjes en is kompleet vervuild, gewoon over het hek gegooid vanaf het schoolplein en is
een vulstortplaats geworden. Ratten en allerlei ander ongedierte
komt daar op af.
Hier is toch wel duidelijk wie de
vervuilers zijn, de schooldirectie is
schijnbaar niet bij machte om na
schooltijd of in de pauze de rotzooi
verplicht op te laten ruimen door
de leerlingen. Zet een of meerdere pleinwachten neer en de eerste die een papiertje uit zijn zak
laat vallen of een fles over het hek
gooit kan met al zijn klasgenoten
(je treft de groep) na schooltijd onder toezicht de boel uit mesten, zet
het desnoods in je reglement. Als
je toch rondom je school zo veel
rotzooi tolereert dan geef je in ieder geval niet het goede signaal
af en zegt dat iets over de kwaliteit van de school en het onderwijs. Dezelfde rotzooi kom je tegen
op het speelveld waar de skateboard baantjes zijn in Meerwijk
West, glasscherven van kapotte bierflessen en in de graskanten

de bekende blikjes en kartonnetjes, lege sigarettendoosjes, wietzakjes enz. In heel Uithoorn zijn de
sloten naast de fietspaden vergeven van de rotzooi, men drinkt het
blikje of kartonnetje leeg en gooit
het tijdens het rijden in de sloot en
dat is niet alleen de jeugd. Matrassen en bouwafval enz worden zo
in de natuur gestort en auto’s worden uitgemest op parkeerplaatsen.
De graskant langs het fietspad van
de oude N201 is vanaf de Bloemenveiing tot aan de kruising bij
de brandweerkazerne in Uithoorn
vervuild. Je kunt van dit alles niet
de Gemeente de schuld geven die
ruimt al genoeg op, maar voorkomen dat het op straat komt is de
oplossing, de schuld ligt bij de opvoeding, maar ja als je als ouder er
al een troep van maakt... Kom op,
ouders en leraren spreek de kinderen er op aan en laat ze hun eigen rotzooi opruimen, zorg dat alles weer toonbaar wordt!
Samenvattend: De grootste rotzooi ligt op de routes van en naar
school, rondom de scholen en op
speelvelden. Momenteel zit men
weer te zuipen in de bushokjes,
gooit de flessen stuk op de weg of
laat ze staan in het hokje met de
kartonnen verpakking erbij.
G.van Stuijvenberg
Grote Lijster 57 Uithoorn

Uithoorn – De meeste mensen
scheiden thuis het plastic van het
overige afval. Buiten de deur gebeurt het vaak nog niet. Daarom
ging DUS! afgelopen zaterdag op
bezoek bij de Legmeervogels. In een
uur tijd werden zo’n 7 zakken plastic uit de afvalbakken gevist. Diverse kinderen hielpen spontaan mee.
Het bestuur van de Legmeervogels steunde de actie van harte en
heeft toegezegd permanente scheiding te onderzoeken. Zo wordt afval
(grond-)stof tot nadenken.
De scheiding van plastic levert in
de gehele gemeente Uithoorn in-

middels een besparing van 175.000
per jaar op, 14 per huishouden. Vorig jaar is er ruim 200.000 kg opgehaald, een berg waar ons gemeentehuis drie keer in past. Toch zit er
nog steeds 400.000 kg in het restafval. We zijn dus flink op weg maar er
valt nog wat te verbeteren.
Het plastic wordt tot snippers vermalen, gereinigd en gesmolten tot
korrels. Deze vormen de grondstof voor nieuwe producten of verpakkingen. Zoals jerrycans, truien,
speelgoed, tuinstoelen, leidingen en
buizen. Op deze manier levert duurzaam beleid ook nog geld op.
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Met lipgloss lijkt het of je lippen voller zijn

MoDe voor De zelfbewuste en aMbitieuze vrouw

Lippen hebben
aandacht nodig

Zowel zakelijk
als privé stijlvol

het wordt nog wel eens vergeten, maar ook lippen hebben aandacht
nodig. zeker als je er sensueel uit wilt zien. het helpt als je een lipgloss gebruikt, maar dat is eigenlijk nog niet genoeg.

je hebt smaak en stijl en houdt van exclusieve, elegante en hoogwaardige damesmode. je wilt er zowel zakelijk als privé goed en verzorgd uitzien. Dan kun je bij diverse modemerken terecht voor vlotte en stijlvolle outfits.

Lippen moet je goed verzorgen en
er bewust mee omgaan. Wat je bijvoorbeeld niet moet doen, is bijten
op je lippen. Ze kunnen hierdoor
beschadigen en gaan ontsteken.
Trek ook niet aan losse velletjes. Op
dat moment kan er een wondje ontstaan, die langdurig zichtbaar en
pijnlijk is. En wist je dat hete drankjes je lippen kunnen verbranden?
Verder mag je eigenlijk ook niet aan
je lippen likken. Op uitgedroogde
lippen kun je daarentegen wel een
lipbalsem smeren. Die balsem komt

ook van pas wanneer je lang in de
zon bent geweest of onbeschermd
in de wind hebt gelopen.

Steeds vaker kiezen we voor kleding, die we zowel naar het werk als
thuis kunnen dragen. Waar we ons
lekker in voelen, maar waar we eigenlijk overal netjes en trendy mee
voor de dag kunnen komen. Want
hoe vaak komt het niet voor dat we
een zakelijke bezoek combineren
met een privéafspraak? Vaker dan
we denken!

Wat je nog meer kunt doen om je
lippen mooi en gezond te houden?
Scrubben bijvoorbeeld. Een paar
keer per week is al genoeg voor een
mooi resultaat. Wil je de uitstraling
van volle en glanzende lippen? Gebruik dan lipgloss! Een tip: als je alleen lipgloss op het midden van je
lippen aanbrengt, lijken de lippen
voller. Succes verzekerd.

De modemerken springen hier handig op in. Ze schenken deze zomer extra aandacht aan de ‘comple-

te outfit’. Daarbij horen natuurlijk de
juiste accessoires. Want die maken
een mooie outfit pas echt perfect en
compleet. Een mooi jasje, een pantalon en een trendy tas. De combinatie zorgt voor het totaalplaatje. En
er valt genoeg te kiezen. Of het nu
gaat om trendy casual en stijlvolle
businessmode, sierlijke en chique
avondmode, luxueuze nachtmode,
verleidelijke lingerie, comfortabele
homewear of bijzondere accessoires. De nieuwe collecties zijn gevarieerd, divers en uitgebreid.

De combinatie zorgt voor het totaalplaatje.
foto: Madeleine
Inspiratie voor de nieuwe collecties komt voort uit een stadsgevoel.
foto: ilse jacobsen
opvallenDe en uitgesproken schoenen stelen De show

Levendig, speels
en vooral kleurrijk
het wordt een fleurige zomer. De nieuwe schoenenmode is kleurig,
speels en levendig. Met een opvallende urban twist, die net even het
verschil maakt.
De inspiratie voor de nieuwe collecties komt uit het stadse gevoel
van ‘the city of lights’, New York.
De nieuwe collecties presenteren
opvallende, in het oog springende
kleuren. De hoofdkleuren zijn sterk
en levendig. Hot pink, mimosa, orchid, marine blauw en evergreen
krijgen een zacht randje door de
toevoeging van baby blauw, zachtgeel, nude en ijsblauw. Metallics
zijn echte eyecatchers in de collecties, terwijl neon accenten voor een
sportieve touch zorgen. Klassieke

Lippen moet je goed verzorgen
voor een mooie uitstraling.

materialen maken deze zomer hun
comeback en futuristische metallics
worden gebruikt voor classic items.
Heritage meets the future! De collectie ‘Fusion Garden’ is een combinatie van Scandinavisch minimalisme en Nordic cool met de urban
trends van de stad. Heel bijzonder is
dat de klassieke, handgemaakte regenlaarzen door de jaren heen ware fashion iconen zijn geworden. We
zien ze deze zomer weer terugkomen als een basis ‘must have item’
voor iedere vrouw.

Met een horloge Maak je jouw outfit heleMaal af

Bij de tijd met
een trendy watch
Een royale weekender, soepele
buidel, populaire shopper, pastel

colorblocking en een snufje neon.
Het komt in de tassenmode alle-

Door transpiratie krijg je een zachte huiD

Er worden veel variaties geboden.
foto’s: bulaggi

Genieten van
saunabezoek

Met een smartphone heb je eigenlijk geen horloge meer nodig. toch
is het horloge weer helemaal trendy als onderdeel van je complete
outfit. Met een fraai exemplaar zet je een modestatement.

De een zweert bij een wekelijks bezoek aan de sauna, een ander is
er nog nooit geweest. vast staat dat het bezoek aan een sauna op
verschillende fronten goed is voor je lichaam.

Steeds meer horlogemerken komen
daarom met bijzondere en extravagante exemplaren en uitvoeringen.
Robuust of juist klein, opvallend
of ingetogen. We zien het allemaal
voorbij komen. Zelfs modemerken
storten zich op het fenomeen ‘horloge’. Deze ‘watch’ onderstreept de inspiratie voor iconische horloges. Het
horloge staat volgens de ontwerper
van dit modemerk voor ‘bewust in
het moment leven’ en ‘mooie kansen creëren en aangrijpen’. Een hor-

Tijdens een saunabad wordt je lichaamstemperatuur fors verhoogd.
Dat betekent dat je in een soort
‘kunstmatige koorts’ terecht komt.
Het lichaam gaat als gevolg van
de hitte zweten om de temperatuur van het lichaam weer omlaag
te brengen. Door deze transpiratie en het opengaan van de poriën,
worden afvalstoffen, vuil en dode
huidcellen afgevoerd. Het resultaat
is een schone en zachte huid. Bijkomstig voordeel is dat je hartslag
door de hitte versnelt, waardoor je
een betere zuurstofvoorziening van
de organen krijgt. Een ander effect is de versoepeling van gewrich-

loge is dus veel meer dan een functionele accessoire. Kijken we naar
de laatste trends, dan doen zilveren
uurwerken met oog voor detail het
goed. Natuurlijk gemaakt van hoogwaardige materialen! Hierdoor creeer je namelijk een rijke uitstraling.
Verder is kwaliteit natuurlijk belangrijk, want een horloge moet tegen
corrosie kunnen en het binnenwerk
goed beschermen. Let je daar niet
op, dan blijkt goedkoop vaak toch
nog duurkoop...

Met een horloge zet je een modestatement.
foto: buddha to buddha

het Dagelijks leven bieDt volop MogelijkheDen

Bewust bewegen
is niet ingewikkeld
sportschool, hardlopen, wielrennen. veel mensen denken dat je er
actief op uit moet trekken om aan je conditie te werken. Maar bewust bewegen is makkelijker dan je denkt.
Het dagelijks leven biedt hier genoeg mogelijkheden voor. Rij niet
één keer per week met de auto naar
de supermarkt, maar wandel of fiets
eens wat vaker naar de winkel voor
je dagelijkse boodschappen. En ga
in het voorjaar in de tuin aan de
slag. Tuinieren is een ideale manier
van bewegen. Je traint in de tuin zowel spierkracht als uithoudingsvermogen. En het is nog leuk ook om
in de ‘natuur’ bezig te zijn. Een inkopper is dat je de lift moet afzweren. In het warenhuis of jouw flat
pak je gewoon de trap. Maak er een
sport van en tel de treden. Traplopen is een prima manier om ‘soepel’ te blijven. Haal je in de keuken
wat te drinken, pak dan niet de hele
fles. Maar schenk elk glaasje in de
keuken in. Zo blijf je in beweging en
is de drank nog lekker gekoeld ook.
Heeft u een kwartiertje over voor de
lunch, het avondeten of het slapen
gaan? Ga dan nog even een blokje
om. Wilt u niet alleen op pad, neem
dan uw collega, buurvrouw of partner mee. Dan kunt u meteen even
bijkletsen. Daarbij is een blokje om
voor het slapen gaan, ook nog eens
gunstig voor een goede nachtrust.

ten en spieren. Steeds meer mensen schaffen thuis een sauna aan.
Maar er zijn ook tal van geschikte
wellnesscentra en saunacomplexen
voor een dagje pure ontspanning.
In Nederland vinden we sauna’s in
zwembaden, kuurcentra, beautysalons en hotels. Nederland telt zo’n
tweehonderd saunacentra. Dat zijn
complexen met faciliteiten zoals
zonnebank, stoombad, whirlpool,
restaurant, relaxruimte, tuin of terras en zwembad. Rust en ontspanning zijn voor het overgrote deel van
de bezoekers de hoofdreden voor
een bezoek aan de sauna.
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in de sfeer van het strandleven

tieners gaan voor stoer en trendy

Verlangen naar
zon, zee en strand

Frisse en vrolijke
zomerkleuren

de zomer komt er aan. het verlangen naar zon, zee en strand neemt
toe. Kies voor comfort als je wilt genieten van een zinderende zomer.

Zachte comfortabele materialen, lieve kleuren en sprekende prints.
deze zomer komen tieners inspirerend voor de dag. of je nu een
stoere, sportieve jongen bent of een lief zoet meisje, met het thema
colourblocking kun je alle kanten op.

De nieuwe collecties brengen je in
de sfeer van het strandleven. Met
gebruik van rijke materialen krijg je
alle comfort die nodig is om ultiem
te genieten. Er zijn diverse thema’s
die de revue passeren. Na een winter vol metallics en leer gaan we dit
voorjaar voor safari chic. Unikleurige items worden gecombineerd met
uiteenlopende dierenprints, waarbij de zebraprint de hoofdrol speelt.
Onmisbare items die voor een echte ‘out of Africa’ touch zorgen. Frisse
natuurtinten komen terug in jurkjes
en jasjes en benadrukken die ‘joie

de vivre’ mentaliteit, die zo kenmerkend is voor de ultieme zomer.

Jongens kiezen deze zomer voor
een stoere look. Groene army tinten
worden gecombineerd met oranje
en geel voor een zomers tintje. Met
grappige cartoonachtige printen
maak je elke outfit af. Wat deze zomer niet mag ontbreken is een mooi
soft shell jack. Meiden gaan voor
een collectie vol heerlijke zomerkleuren. Mooie skinny jeans, vestjes en lieve jurkjes in felle zomerkleuren. Daarin mag je gezien worden. Voor de iets jongere kinderen
is er een mooi aanbod in shirts met
grappige prints op denim en broeken in primaire kleuren met sportie-

Maar we kunnen meer kanten op.
De kabbelende geluiden van de
zee zien we dit jaar terug in blauwe, groene en koraalkleurige items
en prachtige prints. Alsof je op een
tropisch eiland verblijft, met witte bountystranden en palmbomen,
waar deze zwierige items perfect tot
hun recht komen. Van de rust van
de savanne tot het weelderige zeeleven. Met de nieuwste mode ga je
gerust op wereldreis.

Kies voor comfort als je wilt genieten van een zinderende zomer.
foto: peter hahn

ve vestjes. Voor meisjes doen de bekende cupcake-kleuren het goed.
De collecties zien er vrolijk uit.
Meisjes kunnen kiezen uit pink limonade, mock oranje en spring
bud met fluor accenten. Of vrolijke
T-shirts en lieve jurkjes om het ultieme verjaardagsfeest in te vieren.
Voor de jongens zijn er verschillende stoere groentinten. Ze spelen
buiten in fijne jeans, gecombineerd
met hoodies en shirts. Overigens
komen ook meiden graag stoer voor
de dag. Bijvoorbeeld door een jeans
te combineren met oranje en gele
shirts of vestjes. Succes verzekerd.

Het wordt een stoere en kleurrijk zomer voor tieners.
foto: Zeeman

Een bril met een high-tech uitstraling.
foto’s: Balenciaga
sportief montuur met stoere looK

Futuristische
zonnebrillen
met retro zonnebrillen mag je komende zomer nog steeds voor de
dag komen. maar met futuristische modellen voldoe je helemaal aan
de laatste trend.
De eyewear collecties krijgen nieuwe invloeden, die een kenmerkende, elegante, extreme en radicale
stijl belichamen. De vrouwelijke cateye gevormde zonnebril neemt architecturale volumes aan door het
gebruik van verschillende materialen en kleuren. Het montuur krijgt
een futuristische look door de dubbele structuur van lenzen. De spannende tinten van het voorste frame
worden perfect in evenwicht gehouden door de klassieke ‘tempels’.
Deze charmante en sportieve modellen hebben een verfijnde maar

tegelijkertijd stoere look door de
verrassende proporties. De hightech uitstraling wordt versterkt door
het metalen frame. De radicale stijl
van dit merk wordt benadrukt door
de combinaties van verschillende
materialen en ongewone kleuren.
De soms wat vierkante vorm van
het montuur wordt extra benadrukt door een uniek spel van licht
en kleur. De metallic details op de
tempels maken het helemaal af. De
monturen krijgen hierdoor een sterke persoonlijkheid. En die straalt
natuurlijk over op de drager van de
bril.

frisse en lichte Kleuren stelen de show

Genieten van
zonnestralen

comfortaBel, stijlvol en helemaal van nu

Mannen laten hun
zachte kant zien
Een royale weekender, soepele
buidel, populaire shopper, pastel
colorblocking en een snufje neon.

Er worden veel variaties geboden.
foto’s: Bulaggi

omarm de eerste zonnestralen met de nieuwe damesmode. de vrouwelijke, eigentijdse casual look van dit voorjaar bestaat uit zachte
breisels, gestreken linnen, duurzaam katoen, lichte kasjmier-mixen
en zijde.
De collecties zijn spannend gemaakt met wat extravaganza uit
vreemde culturen. Soepel materiaal
verrijkt met borduursels en haakwerk geeft dit seizoen stijl en karakter. Ga voor een relaxte dag in super lichte, acid wash denim enkel
jeans en een eenvoudig wit T-shirt
met lange mouw. Een luie middag
in het park genietend van stijgende
temperaturen roept om een mouwloos denim vest met identieke wash
in combinatie met een geplooide
maxi rok in transparante blush tint.
Het merk komt met dessins uit verre landen zoals geometrische, digitale en gestructureerde prints. Alle
visuele impressies komen hier samen in een caleidoscoop van structuren, stofmozaïeken en tie-dye effecten. Het levendige kleurenpalet
varieert deze zomer van vuurrood,
warm koraal, intens roze, crispy wit
tot zomerpastels, zoals krijtachtig
munt en licht hemelsblauw, dat de
donkere zomerkleuren oplicht. Koele tinten van beige, grijzen en nuances van kaki of bruine tabak vullen
de leemtes op.

met een smartphone heb je eigenlijk geen horloge meer nodig. toch
Zacht, soepel en met een soft finish. mannen mogen dit voorjaar eindelijk een keer hun zachte kant laten zien. Bijvoorbeeld door te kiezen voor suèdestoffen in natuurlijke kleuren.

De sandaal voor vrouwen, mannen kiezen voor kleur.
foto’s: ca’shott en la strada
schoenmode sportief en KleurrijK

Met oog voor
kleine details

De softe kant van de man maakt
hem woest aantrekkelijk, vinden
veel vrouwen. De modelabels weten hier wel raad mee in hun nieuwe collecties. Ze komen met unlined
blouses en jumpsuits met waxed
schouderstukken, die overlopen in
ultra zacht suède. Of items met een
denim feeling, maar met een zachte look. Natuurlijke kleuren doen
de rest. Cloud, shadow, steel, grey,
clay en mud zorgen toch voor die
broodnodige stoere touch. Want die
mag natuurlijk niet ontbreken. Deze heeft de zachte kant van de man
als speerpunt in haar collectie opgenomen. Opvallend is de aandacht
voor bijzondere combinaties. Zoals
die van canvas en leer, stoffen die
al even casual als tijdloos zijn. De
kleuren van beide materialen lopen
naadloos in elkaar over. Het vintage
gevoel wordt verder versterkt door
de gewassen look. Een belangrijke
trend voor de man dit seizoen is het
gebruik van ‘mesh’ materialen. Verwerkt in luchtige jackets met sportieve invloeden. Comfortabel, stijlvol
en helemaal van nu.

met schoenen creëer je een eigen zomerstijl. de nieuwe collecties
worden gekenmerkt door strakke lijnen en ‘kleine’ details. Kwaliteit
van de materialen blijft het belangrijkst.

De collecties zijn spannend
gemaakt met wat extravaganza.
foto: esprit

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

Schoenen maken een outfit compleet en dat wordt door steeds meer
mensen onderkend. De nieuwe
trends hameren op kleur. Al voeren
bruintinten, gecombineerd met geel,
groen, zilver en goud, deze zomer de
boventoon.
Er is veel aandacht voor kleine details. Die maken schoeisel extra bijzonder en geven de verschillende modellen voor hem en haar net
wat extra’s mee. Als we kijken naar
de modellen, dan is voor de dames

de sandaal weer een hot item. Dat is
best opvallend. De sandaal was jarenlang uit beeld, maar keert vooral
deze zomer in alle hevigheid terug.
Van sleehak tot platte zool. Heerlijk tijdens warme zomermaanden
of overdag onder een zomerse outfit. Ook sportieve sneakers en laarzen maken deel uit van de collecties. Zo zijn laarzen in rubber heerlijk om te dragen tijdens een nazomerse avond. Met sneakers ga je
voor de sportieve touch.

De softe kant van de man
maakt hem aantrekkelijk.
foto: goosecraft
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Genesius houdt het spannend

Winterwandelen met IVN

De Kwakel - Toneelvereniging Genesius uit De Kwakel bestaat 85
jaar. Een feit dat in het najaar gevierd gaat worden met een grootse voorstelling waar voorzichtig de
voorbereidingen al voor worden getroffen. En alsof dit alles nog niet
spannend genoeg is, spelen ze in
april een prachtige thriller; “Bloedwijn en Gele Rozen”. Een bloedstollend spannend spel waarin haat,
liefde en macht een grote rol spelen.

Regio - Het IVN organiseert op zaterdagochtend 15 maart de laatste winterwandeling van het seizoen. De wandeling voert langs de
zoom van de stad. Langs eeuwenoude boerderijen en buitenplaatsen met uitzicht op weids polderland en door een recenter, in de vorige eeuw aangelegd natuurgebied.
Onder de rook van de stad kun je
van nog heel veel natuurschoon genieten. De wandeling is zo’n 8 km
lang en onderweg luisteren we naar
een verhaal, verteld door Elza Vis.
Let op! Verzamelen om 9:30 uur op
de parkeerplaats bij de begraaf-

Bloedwijn en Gele Rozen
Wie is die man die neergeschoten is? Wie heeft er geschoten? De
echtgenoot en vader die zijn gezin
bij elkaar wil houden? Zijn vrouw,
die hier bijna onder bezwijkt? Zijn
broer, een buurvrouw, vriendinnen en hun dochters komen steeds
dichter bij de vreselijke waarheid.
Brengt het explosieve slot de antwoorden? Deze psychologische
thriller is geschreven door Karin de
Laat. Regie is in handen van Sylvia
Broos.
Op zaterdag 12, vrijdag 18 en zaterdag 19 april wordt de voorstelling opgevoerd. Aanvang 20.15 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur. Locatie:
Dorpshuis van De Kwakel. Kaarten
kosten 7,50 euro en zijn te koop bij:
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560488 of bij Marga Wes-

terbos, Cyclamenlaan 48, De Kwakel, 0297-532970 en supermarkt EMarkt Schalkwijk in De Kwakel. U
kunt ook online kaarten bestellen
via www.genesius-dekwakel.nl
Jeugd
Bij de jeugd is in ieder geval de
naam van het stuk spannend! Onder begeleiding van Shadee en
Floortje speelt de jeugd van Genesius: “De draak die alleen maar NEE!
kon zeggen”: De poppenspeler reist
wat af met haar poppen en haar
poppenkast. Maar tijdens haar reis
wordt de poppenkast afgestaan aan
iemand die deze harder nodig heeft.
Wat nu? Plots wanneer de poppenspeler, ofwel Oma, eventjes gaat
rusten tegen een boom, gaan de
poppen bewegen! Ze moeten wel
zachtjes doen want Oma mag het
niet weten. “Oma heeft geen huis
meer! En wij ook niet, we moeten
iets verzinnen voordat ze weer wakker wordt!” Maar wat? Dit wordt op
12 April om 16:00 uur in het Dorpshuis van De Kwakel opgevoerd.
Vanaf 15:30 gaan de deuren open
en staan er 12 nerveuze spelers te
wachten tot zij het stuk mogen spelen. Entree bedraagt 1 euro en ook
dit keer wordt het eindbedrag gedoneerd aan een goed doel.
Bekijk het goede doel op: www.
dekinderenvandevoedselbank.nl.

‘Afblijven’ een vlotte,
hippe musical met humor
Regio - De musical Afblijven vertelt
het aangrijpende verhaal van Melissa. Een meisje dat niets liever doet
dan dansen. Ze mag auditie doen
voor een videoclip van een bekende artiest en wordt daar ook nog
eens voor aangenomen. Geweldig
vindt ze het, dat wereldje van muziek en dans. Maar dan komt ze in
aanraking met drugs. Drugs die ervoor zorgen dat ze meer durft dan
anders en om haar over een dood
punt heen te helpen. De drugs worden bijna haar ondergang.. Gelukkig is daar Jordi. Een jongen die
smoorverliefd is op Melissa en haar
koste wat het kost uit de ellende wil
halen, zodanig dat hij zelf in de problemen beland. De voorstelling die
op vrijdag 21 maart wordt gespeeld
in het Crown Theater is vooral geschikt voor kinderen vanaf een jaar
of elf en uiteraard voor dansliefhebbers. Tijdens een telefonisch interview wordt Michel Sorbach een
aantal vragen gesteld. Hij speelt in
het stuk de vader van Melissa en is
sowieso de enige volwassene. Op
de vraag of hij deze vaderlijke rol
ook naast de bühne op zich neemt
zegt hij het volgende: “Nee hoor, we
zijn echt collega’s van elkaar. Natuurlijk geef ik af en toe wat aanwijzingen en deel bovenal mijn kennis,
omdat ik nu eenmaal meer ervaring heb, maar we zijn allemaal net
zo enthousiast, zowel op als naast
het toneel.” Waar zou het grote publiek Michel eigenlijk van kunnen
kennen? Michel: “Ik heb in diverse musicals gespeeld, veel gastrollen gedaan in comedyseries op televisie en ben bijvoorbeeld betrokken
geweest bij Flikken Maastricht. Ook
heb ik in films geacteerd. De laatste
was ‘Het Bombardement’, met Jan
Smit in de hoofdrol.”

Valpartij
In de tweede try-out van ‘Afblijven’
kwam Michel zeer ongunstig ten
val en raakte geblesseerd aan zijn
schouder. Ook Natasha Willems
die de hoofdrol vertolkte van Melissa is gevallen. “Het was heel bizar. We waren beiden meteen uit
de running. Ik speel sinds half februari weer, maar Natasha is daar
nog steeds niet toe in staat. Onderling is er geschoven in de cast, dus
we hebben het wel opgevangen,
maar ‘t was op z’n zachts gezegd
erg lastig. Ik ben er een maand uit
geweest! In Aalsmeer ben ik er volgende week gewoon bij hoor, maar
of Natasha dat redt weet ik niet. Gelukkig neemt Renée de Gruijl deze
rol sindsdien zeer professioneel op
zich.”

plaats aan de Enschedeweg in Wilnis. Hiervandaan gaan we met zo
min mogelijk auto’s naar Abcoude.
Voor deelnemers uit de regio Abcoude is het aan te bevelen om, om
10:00 uur te verzamelen bij het NS
station in Abcoude. Om ongeveer
12.30 uur zijn we weer terug in Wilnis. Trek waterdichte schoenen aan
en neem wat warms te drinken mee.
U hoeft zich niet van te voren op te
geven.
Voor meer info kunt u bellen met Yfke Zijlstra : 0297 287223. Ook kunt u
de website raadplegen: www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

Lutz shoes & bags shop-in-shop
Van den Assem

Feestelijke opening
donderdag 6 maart
Vinkeveen - De feestelijke opening
van de nieuwe shop-in-shop Van
den Assem bij Lutz was een gezellige happening. De gasten verzamelden zich in de nieuwe ambiance om
samen met de familie Lutz het glas
te heffen op de nieuwe schoenenen tassenzaak. De prachtige shopin-shop Van den Assem werd feestelijk geopend door Beau, de dochter van Hanneke Lutz en Jasper Verhoek. De gasten waren lovend over
de uitstraling en het assortiment.
Van den Assem heeft onder andere topmerken zoals Fred de la Bre-

toniere, Philippe Model, Hogan en
New Balance voor dames. Heren
hebben een ruime keuze uit merken zoals Santoni, Floris van Bommel, Magnanni en ETQ. Verder is er
een brede collectie accessoires van
o.a. Liebeskind, Shabbies, Peter Kaiser, Fred de la Bretoniere en niet te
vergeten Michael Kors.
De uitstraling en de luxueuze collectie van Van den Assem sluit
naadloos aan bij Lutz. Lutz is altijd op zoek naar mogelijkheden om
klanten nóg beter te bedienen. En
dat is weer gelukt!

Aanschaf kunststofkozijnen
extra aantrekkelijk
Mijdrecht - Steeds meer Nederlanders kiezen bewust voor kunststof kozijnen en deuren. En de overheid geeft de kopers nog een extra
steuntje in de rug door de BTW op
arbeidsuren van plaatsen en monteren van kunststof kozijnen te verlagen van 21% naar 6%. Dat zijn behoorlijke besparingen. Om ook ‘een
duit in het zakje van de besparingen’ te doen, biedt producent Weru de kleur van de kunststof kozijnen tijdelijk gratis aan. De klant
kan namelijk elke gewenste kleur
kiezen. Om de kleurenactie te illustreren houden de Weru-vakbedrijven vrijdag 14 maart en zaterdag 15

maart open dagen. Mensen die kiezen voor kunststof kozijnen, waarderen duurzaamheid, comfort, gemak en veiligheid bijzonder. Met
kunststof kiezen zij voor maximale
isolatie, minimaal onderhoud en optimaal woongenot. Kortom, zij kiezen voor meer besparingen en minder energiekosten.
De kunststof ramen en deuren van
Weru garanderen een hoge warmte-isolerende werking en kennen
een levensduur van 50 jaar waarbij vrijwel geen onderhoud nodig is.
(Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant)

Smoothie tijdens knipbeurt
De Kwakel - In plaats van het gebruikelijk kopje koffie tijdens een
knipbeurt, kun je vanaf deze week
bij knipsalon Care for Hair elke vrijdag en zaterdag kiezen voor
een smoothie. Een smoothie is hèt
smaakvolle, gezonde drankje voor
nieuwe energie. Het wordt gemaakt
door verschillende soorten fruit,
groenten, water en zaden te pureren. Het zit boordevol vitaminen, mineralen, enzymen, vezels en veel
meer; goed voor huid en haar! Natuurlijk kun je ook gewoon een lekker kopje koffie of thee krijgen!
Vanaf morgen (donderdag 13

maart) heeft Care for Hair leuke acties op FaceBook. Elke week zal er
een spel in de FB-pagina te vinden
zijn, waarbij ‘Likers’ die meespelen
superprijzen kunnen winnen. Deze week kun je een gratis knipbeurt
winnen bij een ‘zoek-de-verschillen-spel’. Hou de pagina dus goed
in de gaten, want de komende weken is er steeds een nieuw spel en
steeds wisselende prijzen. Denk aan
een shampoo-pakket of 50% korting op high lights.
Care for Hair vind je aan de Kerklaan
5 in De Kwakel, kijk op www.c4h.nl,.
of bel 0297-533020.

Jeugdkorting
De musical is vlot, hip en heeft herkenbare humor’. Het Crown Theater
kan jeugd dan ook een prachtige
korting aanbieden: Op vertoon van
je ID kaart kun je voor slechts 12
euro 50 naar de voorstelling die vrijdag 21 maart speelt om 19:00 uur.
Ook zijn een uur voor aanvang kaarten aan de kassa verkrijgbaar. Michel Sorbach tot slot: “Wij mengen
ons na de voorstelling graag onder
de bezoekers om met ze op de foto te gaan of om onze nieuwe CD
met liedjes te presenteren. Wij staan
graag dichtbij ons publiek. Het is
echt een hartstikke leuke voorstelling en heerlijk om te spelen. We
gaan er met z’n allen voor de volle tweehonderd procent voor en dat
zul je merken!”
Bezoek de website www.crowntheateraalsmeer.nl voor meer informatie.

Johannes Passion in De Ronde Venen
Mijdrecht/Wilnis - Géén Pasen zonder Passion: het magistrale meesterwerk van Bach, de Johannes Passion, wordt op zaterdag
12 april uitgevoerd door de Christelijke Oratorium Vereniging Amicitia
in de R.K. Kerk H. Johannes de Doper in Mijdrecht/Wilnis, aanvang 20
uur. Geen beter begin is denkbaar
van de Goede Week voor Pasen, en
dat nog wel zo dicht bij huis. Men
hoeft er zelfs niet voor naar Amsterdam of Utrecht.
Een waardevolle traditie wordt hier-

mee door Amicitia voortgezet, want
reeds vijf maal eerder werd dit grote
werk door het koor uitgevoerd in de
monumentale Johannes de Doperkerk. Steeds om de twee jaar, met
alleen een onderbreking in 2012,
toen de Messiah van Händel ten
gehore werd gebracht. En ook nu
weer staat de samenwerking van de
stichtingen Vrienden van het Monument Johannes de Doper en Vrienden van Amicitia garant voor een
uitvoering van hoge kwaliteit.
Solistische medewerking wordt ver-

leend door de tenor Gerben Houba,
die de rol van evangelist vertolkt,
en de bas Ronald Dijkstra, die de
Christuspartij zingt. Voorts treden
op de sopraan Ruzanna Nahapetjan, de contralto Margareth Beunders en de bas Willem de Vries, die
eveneens veelgevraagde solisten
zijn op tal van binnen- en buitenlandse concertpodia.
Koor en solisten worden muzikaal
ondersteund door het Begeleidingsorkest Continuo Rotterdam samen
met organist Eric Jan Joosse. De al-

gehele leiding is in handen van Toon
de Graaf, die al sinds 1985 als vaste
dirigent aan het koor is verbonden.
C.O.V. Amicitia is opgericht in 1956
en telt ruim 90 leden. Het koor heeft
gedurende haar bestaan in meer
dan een halve eeuw een indrukwekkend repertoire opgebouwd aan
beroemde koorwerken van componisten als Bach, Mozart, Haydn,
Beethoven, Händel, Mendelssohn,
Brahms, Verdi en vele anderen.
Succesvolle uitvoeringen in grote bezetting met solisten en orkest
werden gegeven niet alleen in haar
standplaats Uithoorn en in de wijde omgeving, maar ook in concertsteden als Praag, Leipzig en Berlijn.
Voor het jaar 2015 staat een ambitieuze concertreis gepland naar Parijs. Deze kostbare uitvoering is mede mogelijk gemaakt door sponsorbijdragen van een aantal ondernemingen uit De Ronde Venen, waardoor de toegangsprijs beperkt kon
blijven tot 23 euro. Voor 65+ en
houders CJP bedraagt deze 22 euro
en voor jongeren tot 16 jaar 10 euro.
Deze prijzen zijn inclusief het fraai
uitgevoerde tekstboekje, waarin opgenomen de originele Duitse teksten met vertaling, karakteristieken
van de belangrijkste uitvoerenden
en een heldere toelichting op de Johannes Passion.
In de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar in Mijdrecht bij Boekhandel Mondria, in Uithoorn bij Boekhandel Ten Hoope en bij Boekhandel Bruna, in Wilnis bij Drogisterij
De Nagtegaal en in Vinkeveen bij
Drogisterij De Bree. Tevens is bestelling mogelijk online op het Emailadres fred_wil@online.nl.
De eventueel resterende kaarten
zijn nog verkrijgbaar voor de aanvang van het concert aan de kerk,
welke is geopend vanaf 19.15 uur.
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Lentekriebels op het Alkwin Kollege

Uithoorn - Zondag 9 maart
vond de jaarlijkse AK-tiedag plaats, een feestdag
voor ouderen uit de omgeving van de school.
Zo’n 70 dames en heren,
een 97-jarige als oudste,
kregen op deze lenteachtige zondag een gevarieerd programma met bingo, een quiz, een optreden met o.a. een Amsterdam medley en een ﬁlm
over de Olympische Spelen in Sotsji.
55 leerlingen hebben deze dag voorbereid: vervoer
regelen, sponsors zoeken,
programma vaststellen en
mede-leerlingen
vinden
om gastvrouw en gastheer
te zijn. En voor de dag zelf:
de aula in gereed brengen,
de bloemstukken maken,
de lunch voorbereiden
Na een foto bij binnenkomst, stond de koﬃe of
thee met gebak klaar.

De rector verrichte het
openingswoord en met
aan elke tafel enkele gastvrouwen en -heren, kon
het programma starten.
Bij de afsluiting veel woorden van dank, natuurlijk
voor alle aanwezigen en
voor de leerlingen. En ook
voor de aanwezige verpleegkundigen, en de vervoerders, onder wie diverse ouders van onze leerlingen. Speciale dank aan
de heer W. van Zadel, die
meerdere ritten met de
rolstoelbus van het Hoge
Heem heeft gemaakt.
Het Alkwin Kollege organiseert de AK-tiedag al ruim
dertig jaar, en krijgt daarbij ook altijd steun van de
lokale middenstand. Dit
jaar waren het Zijdelﬂeur,
C1000 Zijdelwaard, Family
bij het busstation en FloraHolland.
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Feestelijk trompetgeschal voor
schrijvers in De Hoeksteen

Zuivere overwinning glipt in
slotfase uit handen van KDO 2

Uithoorn - Op 8 maart was het zover: zeven Uithoornse schrijvers waren met familie en vrienden naar de
Hoeksteen gekomen. Hun entree op
de bovenste verdieping van de bibliotheek werd feestelijk begeleid door
klaroenstoten van Ferdinand Beuse,
die voor de gelegenheid als heraut
was uitgedost. Het nieuwsgierig
toegestroomde publiek werd eerst
onthaald op een voordracht van
Marius Schalkwijk, samengesteld
uit het verrassende werk van de verschillende deelnemers. Na een muzikaal intermezzo van Judith Beuse
kon de jury de verlossende woorden
spreken. Naast complimenten voor
alle deelnemers mondde dat uit in
een aanmoedigingsprijs voor Ineke
van der Aa, met haar sprankelende
sprookje over het verdwenen bronzen beeldje bij de vijver tegenover
de Hoeksteen. Als winnaar kwam
Marcel Sneijder uit de bus, vanwege
zijn ‘goddelijke dialoog’ met architect Rietveld. Zijn bijdrage leent zich
uitstekend voor verdere verwerking
in de beoogde jubileumvoorstelling
voor De Hoeksteen in 2015. Jeroen

Regio - Voor het tweede stond afgelopen zondag om 11:00 uur de
uitwedstrijd tegen VVIJ op het programma in IJsselstein. Trainer Richard van Dijk kon in deze wedstrijd maar liefst beschikken over
negentien spelers. In de eerste helft
was KDO de ploeg die dicteerde en
kwam na een kwartier spelen verdiend op voorsprong. Uit een corner
van Fabian van der Hulst kopte een
verdediger van de thuisploeg de bal
in zijn eigen doel, 0-1. VVIJ kon er
bijzonder weinig tegenover stellen,
terwijl de Kwakelaars diverse mogelijkheden kregen om voor rust de
score uit te breiden, maar verzuimden dit.
In de tweede helft kwam VVIJ een
stuk beter voor de dag en KDO werd
achteruit gedrukt. Een kwartier na
rust was de 0-1 voorsprong omgebogen naar een 2-1 achterstand.
In de 55e minuut verdween een afstandsschot in de linkerkruising en
vijf minuten later ging een vrije trap

Verheijen, op de valreep nog net
Uithoorns cultuurwethouder, bracht
voor alle deelnemers een cadeautje
uit de Wereldwinkel mee. Dit ‘symbool van De Hoeksteen’ zou naar
zijn zeggen nog wel eens een collectors item kunnen worden. Hij onderstreepte daarmee het belang van
cultureel erfgoed voor Uithoorn en
het initiatief van de Stichting 50 jaar
Hoeksteen in dit verband. Voorzitter Bob Berkemeier maakte tot slot
van de gelegenheid gebruik om de
volgende evenementen voor dit jaar
aan te kondigen: een Rietveldlezing in de bibliotheek op woensdag
25 juni, de sterfdag van Rietveld 50
jaar geleden, en te verwachten activiteiten op Open Monumentendag
13 september. Wie daarover meer
wil weten houdt de website in de
gaten: www.hoeksteen50jaar.nl.
Onder het genot van een drankje en
de zoetgevooisde klanken van Judith, werd tot sluitingstijd van de bibliotheek geanimeerd teruggeblikt
op het succesvolle resultaat van deze schrijversprijsvraag.

CDA houdt gemeente
spiegel voor
Uithoorn - Op de verkiezingsmarkt
van zaterdag jl. overhandigde Paul
Goossens aan lijstaanvoerder Jordy
Keimes het eerste exemplaar van
het nieuwe CDA-magazine “Vandaag aan de Amstel”. Een lezerswaardig blad met interviews met inwoners van de gemeente die maatschappelijk actief zijn en ons iets te
vertellen hebben. Dit keer zijn Jos
van den Berg , Wouter van Hilten,
Monic van Diemen, Martin Joosse
en Bart Tops bereid gevonden hun
verhaal te vertellen. In het CDAteam dat zich bezig houdt met de
campagne is het idee gelanceerd
om niet alleen de CDA-boodschap
zo goed mogelijk bij de kiezers over
te brengen, maar om ook op pad te
gaan en maatschappelijke actieve
mensen in Uithoorn en De Kwakel
hun verhaal te laten vertellen. De
kijk van deze mensen op de gang
van zaken in onze gemeente leert
ons om beter terug te kijken op de
door de gemeenteraad gemaakte keuzes en kan ons en anderen
sterker maken in het maken van de
juiste keuzes voor de toekomst.
Vijf mooie interviews
Paul Goossens is hier samen met

Jan Paul Overing mee aan de slag
gegaan en het resultaat is 5 mooie
interviews met boeiende personen die actief zijn als ondernemer,
in het maatschappelijk veld en op
sportgebied. Op deze interviews
wordt steeds door een CDA-kandidaat gereageerd. Het is een zeer lezenswaardig document geworden
en krijgt de naam ”Vandaag aan de
Amstel” . In de komende raadsperiode zal dit een vervolg krijgen.

Uithoorn - Op vrijdag 7 maart zijn
rond het middaguur hulpdiensten
direct op pad gegaan na een melding over een onwel persoon in de
Geometrielaan. Een 55 jarige Uithoornaar was niet lekker geworden. De oorzaak bleek andere medicijnen te zijn. De man hoefde
niet mee naar het ziekenhuis. De
ambulancemedewerkers hebben
gewacht tot de huisarts arriveerde. Op maandag 10 maart om negen uur in de ochtend zijn brandweer, GGD en politie naar de Admiraal de Ruijterlaan gesneld
voor een onwel geworden inwoner. Voor de 91 jarige Uithoornaar,
die hartproblemen had, mocht de
hulp niet meer baten. Er is geen
reanimatie toegepast.

Geïnteresseerd?
Heeft u interesse in dit magazine,
dan kunt u het in digitale vorm vinden op onze website. (cda.nl/uithoorn). Heeft u geen internet, dan
is het voor ons geen probleem
een exemplaar bij u te bezorgen.
Laat het ons dan weten via tel. 0613905265.

De Kwakel - Op zondag 9 maart
heeft rond het middaguur een
eenzijdig ongeval plaatsgevonden
op het Kwakelse Pad. Een wielrenner was over de kop geslagen en
hard op het wegdek gevallen. De
41 jarige wielrenner uit Uithoorn
is met een gebroken sleutelbeen
naar het ziekenhuis vervoerd.

Onwel na teveel
alcohol
Uithoorn - Op vrijdag 7 maart
rond kwart over twee ‘s nachts
ontdekte een buschauffeur tijdens het einde van zijn laatste rit
een onwel persoon. De vrouw lag
op een stoel. Alle hulpdiensten zijn
direct gealarmeerd. De 20-jarige
vrouw had overgegeven. Ze bleek
niet onwel, maar had te diep in het
alcohol glaasje gekeken.

Opluchting in De Kwakel:

KDO wint met 3-2 van CTO’70
De Kwakel - Na een mindere periode na de winterstop voor KDO 1,
waarin slechts twee punten werden
behaald in vier wedstrijden, speelden de Kwakelaars afgelopen zondag thuis tegen CTO’70. Trainer Raymond de Jong kon tegen de ploeg
uit Duivendrecht niet beschikken
over de geschorste Bobby Uitermarkt. Daartegenover stond de terugkeer van de geblesseerde Timo
Kas in de basis.
In het eerste kwartier van de wedstrijd had KDO duidelijk de overhand en werd hiervoor in de 13e minuut via een doelpunt van Bart van
der Tol beloond. Na een een-tweetje tussen Joeri Stange en Bart van
der Tol, was laatstgenoemde van
dichtbij trefzeker, 1-0. Hierna was
diezelfde Bart dichtbij de 2-0, maar
zijn schot werd ternauwernood gekeerd door de Duivendrechtse doelman na een zeer vloeiende Kwakelse aanval. Na een half uur spelen opende Michael Meijer het spel
van de linker- naar de rechterkant
van het helft en ontving Danny ten
Hoope de bal. Danny wilde vervolgens met een voorzet gevaar stichtten, maar tot groot genoegen van
het thuispubliek verdween de bal
over de keeper heen in de linkerhoek, 2-0. Met deze stand werd ook
de rust bereikt.
Lukt niet
In de tweede helft was het zaak om
het eerste kwartier goed door te komen. Echter lukte dit niet, want in

de 47e minuut maakte CTO’70 al de
aansluitingstreffer. Na een verre inworp vanaf de rechterkant kon de
spits de bal makkelijk aannemen,
waarna de Duivendrechter de bal
onberispelijk in de kruising schoot,
2-1. Vlak hierna voorkwam doelman Peter Onderwater de gelijkmaker na een prima redding. Het spel
van KDO was na rust erg matig, terwijl CTO’70 ging geloven in een resultaat in De Kwakel. In de 55e minuut werd er door meerdere Kwakelse verdedigers foutief ingestapt,
waarna CTO’70 eenvoudig de 2-2
maakte. KDO maakte het zichzelf
onnodig moeilijk en moest na deze
gelijkmaker vol aan de bak om verdere schade te voorkomen. Tot grote opluchting van de vele aanwezige thuissupporters maakte Bart van
der Tol in de 70e minuut zijn tweede
treffer van de middag. Na een precieze steekbal van Sven Vlasman,
wist Bart één op één met de keeper de bal vakkundig de 3-2 binnen te schieten. In het vervolg van
de wedstrijd kregen de Kwakelaars
nog mogelijkheden om de score verder uit te breiden, maar deden dit niet, waardoor 3-2 de eindstand werd. Door deze broodnodige
overwinning blijft de voorsprong op
de naaste belagers Zuidoost United
(6-1 winst tegen Ouderkerk) en De
Meer (4-0 winst tegen Nautilus) vier
punten. Aanstaande zondag speelt
het eerste om 14:30 uur uit op het
sportpark Voorland tegen nummer
twaalf Geuzen/Middenmeer.

Legmeervogels handbal
A1 kampioen !
Uithoorn - Zondag was voor Legmeervogels/Trots op Haar hun kampioenswedstrijd tegen KDO. De eerste tien minuten waren de minuten van beide keepsters. Ze stonden
beiden uitstekend te keepen, waardoor het lang 0 – 0 bleef. KDO wist
als eerste te scoren maar legmeervogels/Trots op Haar volgde snel
met de 1 – 1. Daarna kwam Legmeervogels/Trots op Haar met goed
handbal en een aantal breaks op
een 3 – 7 voorsprong. KDO kwam
goed terug en met de rust was de
stand 9 – 9.
De tweede helft vond Legmeervogels/Trots op Haar hun oude ritme weer terug en scoorde 5 breaks
op rij en een paar mooie aanvallen stond het halverwege de tweede helft 13-16. Legmeervogels/Trots
op Haar gaf deze voorsprong niet
meer uit handen en de eindstand
was dan ook 15 – 22. Toen het eindsignaal klonk van de goed fluitende

scheidsrechter kon het kampioenschap gevierd worden. De meiden
kregen van de voorzitter bloemen
en van de trotste coaches een kleine attentie. Na het douchen gingen
de meiden met hun coaches en een
aantal supporters naar de legmeervogels kantine om daar hun feestje te vieren met een drankje en een
lekker patatje.
s’Avonds zijn de meiden en hun
coaches lekker een hapje uit gaan
eten, dit etentje werd gesponserd
door de Familie Frankvoort en de
Familie Vriens. De meiden van de A1
willen hun dan ook ontzettend bedanken voor het lekkere etentje.
Legmeervogels/Trots op Haar is
met nog twee wedstrijden te spelen
Zaalkampioen in de 1ste klasse.
Zaterdag a.s. spelen ze om 19.00
uur thuis in de Scheg tegen Lelystad en 23 maart hun laatste zaalwedstrijd uit tegen Fiquas/Aalsmeer
om 10.00 uur.

Verlies voor Qui Vive
Uithoorn - Op de, tot nu toe, mooiste dag van het jaar (21 graden!!)
speelde Qui Vive tegen Victoria.
Victoria staat 8e met 4 punten achterstand op Qui Vive. Om aansluiting te houden met de top 3 was
winnen een must voor Qui Vive.
Qui Vive begint sterk aan de wedstrijd, er is controle en meer balbezit. Dit betaald zich dan ook uit in
een verdiende 1-0 voorsprong na
een strafcornergoal van specialist
Mark Weber. Na 12 minuten krijgt
Tim Bakker een domme gele kaart
waardoor de mannen uit Uithoorn
10 minuten met 10 man moeten
spelen. Victoria krijgt meer ruimte
en hierdoor ook meer kansen. één
van die kansen wordt ook een goal
en daarom staat het bij rust 1-1.
Na de rust komen beide ploegen
wat voorzichtig uit de startblokken
en gaat het spelbeeld langzaam

Een grote domper voor het tweede
die de punten erg hard nodig heeft
in de onderste regionen van het
klassement. Over twee weken hervat KDO 2 de competitie met een
uitwedstrijd tegen Ouderkerk 2.

Verkiezingsspecial
Daarnaast is door Paul Goossens
ook een verkiezingsspecial samengesteld, waarin alle personen op de
CDA-lijst zijn zich voorstellen en
hun verhaal doen. Zo leest u terug
wie deze CDA-ers zijn, wat hen beweegt en waar zij zich door laten inspireren.

Wielrenner naar
ziekenhuis
Onwel door
medicijnen

vanaf twintig meter in de rechterbovenhoek, 2-1. Gelukkig rechtte KDO
2 haar rug en was het in de 65e minuut Patrick Schijff die de gelijkmaker binnenschoot, 2-2. Toen diezelfde Patrick Schijff een kwartier voor
tijd ook de 2-3 maakte, leken de drie
punten voor het grijpen. VVIJ probeerde nog van alles, maar KDO
hield stand. Totdat de laatste minuut
van de wedstrijd aanbrak. Nadat
Doron Borger een onschuldig duel
aanging met zijn tegenstander, besloot de scheidsrechter uit het niets
om een penalty te geven. Tot overmaat van ramp werd deze strafschop ook benut, waardoor er een
3-3 eindstand op het scorebord verscheen.

maar zonder dreiging heen en weer.
Qui Vive probeert aan te zetten op
de 2e goal maar moet scherp zijn op
de counter van Victoria. Die scherpte ontbreekt even op het moment
dat Qui Vive niet goed omgaat met
een aanvallende corner en uit de
fast break weet Victoria knap de 1-2
te scoren. Binnen 2 minuten staat
het echter alweer 2-2. Qui Vive laat
zich niet van de wijs brengen en Erik
Otto scoort knap met zijn backhand
na aangeven van Martin Genestet.
Een mentale opsteker voor Qui Vive.
Dan gaat nog 15 minuten lang de
energiekraan volledig open en spelen beide ploegen voor de overwinning. Corner en kansen zijn er voor
beide ploegen en Victoria scoort 5
minuten voor tijd de 2-3 wat tevens
ook de eindstand zal zijn. Een flinke domper voor Qui Vive want de
ploegen in de top 3 laten ook punten liggen.

Wat een avond!
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 7
maart was het de avond van de lustrumveiling bij hockeyclub Qui Vive.
Een van de vele activiteiten die door
de lustrumcommissie wordt georganiseerd in het kader van het 50-jarig bestaan van de club. Na een reunie-diner voor leden en oud-leden,
een receptie en een feestelijk zondag voor alle leden was het nu tijd
voor de veiling-avond.
En het werd een avond om niet snel
te vergeten: er hing een gezellige sfeer in het clubhuis waarbij alle leden én niet-leden goed vertegenwoordigd waren: ouders van
jeugdleden, oud-voorzitters, seniorleden waaronder Heren 1 & Dames 1- spelers, managers en coaches van teams, oud leden, leden
van de technische staf: het clubhuis
was goed gevuld met zo’n 200 bezoekers.
Humor
En wat een avond was het! Veilingmeester Mathijs van der Knaap wist
met sidekick Nicolette Kruit de eerste kavels al enthousiast en met humor aan de man te brengen: op een
kannetje bier en bitterballen werd
lekker geboden. En dat ging de hele avond zo door. Er werd behoorlijk
tegen elkaar opgeboden.
Wat dacht u van de Heren 1 coach
Wouter Otto die J6E1 1,5 uur gaat
trainen voor een heel mooi bedrag
? Ook de damesrecreanten boden
flink op deze kavel, maar zagen een
training van Wouter helaas aan hun
neus voorbijgaan.
Wist u dat een van onze oud-voorzitters maxi van de week wordt bij
Veteranen B? Ook een weekend rijden in een Audi A5 cabriolet bracht
een mooi bedrag op. De kaarten
voor het WK-hockey, beschikbaar
gesteld door onze hoofdsponsor
Rabobank, en de kaarten voor Lowlands vonden gretig aftrek.
Overdekt
Volgens de veilingmeester was er
halverwege de avond niet alleen
sprake van een tribune (het doel
van de veiling) maar kwam zelfs
een overdekte tribune in zicht. Hij
bleef de kavels energiek onder de
aandacht brengen en het enthou-

siasme van kopers bleef onverminderd hoog. Trainingen en coaching
sessies werden geboekt. Net zoals
een kookworkshop en boottochtjes met hapjes en versnaperingen,
een avondje stappen met Dames 2,
een dagje mee op een vrachtwagen,
een video-analyse en 1 minuut gratis winkelen. Maar ook een kappersbehandeling, shirtjes van het Nederlands team – zowel van voetbal
(!) als van hockey – brachten mooie
bedragen op.
Heren 1 en Dames 1 boden een
BOB-autorit naar huis aan, waarbij Dames 1 ter plekke aanboden
om de passagier ook nog in bed te
stoppen. Of dat gebeurd is weet deze verslaggever niet.
Loterij
De veiling werd, na een gezellige avond rond 24.00 uur afgesloten met een loterij en bekendmaking van de opbrengst. De hoofdprijs van de loterij – 50 maanden
lidmaatschap van Qui Vive – werd
gewonnen door een speelster van
Dames 2. En toen was het moment
aangebroken waarop de opbrengst
bekend werd gemaakt… De voorzitter van de lustrumcommissie overhandigde aan het bestuur van Qui
Vive een cheque van €11.681. Het
werd even stil in het clubhuis. Wat
een bedrag! Heel Qui Vive mag daar
super trots op zijn. Daarmee kunnen
mooie verbeteringen aan de accommodatie gerealiseerd worden.
Gezelligheid, sfeer, creativiteit, professionaliteit, bevlogenheid en betrokkenheid bij onze hockeyclub
voerden deze avond de boventoon.
Het was een feestje. Natuurlijk gaat
er aan zo’n avond veel werk en organisatie vooraf. Drukwerk, kaartverkoop, kavels regelen, barbezetting, veilingmeester regelen, sponsoren zoeken en andere kavelinbrengers enthousiasmeren en spreken, financiën regelen, planning van
de avond, lotenverkoop enz. Veel
vrijwilligers zijn hier druk mee bezig geweest. Een bedankje aan iedereen: sponsoren, kavelinbrengers,
kavelkopers en organisatoren is op
zijn plaats. Bij deze: onze hartelijk
dank. Op naar de volgende lustrumactiviteit bij Qui Vive!
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Eclatante overwinning
voor Legmeervogels

Start van de derde ronde
parencompetitie

Uithoorn - Afgelopen zondag heeft
op het programma gestaan in de
2e klasse B van het District West 1
van de KNVB de competitiewedstrijd Voetbal Vereniging Zeehelden
Amersfoort tegen de Legmeervogels uit Uithoorn. De weer vele meegereisde supporters van Legmeervogels hebben alles behalve kunnen
genieten van het fraaie spel van hun
kluppie. Het was daar in Amersfoort
maar een trieste wedstrijd waarin
Legmeervogels er weinig van bakte.
Als het spel van VVZA ook het aankijken niet waard is dan zien de aanwezige toeschouwers een hele slechte wedstrijd. Er lukte deze dag weinig bij Legmeervogels lange ballen
komen nauwelijks aan. Het lukt de
snelle buitenspelers van Legmeervogels niet om voorbij hun directe tegenstander te komen. als dit dan niet
lukt, gaat alles en alles door het midden met als gevolg een op een hoping van aanvallers en verdedigers
wat het nog rommeliger maakte. Pas
in de 32ste minuut zien wij het eerste
schot, noem het schotje, op het doel
van VVZA. Dit komt dan van Joey
Sack. Daarvoor heeft de doelman
van VVZA weinig of niets te doen
gehad. 2 minuten later wordt er door
een van de VVZA verdedigers hands
gemaakt. Legmeervogels appelleren
en de scheidsrechter kent Legmeervogels een strafschop toe. Het is dan
Laurens v.d.Greft die de VVZA doelman geen schijn van kans geeft en
Legmeervogels staat op de ‘’verdiende ‘’0-1 voorsprong. In de eerste 45
minuten heeft Legmeervogels heel,
heel veel balbezit maar men doet
daar bitter weinig mee. En dan is deze ingeschoten strafschop wel het
hoogte punt uit de eerste 45 minuten

Uithoorn - In de A- lijn wilde André ook wel eens in de schijnwerper
staan en zo waar het is hem gelukt,
hij haalde met Mieke precies zeventig procent binnen en werd daar
zeer ruim eerste mee. Jan & Ben
volgden dus op flinke afstand, maar
over hun 60% als tweede hoeven ze
echt niet bescheiden te doen. De
derde plek was voor Joop & Frans
met 55%, net voor Ben & Gert die
op 54,58% uitkwamen. An & Jan begonnen als net gepromoveerd paar
voortvarend en behaalden een prima resultaat van 54% rond als vijfde. In de B- lijn trokken Floor &
Theo aan de bel met een fraaie eerste plaats van 62,15%. Tonny & Otto presteerden ook uitstekend, maar
moesten de score wel delen met
Trudy & Cathy met voor beide paren
58,33%. Wil & Ruud legden beslag
op de vierde positie met 55,56% gevolgd door Marjan & Jan die als vijfde van de in totaal 14 paren van deze lijn 54,86% ophaalden. In de C-

Aanmodderen
Het tweede bedrijf is niet veel beter
dan het eerste. Legmeervogels blijven aanmodderen en weet nauwelijks kansen te creëren. Eigenlijk is
het zwakke VVZA beter dan Legmeervogels. VVZA bepaalt eigenlijk
het tweede bedrijf. In dit bedrijf is het
dan ook de doelverdediger van Legmeervogels Joey v.d.Wal die de man
of de match wordt. Met een groot
aantal fraaie reddingen behoed hij
Legmeervogels voor het tegendoelpunt en misschien ook wel een nederlaag.
Verdedigend ging het nog wel eens
fout Maar de verdedigers hadden
misschien wel de gedachte laat maar
Van der Wal staat er toch nog. Ook
in het tweede bedrijf was het spel
van Legmeervogels niet bijster hoogstaand. Het zou eerder 1-1 worden
of misschien wel 2-1 voor de gastheren ware het niet dat de VVZA doelman in de 44ste minuut opzichtig in
de fout ging. Een voorzet van Robin
Oussoren werd door de doelman totaal verkeerd beoordeeld en toen de
bal voor de voeten komt van Jordy de
Groot is het een niet te versmaden
kans en werkt De Groot de bal keurig
in het lege doel. 0-2. Dan is de strijd
gestreden en houdt Legmeervogels
aan deze bar slechte wedstrijd toch
nog drie punten over en daar is dan
ook alles mee gezegd.
Aanstaande zondag om 14.00 uur
speelt Legmeervogels thuis tegen
Hillegom. Eerder in dit seizoen, uit in
Hillegom weet Legmeervogels een
3-0 achterstand weg te werken en
mocht Hillegom na afloop blij zijn
dat het 3-3 is geworden. Legmeervogels 2 speelt om 12.00 uur thuis tegen AS’80.

Schoolvoetbal van start
Uithoorn - Op woensdag 5 maart is
een begin gemaakt met het schoolvoetbaltoernooi seizoen 2013-2014 In
de jongens E poule B zijn aan de start
gekomen De Kajuit e1, Zon E2, Startnest E2, kwikstaart E4 en de Springschans E1. Na dat alle wedstrijden in
deze poule waren gespeeld werden
de punten opgeteld en blijkt De kajuit E1 winnaar te zijn van deze poule met 10 punten uit 4 wedstrijden.
Op de 2e plaats ook 10 punten maar
een iets minder doelsaldo Zon E2 beide teams zijn door naar de volgende
ronde. Op de 3e plaats is geëindigd
Startnest E2 met 6 punten. 4e plaats
is voor Startnes 3 punten de 5e plaats
Kwikstaart E1 met helaas geen punt
mar wel twee maal gescoord. In de
poule A Jongens E zijn over naar de
halve finale Kwikstaart E1 met de volle winst uit de 4 gespeelde wedstrijd.
Ook door is toermalijn E1 met 9 punten uit 4 duels. De 3e plaats is voor
Dolfijn E1 met 6 punten. 4e is geworden Kwikstaart met 3 punten en de
5e plaats is voor Toermalijn E1 geen
puntjes maar zij hebben wel even zes
keer gescoord.
E poule
De Meisjes E poule A is gewonnen
door de Toermalijn met 9 punten uit
drie wedstrijden. Zij gaan dan ook
door naar de finale op vrijdag 4 april.
Wie ook mogelijk naar de finale gaan
zijn de meisjes E3 van Springschans
zij behaalde 6 punten uit drie wedstrijden. Voor hen is het dus nog even
afwachten want de beste nummers
2 van de meisjes poule plaatsen zich
ook voor de finale. De derde plaats in
deze poule is voor de Regenboog met
3 punten en de 4e plaats ging naar
Kwikstaart ME 1 met helaas geen
puntjes. Maar wel een keer gescoord.
A poule
In de jongens D poule A gaan ook de
eerste twee teams door naar de halve finale welke gespeeld gaat worden op woensdag 26 maart/ In de
poule zijn geplaatst Springschans
D2 met 12 punten uit 4 wedstrijden

en de Zon D1 met 6 punten gaan ook
mee naar de halve finale. 3e plaats is
voor Kwikstaart D3 met 5 punten. 4e
plaats Startnest d1 4 punten en de 5e
plaats is gegaan naar regenboog D1
met toch nog een punt. Ten slotte waren er ook wedstrijden in poule D jongens D. voor de halve hebben zich
geplaatst Vuurvogel D1 met 9 punten en de Zon D2 met 6 punten. De
derde plaats, dus net geen halve finale Springschans D4 met 3 punten en
Kwikstaart D1 met helaas geen punten.
Volgende ronde
Op woensdag 12 maart worden er
weer poule wedstrijden gespeeld.
Jongens D poule B. hierin komen in
Aktie Dolfijn D1, Zon D3,Springschans
D3, Kajuit D1 en Toemalijn D1. In de
jongens poule C komen dan uit Startnest D2, Kajuit D2, regenboog D1,
Springschans D1 en Kwikstaart D2.
Ook op het veld komen de ploegen
welke uitkomen in Jongens E poule C
tw. Zon E1, Regenboog E2, Startnest
E1, Kwikstaart E1 en Springschans E4
In de Jongens Poule D komen dan uit
Regenboog E1, Toermalijn E2, Springschans E3 en Vuurvogel E1
Ook de dames komen weer in Aktie In
de Meisjes D poule A komen in Aktie
Kajuit MD1, Kwikstaart MD3, Regenboog MD1, Toermalijn MD1, Springschans MD3.
Scheidsrechters
Het is en het blijft misschien wel kommer en kwel met de scheidsrechters? Er is een gigantisch te kort aan
scheidsrechters. De organisatie doet
dan ook een zeer dringend beroep op
dames en heren die een van de vele
schoolvoetbalwedstrijden wil fluiten.
De wedstrijden worden op een heel
en op een half veld gespeeld en alle wedstrijden duren twee maal tien
minuten. Wilt u dit doen, kom dan
aanstaande woensdag of ook op 19
maart, naar de velden van Legmeervogels en kom u in de bestuurskamer aanmelden. De eerste wedstrijden beginnen om 14.00 uur.

Verlies voor Qui Vive
Uithoorn - Op de, tot nu toe, mooiste dag van het jaar (21 graden!!)
speelde Qui Vive tegen Victoria. Victoria staat 8e met 4 punten achterstand op Qui Vive. Om aansluiting
te houden met de top 3 was winnen een must voor Qui Vive.Qui Vive begint sterk aan de wedstrijd, er
is controle en meer balbezit. Dit betaald zich dan ook uit in een verdiende 1-0 voorsprong na een strafcornergoal van specialist Mark Weber. Na 12 minuten krijgt Tim Bakker een domme gele kaart waardoor
de mannen uit Uithoorn 10 minuten met 10 man moeten spelen. Victoria krijgt meer ruimte en hierdoor
ook meer kansen. één van die kansen wordt ook een goal en daarom
staat het bij rust 1-1.
Na de rust komen beide ploegen
wat voorzichtig uit de startblokken en gaat het spelbeeld langzaam

maar zonder dreiging heen en weer.
Qui Vive probeert aan te zetten op
de 2e goal maar moet scherp zijn op
de counter van Victoria. Die scherpte
ontbreekt even op het moment dat
Qui Vive niet goed omgaat met een
aanvallende corner en uit de fast
break weet Victoria knap de 1-2 te
scoren. Binnen 2 minuten staat het
echter alweer 2-2. Qui Vive laat zich
niet van de wijs brengen en Erik Otto scoort knap met zijn backhand na
aangeven van Martin Genestet. Een
mentale opsteker voor Qui Vive.Dan
gaat nog 15 minuten lang de energiekraan volledig open en spelen
beide ploegen voor de overwinning.
Corner en kansen zijn er voor beide
ploegen en Victoria scoort 5 minuten
voor tijd de 2-3 wat tevens ook de
eindstand zal zijn. Een flinke domper
voor Qui Vive want de ploegen in de
top 3 laten ook punten liggen.

Veel podiumplaatsen voor
UWTC wielrenners
Uithoorn - Het kampioenschap van
Amsterdam is altijd net even anders
dan de andere voorjaarskampioenschappen. In Amsterdam worden de
wedstrijden verdeeld over 2 dagen
en zijn er ook andere categorie indelingen.
Op zaterdag 8 maart pakte Lorena
Wiebes de 2e plaats bij de nieuwelingen meisjes. Het peloton bleef de
hele wedstrijd bij elkaar. De laatste
ronde probeerde Lorena weg te rijden, maar de andere kwamen weer
terug. Toen de eerste renner over
Lorena heen kwam, kon zij aanpikken en meesprinten met een mooie
tweede plaats als resultaat. Sven
Nijhuis en Menno van Capel reden
beide lekker mee in het peloton bij
de nieuwelingen jongens. Beide waren regelmatig voorin te vinden en
probeerde ook een demarrage. In de
massasprint werd Sven 12e en Menno 16e. De jongens waren tevreden.
Zonnetje
Met een heerlijk lentezonnetje stonden zondagochtend 9 maart de renners klaar voor het Kampioenschap
van Amsterdam categorie 5/6 en
categorie 7. Onder hen Ian van den
Berg, Eric Looij en Stijn Ruijter. De
categorie 7 renners mochten wat
eerder van start om beide groepen
een aparte wedstrijd te laten rijden.
Maar tot ieders verbazing reden er
na één ronde drie renners uit categorie 5/6 in het peloton van 7. Onder hen was Eric Looij. Nog een ronde later reed het drietal zelfs vooruit.
Dat lieten de renners uit de oudste
groep niet op zich zitten en na een
tempo versnelling van Stijn en van
de Amstelrenners Victor Broex en
Enzo Leijnse werden de drie vluch-

ters ingelopen en gelijk meer dan de
helft van het peloton eraf gereden.
Met een groep van 8 reden werkten ze gestaag aan hun voorsprong.
Het drietal van categorie 5/6 mocht
drie ronden eerder afsprinten. Dat
werd een spannende strijd waarbij
het Eric net niet lukt zijn wiel op tijd
naar voren te drukken. Desalniettemin pakte hij daarbij wederom een
mooie derde plaats. In de oudste
groep werd het ook een spint en deze werd knap gewonnen door Stijn
Ruijter. Ian van de Berg had intussen zijn eigen race gereden. Hij is
geen snelle starter en door het geweld aan het begin moest hij het peloton gelijk laten gaan. Samen met
enkele andere renners maakte hij er
een mooie race van.
Leuke groep
Een leuke groep dames en junioren aan start. Na een aantal rondes
werden er aanvallen geplaatst. Er
bleef uiteindelijk een kopgroep over
van 5 man waaronder 3 UWTC-leden. De kopgroep bestond uit: Franklin Wessels, Jaron Berends, Jeroen
van Goor, Michael den Toom en Bas
Overdevest. Koen de Best en Bart
de Veer probeerde het peloton af te
stoppen. Alle dames reden ook in
het peloton en de dames lieten het
op een sprint aankomen, waarbij onze Marit Plat de derde plaats wist te
behalen. Na een uur in de kopgroep
moest Jeroen van Goor er helaas af
met kramp. Michael den Toom (de
Amstel) wist de lange sprint te winnen voor Franklin Wessels (UWTC)
en Bas Overdevest (Olympia) en Jaron Berends (UWTC). Bij de elite
renners wist Jeroen Breewel de 2e
plaats te pakken!

Uithoorn - Afgelopen zondag hebben de schaatsers van de Uithoornse vereniging SV Amstelland het
seizoen afgesloten met hun clubkampioenschappen op de Jaap
Edenbaan. Omdat het op deze
prachtige lentedag de hele dag zonnig is met een temperatuur van liefst
20 gr. vraagt menigeen zich af of er
nog wel ijs zal liggen op deze onoverdekte baan. Die vrees blijkt niet
nodig. Het ijs ligt er prima bij en met
weinig wind zijn de omstandigheden gewoon prima!
Bij de heren wint clubfavoriet Ivan
Veul de titel met een tijd van 46.62
op de 500 m, -een nieuw p.r. (persoonlijk record)- en met 2:25.49 op
de 1500m. De strijd om plaats twee
en drie is buitengewoon spannend.
In een rechtstreeks duel op de 1500
m klopt Michiel Heemskerk met
een p.r. (2:28.32) Han Houdijk. Echter, dank zij zijn betere 500 m weet
Han in het klassement Michiel met
0,06 punt net voor te blijven! Peter
Verbruggen eindigt als vierde en
nieuwkomer Bart van Iterson wordt
met 2 p.r.’s knap vijfde. Bij de dames
maken twee junioren hun intrede.
Met p.r.’s zowel op de 500 m (52.76)
als de 1000 m (1.53.50) wordt Inge Meijerink soeverein kampioen.
Suzanne de Bruine wordt, ook met

twee pr’s, knap tweede en Patricia
Elsinger derde.
jeugdschaatsers
De jeugdschaatsers maken er een
waar feest van. Iedereen slaagt erin om de twee afstanden in een persoonlijk record af te leggen. Bij de
jongens I wordt Daan Puplichuizen
met 57.75 (500m) en 1.22.66 (700m)
kampioen voor Friso Rip en Bart van
Leeuwen. Bij de jongens II behaalt
Sam Houdijk de titel voor Martijn
ten Veldhuis en Remco Kuiper.
Bij de meisjes I is de titel duidelijk voor Dymfi Duivenvoorden met
54.79 (500 m) en 1:19.672 (700 m).
Het rijden van diverse wedstrijden
de laatste weken, lijkt zich uit te betalen. Eva van Boxtel wordt tweede waarbij ze haar onlangs in Heerenveen gevestigd p.r. op de 500 m
weet te verbeteren! Bij de meisjes
II weet Marije Soppe dank zij een
betere 700 m Maartje ten Hoope
voor te blijven . Het is een geslaagd
kampioenschap waarop zowel de
schaatsers als hun trainers tevreden
kunnen terugkijken. En de complimenten gelden ook voor de ijsmeesters van de Jaap Edenbaan die ondanks de zeer hoge temperaturen
overdag, ’s avonds voor een prima
ijsvloer hebben gezorgd.

Bridgeclub De Legmeer speelt nog
tot 7 mei op de woensdagavond
vanaf 19.45 uur in de barzaal van
sporthal de Scheg. Daarna wordt
met ingang van 14 mei overgegaan
naar de zaal van Dans & Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20,
eveneens in Uithoorn. Ook de zomerdrives zullen daar vanaf juni
plaatsvinden. Voor inlichtingen het
secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon 0297
567458.

Zondag 16 maart open
dag hockeyclub Qui Vive
Uithoorn - Jongens en meisjes
kunnen op deze dag spelenderwijs
kennismaken met de hockeysport.
De open dag duurt van 10.45 -12.30
uur. Onder leiding van ervaren trainers worden de eerste beginselen
van het hockey uitgelegd en kun
je ook meteen oefenen met bal en
stick, die je kunt lenen van de club.
Qui Vive -die dit jaar 50 jaar bestaatis een regionale vereniging met leden uit o.a. Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en De Kwakel.
Binnen de club wordt speciaal veel
aandacht besteed aan jeugd. Kinderen van 4 en 5 jaar zijn van harte
welkom om al bij Qui Vive te komen
hockeyen: onze Stokstaartjes.
In een programma van acht trainingen werken zij op een sportieve manier aan de ontwikkeling van
balmotoriek en spelenderwijs worden de basisvaardigheden van het
hockey bijgebracht. Dit programma
wordt ook dit voorjaar weer aangeboden!

Programma 16 maart als volgt:
10.45 uur - ontvangst van de kinderen en de ouders
11.00-12.00 uur - hockeyclinic voor
de kinderen
12.00-12.15 uur - presentatie voor
de ouders door het bestuur
12.00-12.30 uur - broodje en limonade voor de kinderen en inschrijving nieuwe leden.
Om 12.45 speelt Dames I van Qui
Vive nog een wedstrijd waar je natuurlijk naar kunt blijven kijken.
Op de dag zelf zijn er vrijwilligers
die je alles kunnen vertellen over
het lidmaatschap, de contributie, de
trainingen, het tenue en de spelregels. Kinderen die tijdens deze open
dag lid worden (inschrijfgeld €50
contant) kunnen bovendien dit seizoen nog 8 trainingen meedoen!
Het adres van Qui Vive is Vuurlijn 30
in De Kwakel, 0297-562274. Voor de
ingang is een parkeerterrein, maar
je kunt natuurlijk ook op de fiets komen! Voor vragen kun je terecht bij
jongstejeugdhockey@quivive.nl.

Tennisclub Uithoorn:
Open Dag 16 maart Senioren
Uithoorn - De ideale manier om
kennis te maken met tennis op gravel. Kom naar de Open Dag van
Tennisclub Uithoorn. Het komende weekend organiseert Tennisclub
Uithoorn (T.C.U.) de Open Dag voor
senioren op haar tennispark aan de
Hollandse Dijk 3 (in het Libellebos).
Afgelopen winter zijn alle gravelbanen volledig vernieuwd.
Op zondag 16 maart is de Open Dag
voor senioren. Van 10-12 uur kunt u
zelf proberen hoe leuk tennis is onder begeleiding van en met een van
de tennisleraren. Ook dan zullen leden van het bestuur en de technische commissie aanwezig zijn om al
uw vragen te beantwoorden. En om
12.00 uur begint dan het Openingstoernooi voor de senioren. Heeft u
er zin in, dan kunt u meteen aan het
Openingstoernooi meedoen.

Record regen bij SV
Amstelland

lijn gingen Froukje & Rini met de
eerste plaats aan de haal door met
58,85% Atie & Wies, die op 58,33%
kwamen, nipt voor te blijven.
Tini & Jeanette zetten een eerste
stapje naar terug keer met 57,81%
als derde. Maria, met gelegenheidsmaatje Debora, bezet met 52,60%
voorlopig de vierde promotie plek,
maar moet die wel delen met Anneke & Marianne die op het zelfde
percentage uitkwamen.

Vrij spelen en competitie
Leden kunnen van ’s morgen vroeg
tot ’s avonds laat (9 - 23 uur) ongedwongen genieten van hun sport en
na afloop nog een gezellig drankje
nuttigen. De banen zijn open vanaf
half maart tot eind oktober (afhankelijk van het weer). Ook voor competitiespelers is er voldoende ruimte
om te trainen en wedstrijden te spelen. De niveaus variëren van speelsterkte 3 tot en met speelsterkte 9.
Daarnaast besteedt T.C. Uithoorn
al jarenlang veel zorg aan de ont-

wikkeling van jeugdig talent. Het
clubhuis ligt midden op het park
en heeft een verhoogd terras, waar
u een goed uitzicht over de banen
heeft. De competitie is druk bezet.
Ook de vele eigen toernooien worden zeer druk bezocht door de leden. Daarnaast organiseert de vereniging al meer dan 30 jaar eind juni
het bekende Open Ute Hoirne Toernooi, waarbij ook leden van andere verenigingen kunnen inschrijven.
Tennisclub Uithoorn is opgericht in
1955 en is de oudste tennisvereniging van Uithoorn. De vereniging
telt ruim 600 leden en heeft bijna
200 jeugdleden.
Activiteiten
T.C.U. is een zeer actieve tennisvereniging en organiseert tijdens
het tennisseizoen veel activiteiten.
Zo kunt u meedoen met de mixedavonden (woensdag en vrijdagavond), jeugdtoernooien, clubkampioenschappen, open jeugd en senioren toernooi en een diversiteit
aan overige activiteiten.
Voor meer informatie en eventueel
inschrijven kunt u ook de website
bezoeken: www.tcuithoorn.nl.
Voor iedereen die zich tijdens de
Open Dagen of in maart/april (voor
het eerst) inschrijft, geldt een aantrekkelijke korting op het eerste jaar
lidmaatschap: 30% voor junioren,
20% voor senioren.
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Legmeervogels F3 speelt
sterke wedstrijd
Uithoorn - Zaterdagochtend 8
maart, begon goed; lekker voetballen midden in de stad, bij Swift
F5. Fantastisch weer motiveerde de
Legmeervogels F3 extra om er flink
tegenaan te gaan. De jongens van
Swift F5 hadden nog geen 1 wedstrijd verloren en de koploper in de
pool. Dat beloofde dus een pittig
potje te worden. In de kleedkamer
werd de opstelling doorgenomen.
Irfaan in de spits. Nahom en Stijn als
middenvelders. Kevin, Puck en Kimi
in de achterhoede. En Bo op doel.
In de wissel als troef ; Mirza en
Wasim. De wedstrijd ging van start.
Swift F5 is een sterk team wat gelijk goed samenspeelde, terwijl Legmeervogels eerst nog even zoekende was . Maar na tien minuten
was iedereen wat meer op z’n plek
en kon Puck een mooie pass geven
naar Kevin, die naar Irfaan schoot
die vervolgens een poging deed om
te scooren wat helaas mislukte.
Hard gewerkt
Er hard gewerkt, ballen werden afgepakt en er volgende hier en daar
een kans. Keeper Bo had een paar
geweldige reddingen. Maar toen
kwam dan toch dat gevreesde moment; door een ongelukkige bal die
door ‘t midden gespeeld werd door
Legmeervogels, kon Swift F5 toeslaan en 1-0 maken. Oeps, dat was

Doe de Westeinderloop!
Regio - Op zondag 16 maart a.s.
organiseert
Atletiekvereniging
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse Westeinderloop. Net als voorgaande jaren is de Westeinder Adviesgroep
hoofdsponsor van dit loopevenement.
De hoofdafstand is een loop over
10 kilometer. Ook wordt er een 5
kilometer loop uitgezet. De route van beide afstanden is gelijk aan
die van vorig jaar. Dit parcours gaat
voor een groot deel langs de Westeinderplas. Vanwege groot succes
staat ook de 1 kilometer kidsrun
weer op het programma. De start
en finish van alle afstanden is op de
atletiekbaan aan de Sportlaan 43 in
Aalsmeer. De start voor de 10 en 5

km is om 11.00 uur, de kidsrun begint om 10.30 uur. Douche, kleedgelegenheid en EHBO zijn aanwezig. Na afloop ontvangt iedere deelnemer tegen inlevering van het
startnummer een leuke herinnering
die de Westeinder Adviesgroep beschikbaar stelt. De organisatie heeft
er alle vertrouwen in om voor de
lopers weer een goede wedstrijd
neer te zetten.
Online inschrijven kan nog t/m 13
maart a.s. via de website www.westeinderloop.nl. Hier vindt u tevens alle informatie over de loop. Ook op
de dag zelf kunt u zich inschrijven
tot 20 minuten voor aanvang van
de loop. Raadpleeg de site ook bij
extreme weersomstandigheden.

Lastige wedstrijd voor
Legmeer dames
Uithoorn - De dames van Legmeervogels zijn nog steeds in de race voor
een evt kampioenschap, al hebben
zij dat niet meer in eigen hand. Dan
geldt het motto dat je in elk geval je
eigen wedstrijden moet blijven winnen en hopen dat de nummer 1 ergens punten laat liggen.
Deze week werd er in Amersfoort
gespeeld tegen Fulmen Fidelitas,
een tegenstander waar thuis ruim
van werd gewonnen. Deze keer
werd het een compleet andere wedstrijd. Allereerst was de aangewezen
scheidsrechter niet komen opdagen waardoor iemand van de thuisclub ging fluiten. Verder was het zo’n
wedstrijd dat de bal er maar niet in
wil wat je ook doet. Het spel was
niet slecht, er werd goed gespeeld,
maar in de afsluiting lukte het niet
om de bal langs de keepster te krijgen. (die soms zelf niet wist hoe ze
de bal stopte) De thuisclub lukte dat
wel zodat het team van Discafé het
Dorp in de eerste helft constant tegen een grote achterstand aankeek.
Pas na 10 min. werd voor het eerst
het doel gevonden, maar toen had
Fidelitas al 4x gescoord, dus moest
er ingehaald gaan worden. Een tijdlang werd er om en om gescoord en
lukte het niet om dichterbij te komen.
Wat Legmeervogels ook probeerde, de bal wilde er maar niet in. Vlak
voor de pauze werd er dan wel weer
gescoord, waardoor de ruststand
met 7-5 nog een prima uitgangspositie voor de 2e helft was. Verdedigend
zat het namelijk wel goed in elkaar
al was het lastig om één speelster
te verdedigen die steeds aanvallende fout maakte maar daar niet voor
werd bestraft.

Vrije positie
Na de rust kwam het team wel goed
uit de startblokken en werd er direct 2x gescoord waardoor het gelijk werd en men dus weer opnieuw
kon beginnen aan de wedstrijd, Legmeervogels deed weer helemaal
mee. Beide teams scoorden nog
éénmaal en daarna liepen de gasten weg naar een 8-11 tussenstand
door goed te spelen en de juiste persoon te vinden op een vrije positie. Toch bleef Fidelitas er ook voor
gaan en na een doelpuntloze periode van LMV stond het weer gelijk,
12-12. Legmeervogels kwam weer
voor maar de thuisclub antwoordde
direct, het bleef dus spannend. Drie
goede aanvallen later was het Discafé team weer op voorsprong met 1316 en de buit leek binnen. Vanaf dat
moment ging de scheidsrechter een
rol spelen. Bij Legmeervogels werd
een aantal keer 2 minuten gegeven,
terwijl aan de andere kant deze straffen niet kwamen. Ondanks dat bleef
het team rustig maar kon niet voorkomen dat Fidelitas weer op gelijke
hoogte kwam, 16-16 met nog 1 minuut te spelen. De laatste aanval was
voor Legmeervogels. Er werd goed
gekeken en niet overhaast afgesloten en op een gegeven moment werd
de cirkelspeelster gevonden die onreglementair gestopt werd, een strafworp! Deze werd met nog 20 seconden te spelen benut wat de overwinning betekende, want de tegenstander had geen tijd meer om een aanval op te zetten.
Een moeizame overwinning dus
maar wel verdiend. Volgende week
om 13:40 uur in de Scheg de topper
tegen de nummer 1 Leidsche Rijn.
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Bedrukte stemming bij BVK

toch wel een tegenvaller. Kon Legmeervogels dit wel weer goedmaken? De verdediging kreeg de opdracht om extra scherp te zijn. Daar
werd goed naar geluisterd. Puck, Kimi en Kevin bleven goed “hangen”
en schoten de bal naar de voorhoede zodra ze kans zagen. En
dat werkte, want toen Ifraan de bal
kreeg, kon hij er met zijn lange benen mee vandoor gaan. Hij schoot,
en met succes.!
De gelijkmaker !! 1-1! Dat gaf de
jongens van Legmeervogels vleugels. Niets hield ze meer tegen. Ook
geen grote jongens van de tegenpartij. Ondertussen waren Mirza en
Wasim ook in het spel gekomen en
lieten gelijk zien wat ze in huis hadden. Mirza nam de corner en schoot
de bal in 1 keer prachtig in het doel.
1-2 ! Middenvelders Stijn, Wasim en
Nahom vormden de sterke schakels
tussen de voor- en achterhoede. De
verdediging werd niet gewisseld en
moesten de hele tijd scherp blijven.
Door dit teamwerk lukte het Irfaan
en Mirza allebei om nog een keer te
scooren en werd de eindstand 1-4
voor Legmeervogels. Wat was iedereen blij en trots! Het zonnetje was
inmiddels nog meer gaan schijnen.
Deze zaterdag was nog maar net
begonnen en kon nu al niet meer
stuk.

• Nieuwe Meerbode

Britt Koolmoes prolongeert
Nederlandse titel
Uithoorn - De 14 jarige Britt Koolmoes uit Uithoorn heeft afgelopen
zaterdag haar Nederlandse judo titel weten te prolongeren. Britt had
zich twee weken geleden geplaatst
voor het Nederlands Kampioenschap door voor de 4e maal kampioen van Noord Holland te worden.
Britt behoorde vooraf tot de favorieten, zeker na haar indrukkwekkende
zege op de Dutch Open Espoir van
afgelopen januari. Britt begon het
toernooi tegen Vera Schuurmans
uit Limburg en won vrij eenvoudig
met een schouderworp en beëindigde de wedstrijd met een beenverwurging. In de 2e ronde wachtte
een lastige opponent Inez Verhoef
uit het district Zuid Nederland. Inez maakte het Britt erg lastig maar
kon het tempo en de druk die Britt
gaf niet aan en liep op twee straffen waardoor Britt doorging naar de
kwartfinale. In de kwartfinale stond
Britt tegen de nummer 1 uit het district Noord Nederland Jikke Bijker.
Jikke Bijker had indruk gemaakt
met een aantal mooie overwinningen maar Britt hield zich goed
aan het tactisch plan en schakelde direct de lastige pakking van Bijker uit en scoorde tot driemaal toe
met schouderworpen en beëindigde hiermee de wedstrijd. Britt stond
in de halve finale en moest het opnemen tegen medefavoriet en de
nummer 1 van Zuid Holland Naomi
van Krevel. Het werd een hele lastige wedstrijd die lang gelijk opging,
beide judoka’s werden bestraft voor
passiviteit en na de officiële speeltijd stond het gelijk.

Extra druk
Dit betekende verlenging met “golden score”. Britt die de hele partij al de overhand had verhoogde
in de extra tijd de druk en maakte
binnen een halve minuut drie sterke aanvallen die geen score opleverden maar wel zorgden voor een
bestraffing van haar tegenstandster
voor passief gedrag; hierdoor stond
Britt voor het 3e jaar op rij in de finale van het Nederlands Kampioenschap. In de finale trof Britt Jennifer
Dagdaporian uit Zuid Holland. Britt
heeft nog nooit verloren van Jennifer maar heeft het altijd lastig tegen
haar. Britt begon de finale behoudend en zocht naar openingen.
Jennifer begon, zoals we gewend
zijn van haar, furieus en Britt werd
dan ook bestraft voor passiviteit.
Britt schakelde direct een versnelling hoger en nu liep Jennifer achter de feiten aan en werd ook zij
bestraft voor passiviteit. Britt kreeg
steeds meer ruimte en scoorde dan
ook met haar favoriete schouderworp. Er resteerde nog 40 seconden en Britt judode professioneel de
wedstrijd uit.
Door deze prestatie prolongeerde zij
haar titel van vorig jaar maar dan in
een hogere gewichtsklasse. Bijzonderheid is dat Britt de enige deelneemster was die haar titel wist te
prolongeren. Komend weekend zal
Britt zich proberen te plaatsen voor
het kampioenschap van Nederland
tot 18 jaar en ook daar behoort zij
tot de medaille kandidaten.

De Kwakel - Nog niet zo lang geleden werd in mijn wekelijkse verslagje de hoop uitgesproken dat we Jose Moller spoedig weer in ons midden zouden mogen verwelkomen na
een voor haar moeilijke tijd. Dat heeft
helaas niet zo mogen zijn, want afgelopen donderdag moest voorzitter Elly van Nieuwkoop de leden het
overlijden van Jose melden. Met Jose verliest de BVK een sympathiek
lid die jarenlang met partner Yvonne Koestal de bridgeavonden mede
kleur gaf. We zullen haar missen en
met veel respect aan haar terug denken. Zoals Elly in haar toespraakje al
verwoordde wensen we zus Kitty en
zwager Huub, bridegepartner Yvonne
en alle anderen die Jose dierbaar waren heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies .
Ne een indrukwekkend moment van
stilte werden in een aanvankelijk wat
bedrukte sfeer de kaarten toch maar
ter hand genomen en geleidelijk aan
werd de stemming toch weer ‘ouderwets Kwakels’, zoals Jose die altijd prettig vond, net als vrijwel iedereen bij de BVK. Aan het eind van de
avond werden de uitslagen als vanouds door Cor voorgelezen in de vaste volgorde, dus van onderin de C tot
bovenaan de A, precies contra aan
de weergave hier.
A lijn
In de A lijn kaapten Elly en Jaap
van Nieuwkoop de eerste plaats
met 62,15% weg voor de neuzen
van Francis Terra met invalster Jan-

ny Streng, die 57,64 noteerden. Nelly Vork en Andre Verhoef werden 3e
met 57,29%. Eefke Backers en Marianne Kamp konden deze avond geen
potten breken en zij eindigden op de
14e plaats van de 14 paren.
Rita en Wim Ritzen staan nog 1e in
de totaalstand, maar de achtervolgers hijgen in hun nek.
B lijn
In de B lijn was de 1e plaats voor de
immer ambitieuze Truus en Piet Langelaan met 63,54%, gevolgd door Bep
Verleun en Ria van Zuylen die hun 3e
opeenvolgende podiumplaats opeisten met 57,99%. In de totaalstand is
de volgorde hetzelfde met een verschil van 0,01%(!!!) gemiddeld. Ria
Broers en Loes Schijf completeerden
het podium door 3e te worden met
54,86%. Ineke Hilliard en Huib van
Geffen verstonden elkaar deze avond
slecht en zij moesten alle andere paren boven zich dulden.
C lijn
In de C lijn werden Matty en Kees
Overwater zeer overtuigend 1e met
maar liefst 66,67%, exact 10% meer
dan gelegenheidspaar Irene EgbertsRia Bulters. Toch een onverwachts
mooie score dus. De 3e plaats was in
deze lijn voor Piet v.d. Poel en Gerard
de Kuijer met 54,17%.In deze lijn nemen Matty en Kees de 1e plaats in de
totaalstand na 3 van de 6 speelavonden in, gevolgd door Gerard en Piet
die vastbesloten lijken zo spoedig
mogelijk terug te keren naar de B lijn.

Start nu met bewegen bij
Amstelhof Uithoorn
Uithoorn - Amstelhof start met
het 10-weekse beweegprogramma
‘Start met Bewegen’. Binnen 10 weken leren de deelnemers meer over
een gezonde leefstijl en worden zij
door professionals gecoacht om dit
om hun eigen manier vast te houden. Bewegen heeft namelijk diverse voordelen. Het is goed voor harten bloedvaten, het helpt tegen diabetes, u krijgt sterkere botten, een
betere afweer, een gezond hart en
geeft een fitter gevoel! Leer u uw
grenzen kennen en vermijdt daardoor blessures. Niet alleen het lichaam, ook de hersenen blijven in
betere conditie door dagelijks te
bewegen. Onderzoek toonde aan
dat mensen die een fysiek heel actief leven leiden tot 50 procent minder kans hebben op Alzheimer. Dat

komt doordat beweging een gunstige invloed heeft op een aantal belangrijke risicofactoren voor Alzheimer: hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes. Vergoeding voor
verzekerden van Zorg & Zekerheid.
Indien u aanvullend verzekerd bent
bij Zorg & Zekerheid dan kan de
vergoeding voor het 10-weeks beweegprogramma oplopen tot 175,euro per kalenderjaar.
Wilt u ook ervaren wat beweging
voor u kan doen? Neem dan contact op met Amstelhof en Start met
Bewegen.
Bel voor meer informatie: 0297531855 of kijk op: www.amstelhof.
com/start. Locatie: Amstelhof Sport
& Health Club, Noorddammerweg
30 in Uithoorn.

Succesvol weekeinde
Boule Union Thamen
Uithoorn - Het tweede weekeinde
van Maart had een prima verloop
voor de petanquespelers en –speelsters van Boule Union Thamen.
Zondag 9 maart werd de wintercompetitie tripletten, zondageditie, afgesloten. Het eerste team, bestaande uit Ina Hoekstra, Ria van
Beek en Henk van Rekum, kwam
voor het eerst uit in de eerste klasse. Na een slechte start tijdens de
eerste speeldag, werden tijdens de
tweede speeldag drie partijen gewonnen. Daarmee stond het team
op de 14e plaats en dat was een
degradatieplaats. Tijdens de laatste speeldag moesten zij tenminste één plaats in de ranglijst stijgen.
Daar zag het in eerste instantie niet
naar uit, want de eerste twee partijen werden beide verloren. Daarna kwam het team goed op stoom.
Partij drie en vier werden gewonnen van equipes die ook degradatie
probeerden te ontlopen. De laatste
partij tegen de hekkensluiter moest
nu gewonnen worden om degradatie te ontlopen. De partij ging aardig gelijk op, maar bij een stand
van 7-7 scoorde het team van Les
Pointeurs vier punten en hadden
dus nog twee punten nodig voor de
overwinning. Maar de Butters krabbelde terug en via 8-11, 9-11 en 1011 en in de volgende mène verzuimde de tegenstander om de op punt
liggende boule weg te schieten en
vergooiden alle zes hun boules. Ina
Hoekstra plaatste twee boule haarzuiver bij en de overwinning was
een feit. Met een 12e plaats was het
team veilig.In de tweede klasse eindigde het tweede team, bestaande
uit Günther Jacobs, Alfonso Atanes
Limia en Joan van Rekum (invaller
voor Nico van der Meer) keurig in
de middenmoot met zeven gewonnen partijen van de vijftien.
Verenigingsteamcompetitie:
Vrijdagavond werd de zesde en op
één na laatste ronde van de verenigingsteamcompetitie gespeeld.
Boule Union Thamen is met twee
teams vertegenwoordigd in respectievelijk de tweede en de vierde

klasse. In de verenigingsteamcompetitie wordt gespeeld met teams
van 6-8 spelers/speelsters. Er worden per avond drie ronden gespeeld
tegen steeds één andere vereniging. De eerste en de derde ronden
zijn triplettenronden en de tweede ronde is een doublette ronde.
In de tweede klasse trad het team
van Boule Union Thamen aan tegen de als derde geklasseerde vereniging De Boel de Boule uit Roelofarendsveen. In de eerste speelronde werden beide triplettenpartijen
door BUT gewonnen. In de doublettenronde werden twee van de drie
partijen gewonen. In de afsluitende
triplettenronde werden de overwinningen gedeeld. De ene partij werd
een 13-0 overwinning en de andere partij een 12-13 verlies, In totaal
won BUT dus vijf partijen en scoorde daarmee twee wedstrijdpunten.
Als er zes of alle zeven partijen gewonnen waren, dan waren er drie
wedstrijdpunten verdiend.
Met deze overwinning bleef het
team van BUT de naaste belager
voor in de totaalstand.
Door de overwinning op de nummer
drie zijn de teams van BUT en Les
Boules Fleuries zeker van promotie naar de eerste klasse. De slotdag
van deze competitie op 21 maart zal
de beslissing brengen wie er kampioen van de tweede klasse wordt.
In de vierde klasse dezelfde situatie.
Het tweede team staat na een 4-3
overwinning op de nummer 3 op
een mooie tweede plaats en is ook
al zeker van promotie naar de derde
klasse. Ook dit team heeft nog kans
op het kampioenschap. Zij strijden
21 maart tegen de koploper en een
overwinning levert het kampioenschap op.
De zaterdageditie van de wintercompetitie van afdeling 09 van de
Nederlandse Jeu de Boules Bond
wordt 15 maart afgesloten. Ook
daar het BUT nog een paar ijzers
in het vuur. Op 23 maart begint dan
het buitenseizoen met het Openingstoernooi op de banen aan de
Vuurlijn.

Volle bak bij bridgeclub ABC
Uithoorn - 6 Maart j.l. werd de 2e zitting gespeeld vn de laatste competitieronde. Er hadden zich slechts 2
personen afgemeld voor deze drive.
Deze week geen oppas oma’s voor
de kleinkinderen. Kennelijk ook geen
zieken door het mooie weer en de oplevende economie. In de A lijn waren
2 paren die van partner waren gewisseld. Geen ruzie, maar er was geen
klik meer en dan is het soms goed
een wending te geven aan de ontstane situatie. Gezien de behaalde scores van de nieuwe paren hield het
nog niet helemaal over, maar dat kan
natuurlijk nog komen. Zowel in de A
lijn als de B lijn hadden we 14 paren
en dan is de zaal waarin wordt gespeeld goed bezet. In de A lijn scoorden het paar Hetty Houttman en Ciny
v.d. Elsen hoog. Zij behaalde 65,97%
en werden hiermee 1e. Tweede werden Ada Groenewegen en Roeli v.d.

Voorden met 63,89%. Derde werd het
echtpaar Henny en Lucas van der
Meer met56,60%. Dit paar was er de
eerste zitting niet en dacht zeker “we
moeten zorgen voor een goede scorehalen voor ons gemiddelde” In de
B lijn was het paar Aja Bijsterbosch
en John de Haan eerste met 67,71 %.
Tweede werden Corry Boomsma en
Bibet Koch met 56,60%. Derde werd
het paar Greet Ruwiel en Corry Frank.
Dit gelegenheidsduo behaalde een
score van 56,25%, zowaar een voortreffelijk resultaat. Wat deze week opviel dat de paren die in de vorige periode de titels pakten nu minder goed
presteerden. Ja, ze hadden het wel
over de foto die in De Nieuwe Meerbode had gestaan. Ze leken een beetje over het paard getild, alhoewel als
je de personen een beetje kent dat
eigenlijk niet bij hen past. Volgende
week de derde zitting

Bridgen leren bij de BVU
Uithoorn - De bridgelessen op televisie op de woensdagmiddagen hadden op 27 februari hun laatste aflevering. U kunt deze lessen overigens
nog steeds via uitzending gemist volgen bij omroep MAX (zie ook www.
bridge.nl/mic ). Bridgevereniging Uithoorn (BVU) biedt de mogelijkheid
om, bij voldoende belangstelling,
op de dinsdag- of woensdagavond

(19:30 – 22:00 uur) het tijdens de televisielessen geleerde te gaan oefenen, onder leiding van Hans Wagenvoort.. Dit vindt plaats in de huiselijke
sfeer en de belangstellenden worden
op een prettige manier voorbereid op
het spelen binnen een bridgevereniging. Aanmelden kan bij Marineke
Lang (secretaris BVU, bvu@telfort.nl
of tel. 0297-569 432 na 18:00 uur).

