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Verwarde man 
draait gaskraan 

open in  at
Uithoorn - Vanmiddag even 
na vier uur is de Uithoornse 
brandweer opgeroepen naar 
de Gasperifl at. Ook de politie 
was met meerdere eenhe-
den ter plaatse. Een verward 
persoon zou de gaskraan 
hebben open gedraaid. Vol-
gens een omstander zou de 
man al vaker voor proble-
men in de fl at gezorgd heb-
ben. De man is door de po-
litie meegenomen en voor 
hem zal passende zorg gere-
geld worden. 
Foto: VTF - Vivian Tusveld
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NLdoet was weer zeer productief 
bij zorgboederij Inner-Art
De Kwakel - Zorgboerderij Inner 
Art kreeg zaterdag bezoek voor 
werkzaamheden van NL doet. Aan-
wezig waren drie mensen van de 
barbequecomissie van het Thamer-
lint, drie mensen van Ons Uithoorn, 

twee mensen van Gemeentebelan-
gen en twee medewerkers van het 
Uithoornse bedrijf Quaker Chemi-
cal b.v. Deze vrijwilligers hebben 
deze dag gebruikt om muren, kas-
ten en tafels te schilderen en om 

15.00 uur sloten zij de dag af met 
een gezellig drankje. De vrijwilligers 
die nog tijd hadden hebben een 
fantastische rondleiding gehad van 
Gera en Rein door hun zorgboederij 
waar ze reuze trots op mogen zijn.
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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OPEN DAG
ZONDAG 18 MAART

11.00  16.00 UUR
Met 25% korting op 2018 contributie

MET GRATIS LUNCH

www.quivivetennis.nl
Tennispark Vuurlijn 30

1424 NR De Kwakel

Nieuwe Meerbode

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

 Uithoorn: Omg. Thamerlaan, Emmalaan (150 kranten)
 Uithoorn: Omg. Aan de Zoom, Wederik (350 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

 Uithoorn: Omg. Thamerlaan, Emmalaan (150 kranten)

welkom
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Kies een naam voor de 
toekomstige Uithoornlijn
Uithoorn - Inwoners van Uithoorn 
kunnen vanaf woensdag 14 maart 
hun stem uitbrengen op de nieu-
we naam die zij aan de toekom-
stige Uithoornlijn willen verbin-
den. Een dag eerder onthulden 
de wethouders Marvin Polak (Uit-
hoorn) en Jeroen Brandes (Am-
stelveen) samen met Pieter Lit-
jens (portefeuillehouder OV van 
de Vervoerregio Amsterdam) ge-
zamenlijk de vijf namen die zij in 

gedachten hebben en gaven het 
startschot voor de verkiezing van 
de lijnnaam. Een en ander vond 
plaats in het Oude Spoorhuis aan 
de Stationsstraat dat vooralsnog 
tevens de eindhalte van de nieu-
we tramlijn naar Uithoorn zal zijn. 
De komende jaren wordt de hui-
dige Amstelveen(metro)lijn 51 
omgebouwd tot een hoogwaar-
dige tramverbinding tussen Am-
sterdam-Zuid en Amstelveen-

Westwijk. Als die ombouw in 2020 
klaar is, wordt de trambaan door-
getrokken naar het centrum van 
Uithoorn, de inmiddels bekende 
‘Uithoornlijn’.

Bekend gemaakt
 Tezamen ontstaat zo de eerste re-
gionale tramlijn in de regio. Voor 
deze vernieuwde tramverbinding 
zijn de betrokken bestuurders 
op zoek gegaan naar een ech-

te naam voor deze lijn in plaats 
van de huidige ‘werknaam’. Inwo-
ners van Uithoorn, Amstelveen en 
Amsterdam Buitenveldert kun-
nen daaraan meedoen en wor-
den gevraagd om hun stem uit 
te brengen op vijf mogelijke na-
men. Dinsdag werden tijdens de 
bijeenkomst in het Oude Spoor-
huis de vijf namen bekend ge-
maakt voor de eerste regionale 
tramlijn in de vervoerregio Am-
sterdam. Het gaat daarbij om de 
volgende opties: Amstelland-
tram, Legmeerlijn, Poldertram, Vi-
aVeenlijn en Amsteltram. Inwo-
ners kunnen online stemmen via 
www.vervoerregio.nl of in bezoe-
kerscentrum Amstelveen InZicht 
(open woe + vrij tussen 12:00 en 
17:00 uur, donderdag van 12.00 – 
19.00 uur en zaterdag 17 maart en 
zaterdag 7 april van 12.00 – 17.00 
uur) en het gemeentehuis van 
Uithoorn (dagelijks geopend be-
halve vrijdagmiddag). Stemmen 
is mogelijk tot 14 april 2018. On-
der alle inzenders verloot de Ver-
voerregio vijf cadeaubonnen ter 
waarde van 75 euro plus een uit-
nodiging voor de feestelijke start 
van de tramlijn.

Bestemmingsplan vastgesteld
Donderdag 8 maart heeft de ge-
meenteraad van Uithoorn een 
nieuw bestemmingsplan vastge-
steld dat de aanleg van de Uit-
hoornlijn ruimtelijk mogelijk 

maakt. Een en ander met inacht-
neming van de 43 ingediende 
zienswijzen daarop die in een 44 
pagina’s tellend rapport zijn sa-
mengevat en waarbij uitleg wordt 
gegeven. Wethouder Marvin Po-
lak van Uithoorn (Verkeer en ver-
voer) blijkt tevreden: “Met de aan-
leg van de tramlijn is Uithoorn in 
de toekomst verzekerd van uitste-
kend openbaar vervoer. Een com-
fortabele tram brengt ons snel 
naar werk, school, winkels en be-
langrijke overstappunten in de re-
gio. We hebben uitgebreid met in-
woners van Uithoorn gesproken 
over hun wensen en ideeën maar 
ook over hun zorgen. Dit leidde 
tot diverse goede aanpassingen 
in het ontwerp. Ik ben er trots op 
dat we dit gezamenlijk in de regio 
en samen met de gemeenteraad 
voor elkaar hebben gekregen”. Al-
dus Polak. Vanzelfsprekend kun-
nen indieners van een zienswijze 
tegen het nieuwe bestemming-
plan nog in beroep gaan en is 
een aanpassing van het bestem-
mingsplan in Amstelveen voor de 
Uithoornlijn ook nog noodzake-
lijk. Tijdens het startschot van de 
lijnnaam verkiezing hebben de 
bestuurders ook de bestuursover-
eenkomst voor de realisatie van 
de Uithoornlijn getekend. Hier-
mee wordt de samenwerking tus-
sen de gemeenten en de  vervoer-
regio bekrachtigd tijdens de aan-
leg van de nieuwe tramlijn.

Uithoorn - In een overvolle raad-
zaal is woensdag 7 maart de eer-
ste vrijwilligersavond gehouden 
die georganiseerd is door de ge-
meente Uithoorn. Tien vrijwilli-
gers hebben deze avond uit han-
den van wethouder Ria Zijlstra de 
waarderingsspeld van Uithoorn 
gekregen.De tien vrijwilligers die 
het speldje woensdag kregen wa-
ren Ben Plasmeijer, Rolinka den 
Ouden, Willem Körnmann, Ber-
nadien Meijer, Maarten Bregge-
man, Pieter Koppenol, Ferry God-
schalk, Marian Eerbeek, Annet van 
den Berg en Nasséra Achahboun. 
Vrijwilligster Nasséra Achahboun 
kreeg naast de speld ook nog een 

cheque uitgereikt van 500 euro. 
Dit bedrag komt ten goede aan 
haar vrijwilligerswerk. Het vrijwil-
ligerswerk van Achahboun be-
staat vooral uit het verbinden van 
mensen met verschillende na-
tionaliteiten en achtergronden. 
Denk bijvoorbeeld aan de Wereld-
keuken. Achahboun was zicht-
baar emotioneel en ontroerd door 
alle aandacht. ,,Wat een eer. Heel 
erg leuk dat de gemeente dit or-
ganiseert voor de vrijwilligers.” De 
avond is woensdag feestelijk af-
gesloten met een hapje en drank-
je. De dames van Take 4 van mu-
ziekschool KNA uit Uithoorn zorg-
den voor de muzikale omlijsting.

Tien vrijwilligers ontvangen waarderingsspeld
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer 
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn, 
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Biljarters gezocht
Op donderdag ochtend is de 
biljartkamer nog vrij. Wie komt 
er biljarten? Of zoekt u biljart 
maatje? En kunnen wij u met 
elkaar in contact brengen? 
Kom eens lang of bel naar het 
wijksteunpunt. 

spelmiddag 
Op dinsdag middag vanaf 
13.30 uur is er weer een gezelli-
ge spelmiddag. Naast de bord-
spellen willen wij ook weer 
gaan sjoelen. Komt u gezel-
lig een potje mee doen? Deel-
name kost €1,- exclusief con-
sumpties. Wij zien u graag op 
het wijksteunpunt. 

Bingo Buurtnest
Op de 4e woensdag van de 

maand is er een leuke bingo in 
het buurtnest. 
De middag zal om 13.30 uur 
beginnen en zal om 16.00 uur 
eindigen. De zaal zal vanaf 
13.00 uur open gaan. Kaartjes 
zijn €0,50 per stuk. 

participe restaurant 
U kunt op elke maandag, 
woensdag en vrijdag genie-
ten van een warme maaltijd. 
De warme maaltijd wordt ver-
zorgd door ’t Oventje en vindt 
plaats in de Bilderdijkhof. 

Elke week hebben we een an-
dere menukaart. Volgt u een 
bepaald dieet, dan kunt u ons 
dit laten weten. Kosten be-
dragen €6,- per maaltijd. Tijd: 
12.00 uur tot 13.00 uur.

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

Weekagenda participe

Elke Vierveijzer
Cabaret in de Thamerkerk
Uithoorn – Op zondag 18 maart 
a.s. treedt Elke Vierveijzer op in de 
Thamerkerk. De voorstelling be-
gint om half drie. Samen met pia-
nist Michiel Wetzer brengt zij haar 
eerste eigen programma ‘Zon-
der Genade’. Volgens de Theater-
krant gaat Elke Vierveijzer een 
grote toekomst tegemoet met 
‘een prachtige stem, een aantal 
briljante hoogtepunten en bij-
tende noodzaak’. De Volkskrant 
schrijft, dat zij met twee benen 
in de kleinkunsttraditie staat. De 
SCAU – Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn – stelt er een eer 
in om nieuw talent een podium te 
geven en dat is ook nu weer ge-
lukt. Het belooft een bijzondere 
middag te worden.

Elke wie?
Elke Vierveijzer was finalist van 
het Amsterdams Kleinkunstfes-
tival van 2015. Zij studeerde in 
2014 af aan de Koningstheater-
academie te Den Bosch. In 2016 
toerde ze rond met een ode aan 
Maarten van Roozendaal. Vorig 
jaar was zij winnares van de pu-
blieksprijs van het Rabo Talenten 
Concours 2016/2017. 

Kaartverkoop
Losse kaarten à €14,- zijn online 
te bestellen via de website www.
scau.nl: ga naar ‘Kaarten bestel-
len’ of ‘Tickets’. Jongeren tot zes-
tien jaar betalen slechts zeven 
euro. Inmiddels is ook de los-
se kaartverkoop in de boekhan-
dels The Read Shop Express (Zij-
delwaardplein) en Bruna (Amstel-
plein) begonnen. De resterende 
kaarten worden vanaf twee uur 
verkocht aan de zaal.

40, 50 en 60 plussers 
Afsluiting muziekproject 
bij KnA
Uithoorn - Afgelopen septem-
ber is Muziekvereniging KnA met 
de tweede editie gestart van de 

Middelbare Muziek Meesters. Een 
project met als doel het stimule-
ren van het bespelen van een mu-

ziekinstrument door 40, 50 en 60 
plussers. En wederom een groot 
succes! Er werd gestart met 15 
deelnemers en zij zijn nu toe aan 
de eerste afronding. Deze 15 mu-
zikanten zullen het project op 18 
maart afsluiten met een optre-
den tijdens het Sprookjesconcert 
van Muziekvereniging KnA. In de 
afgelopen weken hebben zij mee 
gerepeteerd op de dinsdag bij 
het leerlingenorkest. En dat is ook 
precies wat KnA wil laten zien met 
dit project; in vrij korte tijd kun je 
met een beetje inzet al meespe-
len in een orkest. Dat is wat mu-
siceren zo leuk maakt! Samen mu-
ziek maken in een orkest. Samen 
muziek maken inspireert en ver-
bindt. Als je muziek maakt denk 
je even helemaal nergens anders 
aan en het verbreedt je sociale le-
ven.

Lessen
De verwachting is dan ook dat de 
meeste Muzikale Muziek Mees-
ters hun lessen zullen blijven vol-
gen en dat ze mee blijven spelen 
in het Leerlingenorkest. Inmiddels 
zijn de eerste leerlingen al door-
gestroomd naar het KnA Orkest. 
Het Sprookjesconcert vindt plaats 
op 18 maart vanaf 14.00 uur in het 
Muziekgebouw aan het Legmeer-
plein in Uithoorn. Entree is gratis. 
Ben u ook geïnteresseerd in het 
leren bespelen van een muziekin-
strument en meespelen in een or-
kest? Neem dan contact op met 
kna.opleidingen@gmail.com.

IVN winterwandelen 
Nieuwersluis
Regio - Op zaterdag 17 maart or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn de laatste winterwan-
deling van dit seizoen. Deze wan-
deling start in het historische cen-
trum van Loenen aan de Vecht en 
via het jaagpad langs de Vecht 
gaat de wandeling richting Nieu-
wersluis. In het buitengebied van 
Loenen en Nieuwersluis voert de 
wandeling langs verschillende 
waterwegen: behalve de Vecht, 
de Nieuwe Wetering en het Am-
sterdam-Rijnkanaal, is er ook de 
Drecht. Hoe deze waterwegen 
verbonden zijn, zal blijken tijdens 
de wandeling. Voorbij Fort Nieu-
wersluis en het weidegebied van 
de polder Mijnden komt Loenen 
weer in zicht. De wandeling is on-
geveer 8 km lang. We verzame-

len op 17 maart om 9.30 uur bij 
de P&R parkeerplaats op de hoek 
met de Mijdrechtse Dwarsweg 
en J. Enschedeweg. Vandaar ver-
trekken we met zo min mogelijk 
auto’s naar het startpunt in Loe-
nen aan de Vecht. Om ongeveer 
12.30 uur zijn we weer terug.Tips 
voor onderweg: trek waterdichte 
wandelschoenen en warme kle-
ding aan en neem iets warms te 
drinken mee voor de korte ‘kof-
fiestop’. 
Aanmelden is niet nodig. Wilt u 
meteen bij het startpunt begin-
nen, neem dan in de avonduren 
contact op met Hans Tuinenburg, 
tel. 06-18082328. Voor info over 
IVN kunt u de website bezoe-
ken: www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut 
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde 
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 
0297-563183

Ik zal het eerlijk toegeven, ik 
ben geen wintermens. Ster-
ker nog, het gebrek aan licht 
en warmte versombert mijn 
gemoed in de donkere maan-
den aanzienlijk, al krijg ik er 
met het verstrijken van de ja-
ren minder last van. Wat ook 
niet helpt is dat het buiten stil 
is, een enkele hardleerse win-
terkoning en roodborst daar-
gelaten. Begin januari begin-
nen echter de eerste honkvas-
te kool- en pimpelmezen hun 
keel al vast te schrapen om, 
als het er straks op aan komt, 
goed op zang te zijn. Ondanks 
de vrieskou maakt mijn hart 
dan een klein sprongetje in 
de wetenschap dat er betere 
tijden aankomen. En met het 
binnenkomen van alle zomer-
gasten verdwijnt mijn winter-
depressie als sneeuw voor de 
zon. Voor aspirant vogelaars is 
het nu een erg mooie periode 
om eindelijk eens een begin te 
maken met het herkennen van 
vogelgeluiden. Als extra voor-
deel zitten er nu nog geen bla-
deren aan de bomen, zodat de 
vrolijke zangers ook goed te 
zien zijn. Zeker met alle mo-
derne apps is het een fluitje (!) 
van een cent geworden. Als u 
bijvoorbeeld de app “Bird Me-
lody Europe” downloadt, kunt 
u letterlijk spelenderwijs ge-
luiden leren herkennen. Met 
de app “Tuinvogel” van de Vo-
gelbescherming heeft u altijd 
een vogelboek op zak, com-
pleet met video’s en geluiden. 
Als u nu goed om u heen luis-
tert, kunt u het vrolijke ge-
kwetter van de heggemus ho-
ren, meestal ergens boven in 

een boom. Ook de zanglijs-
ter met zijn luide, gevarieerde 
en herhalende zang is al volop 
vocaal actief. In de weilanden 
zijn de eerste grutto’s uit het 
verre Afrika al gearriveerd met 
hun klaaglijke ge-wuttowut-
towutto, voor mij een van de 
heerlijkste lentegeluiden die 
er bestaan! Het leukst is om al-
le oude vrienden, ieder op zijn 
beurt, één voor één weer te-
rug te horen komen. Een dezer 
dagen (en misschien zijn ze er 
al als u dit leest) kunt u de tjif-
tjaf horen, die als een moder-
ne bejaarde heeft overwinterd 
rond het Middellandse zee-
gebied. Qua geluid is hij niet 
moeilijk te herkennen, want 
hij roept luidkeels hoe hij heet 
(onomatopee, met een moei-
lijk woord). Het beestje ziet er 
verder absoluut niet bijzon-
der uit en persoonlijk kan ik 
hem nauwelijks onderschei-
den van een fitis. Die komt dan 
weer aan het eind van maart 
binnen en klinkt een beetje als 
een sombere vink die aan het 
eind van zijn liedje steeds ver-
der in de put zakt. En zo komt 
langzaam maar zeker de een 
na de andere wintervluchter 
terug, totdat uiteindelijk eind 
april eerst de koekoek (ook al 
een onomatopee) arriveert en 
daarna - rond Koningsdag - de 
gierzwaluw meestal letterlijk 
zijn oude nest weer opzoekt. 
Dan is het weer tot diep in de 
zomer genieten van alle kleu-
ren en geluiden van onze ge-
vederde vrienden!

Sep Van de Voort, 
IVN Natuurgids

Over winterdepressies 
en zomergasten

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Mexicaanse 
avond bij de 

Wereldkeuken
Uithoorn - Op 28 maart is er weer 
een Wereldkeuken, met deze keer 
gerechten uit de Mexicaanse keu-
ken op de kaart. De avond wordt 
opnieuw gehouden in De Scheg, 
inloop vanaf 18.00, buffet open 
18.30. De kosten voor de maaltijd 
zijn €5,-. Vanwege een beperkt 
aantal plaatsen werken we met 
aanmeldingen, dit kan tot maan-
dag 26/3 of tot we vol zitten. Aan-
melden kan via de mail (wereld-
keukeneuroparei@gmail.com) of 
via Facebook (Wereldkeuken Eu-
roparei). Hier kunt u ook meer in-
formatie vinden over de Wereld-
keuken. Dus: wilt u graag genie-
ten van Mexicaanse gerechten, of 
heeft u gewoon zin in een gezelli-
ge avond, meld u dan aan.
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Een van de mooiste eigen-
schappen van kinderen is dat 
ze nieuwsgierig zijn naar nieu-
we dingen. Hoe mooi zou het 
zijn om deze nieuwsgierig-
heid, naar een muzikale er-
varing, waar te maken. Ieder-
een is altijd welkom om bij Ta-
venu te komen kijken tijdens 
een repetitie of optreden. Er 
zijn heel veel mogelijkheden 
voor kind en volwassene. Een 
nieuwe ontwikkeling is dat 
het jeugdorkest nu mee oe-
fent met het grote orkest. Het 
leuke hieraan is dat de jeugd-
leerlingen nog beter leren sa-
men spelen door goed naar 
anderen te luisteren. Dit is ook 
heel erg goed voor hun socia-
le ontwikkeling. Doordat er nu 
nog meer muziekinstrumen-
ten meespelen heeft een lied-
je meteen al veel meer body 
waardoor de jeugdleden nog 
meer gestimuleerd worden. 
Het leuke is ook dat de lied-
jes die de jeugdleden willen 
spelen, waaronder “hallo al-
lemaal” van de luizenmoeder, 
ook door het grote orkest ge-
speeld worden. Nieuwsgierig 
geworden? Op 18 maart heeft 
Tavenu open podium middag 
vanaf 12 uur in het dorpshuis 
in De Kwakel en ben je van 
harte welkom om geheel vrij-
blijvend de sfeer binnen Ta-
venu te proeven en de muzi-
kale optredens te aanschou-
wen. Op dit moment wordt er 

al druk geoefend door jong en 
oud om tijdens het open podi-
um te kunnen stralen. Mocht 
je verhinderd zijn om naar het 
open podium te komen en je 
wilt toch graag je nieuwsgie-
righeid de kans geven meer 
over/met muziek te leren, dan 
kan dat. Op zaterdag 24 maart 
vanaf 14.00 uur zal Tavenu in-
clusief jeugdorkest bij de en-
tree van basisschool De Zon 
spelen tijdens de fancy fair. 
Tijdens deze fancy fair zullen 
kinderen ook de gelegenheid 
krijgen om met verschillende 
muziekinstrumenten kennis 
te maken, alles geheel vrijblij-
vend. Naast de reguliere mu-
ziekinstrumenten, het orkest 
en jeugdorkest heeft Tavenu 
ook een steelband. We zou-
den het heel leuk vinden om 
meer jeugdleden bij de steel-
band te krijgen. Ook hier ben 
je van harte welkom om eens 
te komen kijken tijdens de we-
kelijkse repetitie op woens-
dagavond. Wist je ook al dat 
de steelband te boeken is 
voor verschillende evenemen-
ten? Zelfs internationaal tim-
mert de Kwakelse steelband 
aan de weg. Recentelijk mocht 
de steelband in Duitsland op-
treden tijdens Carnaval. 

Nieuwsgierig geworden; 
neem vooral contact op via e-
mail tavenudekwakel@gmail.
com of telefoon 0297-286143. 

Nieuwsgierig?

Lokale CDA-afdelingen:
“Tijd voor andere 
aanpak vliegoverlast”

Geoorloofd?
Kappen van bomen bij 
Fort bij Uithoorn

Wethouder Polak reikt 
Nibud boekje uit 

Uithoorn -  In de aanloop naar 
een nieuw akkoord over de ont-
wikkeling van Schiphol na 2020 
slaan verschillende CDA afdelin-
gen uit gemeenten rondom lucht-
haven Schiphol de handen ineen. 
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, 
Haarlemmermeer, Nieuwkoop en 
Kaag en Braassem, doen aan de ac-
tie mee. Volgens de CDA’ers groeit 
het wantrouwen van de omgeving 
in de luchthaven, buitelen de cij-
fers over aantallen vluchten, de-
cibellen en contouren over elkaar 
heen en voelen omwonenden zich 
niet serieus genomen in hun toe-
nemende gevoel van overlast. Sa-
men pleiten de CDA-afdelingen 
voor een andere aanpak: een aan-
pak waarbij de mensen die dage-
lijks met de gevolgen van het Al-
dersakkoord te maken hebben 
centraal staan.

Overhandigd
Vandaag 14 maart hebben de ver-
schillende CDA afdelingen hun 
voorstel in Den Haag aan de CDA-
kamerlid en Schiphol-woordvoer-
der Mustafa Amhaouch overhan-
digd. Initiatiefnemers Robbert-Jan 
van Duijn (CDA Aalsmeer) en An-
toinette Ingwersen (CDA Nieuw-
koop) missen in de discussie over 
de toekomst van de luchthaven 
de stem van de mensen zelf. Van 
Duijn: “Alle overlegtafels en advies-
commissie gaan altijd alleen maar 
over de cijfers en de gemiddel-
den uit onderzoeken, maar te wei-

nig over waar de mensen echt zor-
gen over hebben”. Volgens Ingwer-
sen is dát juist van belang: “We vul-
len makkelijk in wat mensen vin-
den, zonder hen precies te vragen 
naar de ervaren overlast en wat 
hen zou helpen!”. Volgens initia-
tiefnemer van Duijn moet dit juist 
een gezamenlijke actie zijn: “Iede-
re gemeente heeft steeds haar ei-
gen belang. Begrijpelijk, maar we 
kunnen veel beter samen één vuist 
maken in plaats van ieder voor 
zich. Dan krijgen we veel meer 
voor de inwoners voor elkaar”. Ing-
wersen geeft aan dat het bunde-
len van de lokale CDA krachten 
een positief eff ect heeft op de poli-
tieke besluitvorming in Den Haag. 
Ze kunnen dan niet om ons heen! 
De lokale CDA’ers vragen allereerst 
om erkenning voor de problema-
tiek en doen daarnaast een voor-
zet voor mogelijke oplossingen: 
“Een eerste stap is bijvoorbeeld 
het uitvoeren van permanen-
te metingen, het voorkomen van 
bochten vliegen boven woonwij-
ken, meer rustmomenten op een 
dag en gedurende de week en het 
vermijden van vliegpieken in de la-
te avond en vroege ochtend. Dit 
kan voor de bewoners een wereld 
van verschil maken”.  Het CDA Uit-
hoorn-De Kwakel ondersteunt dit 
initiatief weliswaar maar is tegelij-
kertijd loyaal aan de afspraak die 
de partijen in Uithoorn onderling 
hebben gemaakt om als één blok 
op te trekken naar Schiphol. 

Regio – Zo’n twee weken gele-
den werd door de ondernemer 
die het Fort bij Uithoorn op com-
merciële basis wil gaan exploite-
ren, kennelijk al begonnen met 
het ‘opschonen’ van de natuur ach-
ter het fort, met name op de gla-
cis, de dijk rond de fortgracht. On-
der meer werden er bomen ge-
rooid en riet weggehaald. Dat leid-
de tot de nodige commotie om-
dat het terrein tot de eco-zone (na-
tuurgebied|) behoort. De gemeen-
te De Ronde Venen, Staasbosbe-
heer en de Provincie kwamen in 
het geweer. Want mocht dat zo-
maar? Inmiddels blijkt onderzoek 
te zijn gedaan naar het al dan niet 
nodig zijn van vergunningen voor 
het kappen van de bomen. Een 
woordvoerder van de gemeente 
liet ons weten dat het fort gelegen 
is buiten de bebouwde kom. Daar-
voor is voor (particuliere) bomen 
slechts een vergunning voor kap-
pen nodig indien de bomen voor-
komen op de lijst met bescherm-
de bomen. De gekapte bomen 
staan daar niet op. Er is dus geen 
kapvergunning nodig op grond 
van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening. Ter plaatse geldt echter 
de beheersverordening ‘Buitenge-
bied De Ronde Venen’, waarin zijn 
opgenomen de bepalingen uit het 
voorgaande bestemmingsplan 
‘Buitengebied De Ronde Venen’. 
In de beheersverordening / het 
bestemmingsplan is niet het ver-
eiste opgenomen van een omge-
vingsvergunning voor het uitvoe-
ren van werken en werkzaamhe-
den. “De gemeente heeft derhal-
ve geen formele middelen om op 
te treden tegen de kap van de bo-
men. Wat niet wegneemt dat het 
van de betreff ende ondernemer/
pachter buitengewoon onver-
standig is om tot deze kap over te 
gaan, gezien de plannen voor ont-
wikkeling van het fort. En daarvan 
niets (vooraf) te delen met de ge-

meente. Op grond van de Wet Na-
tuurbescherming geldt in een aan-
tal gevallen een meldingsplicht 
bij Gedeputeerde Staten als aan 
een aantal voorwaarden voldaan 
wordt. Daaraan is dan ook een her-
plantplicht gekoppeld. Voor zover 
wij kunnen beoordelen, had deze 
kap niet mogen plaatsvinden zon-
der melding.” Aldus de woordvoer-
der in een ambtelijke setting.

Toestemming niet gevraagd
Volgens de gemeente is er contact 
geweest met het team Vergun-
ningverlening Natuur en Land-
schap van de Provincie. Daar was 
men niet bekend met de kap van 
de bomen. Inmiddels wel. Toe-
zicht en handhaving van de Wet 
Natuurbescherming is neerge-
legd bij de Regionale Uitvoerings-
dienst Utrecht (RUD). Provincie en 
RUD ondernemen nu verder ac-
tie. De gemeente wordt daarover 
geïnformeerd. Uit contact met 
Staatsbosbeheer blijkt volgens de 
woordvoerder dat op grond van 
de erfpachtovereenkomst door de 
pachter geen houtopstanden mo-
gen worden geveld zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming 
van Staatsbosbeheer. Die toestem-
ming niet gevraagd. Staatsbosbe-
heer beraadt zich hier nu verder 
over. De gemeente is hierin geen 
partij. Er is wel afgesproken dat 
de gemeente wordt geïnformeerd 
over verdere acties van Staatsbos-
beheer. Maandag jl. heeft op het 
gemeentehuis een gesprek plaats-
gevonden met de ondernemer. 
Daarmee is afgesproken dat men 
niet meer dergelijke werkzaamhe-
den uitvoert zonder voorafgaand 
overleg met de gemeente, provin-
cie/RUD en Staatsbosbeheer. Dan 
kan vooraf worden beoordeeld of 
de werkzaamheden toegestaan 
zijn of kunnen worden en kan ook 
de omgeving vooraf actief worden 
geïnformeerd.

Uithoorn - De 18-jarige Jacky 
Scheltus uit Uithoorn heeft vori-
ge week uit handen van wethou-
der Marvin Polak (Werk en Inko-
men) het Nibud boekje ‘Voor bo-
ven de 18’ gekregen. Dit boekje 
staat boordevol informatie en tips 
over alles wat een 18-jarige moet 
weten op het gebied van geld. De 
wethouder deed deze persoon-
lijke overhandiging in het kader 
van de Week van het Geld. 

In de Week van het Geld (12-16 
maart) worden er in heel Neder-
land activiteiten georganiseerd 
om kinderen en jongeren te le-
ren omgaan met geld. Polak: ,,Als 
18-jarige mag je ineens wat je 
eerst niet mocht. Zelfstandig au-
torijden, stemmen, een telefoon-
abonnement afsluiten op je ei-
gen naam, alcohol kopen en stu-
diefi nanciering aanvragen. Maar 
je krijgt er ook behoorlijk wat ver-
antwoordelijkheden bij. Je bent 
nu bijvoorbeeld zelf verantwoor-
delijk om je boetes en je leningen 
te betalen. Je moet ook een zorg-

verzekering aanvragen. En wil je 
dan een basisverzekering of aan-
vullend en hoe zit het met je ei-
gen risico? Kortom er komt veel 
op je af als je 18 jaar wordt. Het 
Nibud boekje ‘Voor boven de 18’ 
helpt de jongeren op weg.” De 
net 18-jarige Jacky Scheltus is blij 
met het boekje. Ook al denkt ze 
het Nibud boekje niet erg nodig 
te hebben. Ze heeft haar fi nanci-
en naar eigen zeggen ‘goed on-
der controle’. ,,Elke maand kijk ik 
wat er binnenkomt. Dan betaal ik 
eerst alle rekeningen en alles wat 
nodig is voor mijn hobby paard-
rijden. Als er dan iets overblijft, 
dan kan ik dat besteden aan bij-
voorbeeld kleding of eten bij de 
MC Donalds. Daarom heb ik ei-
genlijk nooit geldproblemen,” 
vertelt Scheltus. 

Cadeau
De gemeente geeft alle jonge-
ren in Uithoorn die dit jaar 18 
jaar worden het Nibud boek-
je ‘Voor boven de 18’ cadeau. 
Met dit boekje wil de gemeente 

Jacky Scheltus en wethouder Marvin Polak bekijken samen het Nibud 
boekje ‘Voor boven de 18’. 

Onlangs verklaarde Ons Uithoorn dat de belangrijkste reden van 
haar oprichting -8 jaar geleden- het aaneen smeden van beide 
dorpshelften van het centrum van Uithoorn was. Dat veel autover-
keer en alle landbouwvoertuigen daardoor geweerd moeten wor-
den van de daarvoor geschikte Koningin Máximalaan is inmiddels 
genoegzaam bekend. Maar vooral is duidelijk geworden dat, ten ge-
volge van gebrek aan alternatieve routes, daardoor veel van dat ver-
keer in de toekomst -en voor altijd- de route door de wijken en het 
dorpscentrum van De Kwakel (gemeente Uithoorn!) zullen gaan kie-
zen, die daar juist niet geschikt voor is! (zie bijgaande). Verbazing-
wekkend en vooral ongepast is het daarom dat ook in De Kwakel 
verkiezingsboodschappen zijn geplaatst met de tekst: Ons Uithoorn 
Uw stem. Onze inzet. Ook Gemeentebelangen, ooit opgericht als 
‘Belangengroep De Kwakel’ (uit onvrede met de achtergestelde be-
langen binnen de gemeente!), scoort (?) met de tekst: ook jouw 
buurt schoon en veilig. Maar Gemeentebelangen is wel van mening 
dat in Uithoorn de doorgang van landbouwvoertuigen (gemiddeld 
één per uur), niet kan worden gecombineerd met winkelend en re-
creërend publiek in het dorpscentrum aldaar. Voor het veel krappe-
re en dichtbevolkte dorpscentrum van De Kwakel, zonder geschei-
den fietspaden, gelden kennelijk andere normen! Dat de VVD niets 
snapt van de consequentie voor de veiligheid en leefbaarheid in 
het dorpscentrum van De Kwakel t.g.v. het opleuken van het dorps-
centrum van Uithoorn blijkt uit haar misleidende verkiezingsleuzen: 
De Kwakel is… waar jong en oud zich veilig voelt. (zolang dat nog 
duurt…) en ook deze: De Kwakel is… bereikbaar, nu en in de toe-
komst. (ook voor de landbouwvoertuigen die in Uithoorn niet lan-
ger gewenst zijn). Voor alle partijen, ook Burgemeester en Wethou-
ders, geldt het verwijt dat de desastreuze gevolgen voor de veilig-
heid en de leefbaarheid in De Kwakel -tot nu toe- worden gebaga-
telliseerd, dan wel volledig buiten beschouwing zijn gebleven bij 
de voorbereidingen van de herinrichting van het Uithoornse dorps-
centrum. Als vanzelfsprekend is dit onderwerp zorgvuldig (?) uit het 
verkiezingsprogramma van alle (Uithoornse) politieke partijen ge-
bleven! Voor wie toch nog gaat stemmen: hierboven blijkt duidelijk 
dat je ook al vóór de verkiezingen belazerd wordt!

Wim Wahlen

LEZERSPOST

Kiezersmisleiding in De Kwakel

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Deze foto is genomen op de Drechtdijk

de nieuwbakken 18-jarigen hel-
pen bij het maken van een goe-
de start in hun volwassen leven 

door hen informatie aan te reiken 
op wat er op fi nancieel gebied al-
lemaal speelt.

Uithoorn - Vanwege de toena-
me van diefstallen van fi etsen 
heeft de politie op donderdag 
8 maart een lokfi ets geplaatst 
in de Beellaan. 
Op vrijdag 9 maart om drie uur 
in de nacht ging het alarm af. 

Agenten zijn er direct op af ge-
gaan. 
Een 16-jarige jongeman uit Uit-
hoorn bleek er vandoor te zijn 
gegaan op de fi ets. Hij is aan-
gehouden en kan rekenen op 
een fl inke bekeuring.

Aan oudin  na die stal lokfi ets
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Het verbreden van de N201 heeft consequen-
ties voor De Ronde Venen maar ook als de 
N201 niet wordt verbreed heeft dat conse-
quenties 
Voor de mensen die mij kennen en die weten dat 
ik bij provincie Utrecht werk en dus wellicht den-
ken dat ik bevooroordeeld ben als het over de 
N201 gaat, het volgende. Ik zit niet meer in het 
projectteam dat zich bezighoud met de vraag of 
de N201 wel of niet verbreed moet worden maar 
ik ben wel senior-beleidsmedewerker bij de afde-
ling Mobiliteit en in die functie betrokken bij an-
dere verkeersvragen en studies in de provincie 
Utrecht. Zelf omzeil ik de files op de N201 door 
zoveel mogelijk buiten de spitsen te rijden maar 
die mogelijkheid heeft niet iedereen. Ik snap heel 
goed dat politieke partijen een standpunt inne-
men als het over het wel of niet verbreden van 
en weg gaat. Het verbreden van een weg met 2 
extra rijstroken is een grote ingreep waar voor-
al omwonenden niet blij mee zullen zijn. Maar 
de N201 ligt er al meer dan een halve eeuw en 
is een zeer belangrijke weg voor niet alleen De 
Ronde Venen maar voor een veel groter gebied. 
Dus dat politieke partijen daar en mening over 
hebben snap ik maar dan moet je wel eerlijk ver-
tellen welke voor of nadelen een bepaald stand-
punt heeft. Daarom het volgende.

Is de N201 een drukke weg?
Vaak lees je dat de N201 de drukste provincia-
le weg is. Maar of dat werkelijk zo is, is maar de 
vraag. Ook in onze eigen provincie Utrecht zijn 
drukkere wegen (zoals de N230 bij Maarssen met 
66.000 auto’s per dag of de N408 tussen Utrecht 
en Nieuwegein met 34.000 auto’s per dag). Opge-
merkt wordt dat deze wegen ook breder zijn om 
dat verkeer te kunnen verwerken. Wellicht is de 
N201 wel de drukste provinciale weg als we het 
aantal auto’s op de gehele N201 bij elkaar optel-
len want de N201 is inderdaad druk en heel lang, 
namelijk van Zandvoort tot Hilversum.

Waarom doet provincie Utrecht onderzoek 
naar de toekomst van de N201?
Een van de taken van provincie Utrecht is het op-
lossen van doorstromingsknelpunten op haar 
wegen. De N201 staat bij provincie Utrecht al ja-
ren op plaats 1 als de weg met de meeste files.
Er zijn maar heel weinig mensen die files leuk vin-
den dus is het niet zo gek dat provincie onder-
zoekt hoe de files op de N201 verminderd kun-
nen worden. Daarbij worden alle mogelijkhe-
den onderzocht zoals, kruispunten anders inrich-
ten, mogelijkheden openbaar vervoer, zijn er al-
ternatieven? Persoonlijk denk ik dat er nog maar 
weinig mogelijk is omdat we in de laatste jaren 
al heel veel beschikbare zaken hebben aange-
bracht om het huidige asfalt van de N201 maxi-
maal te benutten, zoals:
•	 Aanleg	Amstel-aquaduct	 (i.p.v.	 route	over	be-

weegbare brug)
•	 Aanleg	 omleiding	 Amstelhoek	 (i.p.v.	 route	

door	bebouwde	kom	Uithoorn	en	Amstelhoek)
•	 Capaciteitsvergroting	 kruispunt	 N201/	 Tien-

boerenweg
•		 Aanleg	busbaan	tussen	Mijdrecht	en	Uithoorn
•		 Toepassen	 van	 de	 nieuwste	 regeltechnieken	

voor verkeerslichten op de alle kruispunten 
•	 Opheffen	2	fietsoversteken	op	kruispunt	N201/	

Rijksstraatweg
•	 Verbreden	 van	 Loenerslootsebrug	 over	 het	

Amsterdam-Rijnkanaal
•	 Opheffen	 fietsoversteek	 op	 kruispunt	 N201/	

N402	naar	Loenen	aan	de	Vecht
•	 File	 detectie	 op	A2	 voor	 verkeerslichten	 aan-

sluiting N201
Ook nu worden er weer voorbereidingen getrof-
fen	om	de	verkeerslichten	op	de	N201	nog	effec-
tiever het verkeer te laten afwikkelen.

Kruispunten te druk voor rotondes
De kruispunten op de N201 moeten veel ver-
keer kunnen verwerken, het aantal auto’s op 
het rustigste deel van de N201 tussen Uithoorn 
en	Mijdrecht	 circa	 22.000/werkdag	 tot	meer	 de	
27.000 op het deel tussen de Vinkeveense plas-
sen. Rotondes kunnen zulke grote hoeveelheden 
auto’s niet goed verwerken en daarom staan er 
op de kruispunten van de N201 verkeerslichten. 
Die zorgen er tevens voor dat de afwikkeling van 
het verkeer kan worden gestuurd met het doel 
om files zoveel mogelijk te voorkomen. In de ver-
keerscentrale worden via schermen en compu-
ters alle voertuigen continue geteld en wanneer 
nodig zorgt dat ervoor dat er op afstand langer 
rood of groen wordt ingesteld om het verkeer zo 
efficiënt mogelijk te verwerken.

Bepaalde categorieën auto’s verbieden om op 
de N201 te rijden is niet mogelijk
De N201 is een zeer belangrijke weg voor een 
goede bereikbaarheid van o.a. De Ronde Ve-
nen.  En ja, er rijden veel vrachtauto’s op de N201 
en een flink aandeel daarvan is verkeer van en 
naar	 de	 bloemenveiling	 in	 Aalsmeer.	Vrachtwa-
genchauffeurs	zijn	net	als	u	en	ik	mensen	die	bij	
voorkeur de snelste en kortste route nemen en 
de	N201	is	vanaf	de	A2	de	snelste	en	kortste	rou-
te naar de bloemenveiling! 

We	kunnen	wel	willen	dat	ze	via	de	A9	gaan	rij-
den maar de N201 zal nooit worden afgesloten 
voor geen enkele categorie auto’s dus ook niet 
voor vrachtverkeer van en naar de bloemenvei-
ling.  Het is een illusie om te denken of te wensen 
dat er bepaalde categorieën verkeer niet meer 
via de N201 zouden mogen rijden. 

Minder vrachtverkeer naar de bloemenveiling 
helpt dat?
Provincie Utrecht weet exact hoeveel auto’s per 
dag op haar wegen rijdt. Dus ook hoeveel vracht-
auto’s er op de N201 rijden. Vaak wordt de sug-
gestie gewekt dat het grote aantal vrachtauto’s 
naar de bloemenveiling zorgen voor de files op 
de N201. Is dat zo? Reken even mee. Het percen-
tage	vrachtverkeer	op	de	N201	tussen	de	A2	en	
Uithoorn is circa 13%, (13% van 22.000 is 2.860 
vrachtauto’s op een gemiddelde werkdag) stel 
dat daarvan de helft vrachtauto’s zijn van en naar 
de bloemenveiling, dus 1.430 per dag. Een groot 
deel daarvan rijdt niet tijdens de drukste (spits)
uren maar stel dat toch de helft daarvan tijdens 
de spituren rijdt dus 715 delen door 4 spitsuren 
is 180 bloemenauto’s per uur. Dat is 3 per minuut. 
Als	die	er	morgen	niet	meer	zouden	rijden	zal	dat	
niemand opvallen, toch?
 
Sluipverkeer op o.a. de Baambrugse Zuwe, 
Herenweg en Demmerik zal toenemen
Files	op	de	N201	zorgen	voor	sluipverkeer	op	o.a.	
de Herenweg, Baambrugse Zuwe en Demmerik. 
Omdat er in de omgeving nog steeds huizen en 
bedrijven bijkomen, zal het aantal auto’s op al-
le wegen dus ook op de N201 blijven groeien. 
Het niet verbreden van de N201 zal dus ook voor 
meer sluipverkeer zorgen op deze en andere we-
gen. De verwachting is dat het aantal auto’s op de 
N201 jaarlijks met 1,5% zal toenemen. 

Wellicht wordt er dan gevraagd om sluipverkeer 
te weren maar in de praktijk blijkt dat een vrijwel 
onmogelijke opgave. Overigens wat doe u zelf 
als	u	de	keus	heeft?	Achter	in	de	file	aansluiten	of	
‘binnendoor’ een ander route nemen over wegen 
waar ook mensen wonen die willen dat er minder 
auto’s door hun straat heen rijden?

Leefbaarheid!
Vaak wordt er gezegd het verbreden van de weg 
is slecht voor de leefbaarheid maar ook dat is niet 
altijd waar. Ook als het drukker wordt is er nu 
wettelijke geen reden om langs de huidige N201 
geluidschermen te plaatsen. Maar als de N201 
verbreedt moet worden is de kans groot dat er 
wel geluidsmaatregelen genomen moeten wor-
den zoals ander asfalt (geluid reducerend) of ge-
luidschermen.

Wat nog meer?
De N201 ligt wel in gemeente De Ronde Venen 
maar is eigendom van provincie Utrecht. Ook als 
De Ronde Venen niet mee wil werken aan het 
verbreden van de N201 kan provincie Utrecht dat 
toch doordrukken. 

Geen nieuwe huizen en bedrijven in De Ron-
de Venen
Gemiddeld zorgt een nieuw huis voor 6 á 7 extra 
autobewegingen	per	dag.	Als	een	gemeente	dus	
ergens 100 nieuwe huizen gaat bouwen zorgt 
dat voor ongeveer 650 extra auto’s van en naar 
De Ronde Venen. Een groot deel daarvan zal dan 
van de N201 gebruik gaan maken en zo zorgt el-
ke nieuwe woning, kantoor, winkel, enz. voor lan-
gere files op de N201.

Ó ja, ook nog dit
Vaak wordt gezegd dat de aansluiting N201 
met	de	A2	zorgt	voor	files	maar	dat	 is	niet	 juist.	
Als	 daar	 files	 staan	 is	 dat	meestal	 in	 de	 avond-
spits en is de oorzaak de slechte doorstroming 
op	het	kruispunt	A2	met	Loenetsloot	(bij	de	Loe-
nerslootsebrug	over	het	Amsterdam-Rijnkanaal).

Henk Strubbe

Met de verkiezingen in zicht is het gelet op de na-
bijheid van Schiphol met al zijn lusten en lasten 
de vraag of Uithoorn een goed tegenwicht geeft 
aan de vaak tegenstrijdige belangen. De voorde-
len van Schiphol nabij is natuurlijk de werkgele-
genheid en de economische voordelen die de 
luchthaven biedt. De omwonenden profiteren 
van het gemak van een internationaal vliegveld 
in de onmiddellijke omgeving De nadelen zijn er 
natuurlijk ook en dan met name op het gebied 
van geluidsoverlast en het milieu. Om te weten te 
komen wat de opstelling is van de politieke partij-
en in Uithoorn in het Schiphol dossier hebben de 
Uithoornse kiesmannen van de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS)* de politieke partijen een aan-
tal vragen** voorgelegd en hebben ze de verkie-
zingsprogramma’s***	hierop	bekeken.	Als	reactie	
op onze vragen kregen we van de gezamenlijke 
fracties het volgende antwoord:
Begin citaat: “Zoals jullie bekend is hebben wij 
ons als raadsfracties verenigd in een Werkgroep 
Schiphol,	om	samen	met	het	College	tot	een	be-
tere uitkomst te komen voor Uithoorn en De Kwa-
kel. Wij doen dat door op alle niveaus zo veel mo-
gelijk  invloed uit te oefenen, van de directie van 
Schiphol	 tot	 het	 Ministerie	 en	 de	 Tweede	 Ka-
mer. Ook brengen wij onze menig zo veel moge-
lijk naar voren in de media. Wellicht hebben jullie 
daar al iets van gemerkt, bijvoorbeeld het optre-
den van wethouder Bouma in het NOS journaal. 
Er zijn zeker verschillen van inzicht tussen de par-
tijen over de toekomst van de luchtvaart in brede 
zin, maar wat betreft de hinder in onze gemeen-
te zijn we het eens: die moet minder. Daarom 
hebben wij met elkaar besloten dat het deelne-
men aan een kieswijzer specifiek voor het schip-
holbeleid niet meewerkt aan onze uitgangspunt 
van “samen sterk” en elkaar niet bestrijden op het 
schipholdossier.  Schiphol zal in deze verkiezings-
campagne uiteraard een belangrijke rol spelen, 
daar ontkomen we niet aan en inwoners hebben 
er ook recht op om te weten dat wij ons hier 100% 
voor inzetten.” Einde citaat.

Publicaties
Uit publicaties van de werkgroep krijgen we de 
indruk dat niet alle partijen deelnemen aan deze 
werkgroep. Hoewel er in zijn algemeenheid wel 
voor de vragen gekozen werd, was het antwoord 
in de ogen van de kiesmannen teleurstellend. In 
het antwoord op vraag 5 wordt terecht aangege-
ven dat goede voorlichting noodzakelijk is, maar 
heeft de gemeenteraad nog niet expliciet beslo-
ten v.w.b. het kettingbeding en boete (100.000 
euro). Ook is niet duidelijk of de verantwoorde-
lijke wethouder van Uithoorn akkoord is gegaan 
met het kettingbeding tijdens het vaststellen van 
het	Luchthaven	indelingsbesluit	(LIB).

Waarom vinden de kiesmannen de beant-
woording teleurstellend?
As	 kiesmannen	 van	 Uithoorn	 juichen	 we	 het	
toe dat de gemeenteraad een vuist wil maken, 
maar bij het lezen van de verkiezingsprogram-
ma’s over Schiphol vind je geen krachtige state-
ments en geen toekomstvisie over Schiphol, als-
mede bij sommige partijen toch wel een welwil-
lende houding richting Schiphol door goede af-
spraken te maken. En voor wat betreft afspraken 
met Schiphol weten we dat Schiphol niet sterk is 
in het nakomen van afspraken. Het lijkt erop dat 
het	 CDA	 het	 economisch	 belang	 (en	 dus	 groei)	
belangrijk vindt, dus is de twijfel gerechtvaardigd 
dat	de	gemeente	straks	niet	met	één	stem	kan/
gaat spreken. Mede omdat niet alle partijen in 
de werkgroep zitten. Ook geloven we niet in het 
actief informeren van de bewoners door de ge-
meente. Dat hebben ze op vele gebieden de af-
gelopen 4 jaar niet gedaan en daar geloven we nu 
ook niet in. Het is verkiezingstijd en nu horen we 
de partijen weer over Schiphol. Maar wij als kies-
mannen hebben de afgelopen vier jaar nul kom-
ma nul ondersteuning van de gemeente gehad. 
We hebben verzocht om af en toe vergaderruim-
te in de avonduren en een kleine bijdrage (in na-
tura) voor de logistiek, maar dat werd afgewezen. 
Ook is er nooit actief geparticipeerd in onze bij-
eenkomsten.	Ter	illustratie	een	voorbeeld	hoe	de	
politiek de afgelopen vier jaar met het Schiphol-
dossier is om gegaan. In de ORS is in april 2016! 
besloten dat de uitvliegroute richting het oosten 
die over de noordkant van Uithoorn gaat 300 me-
ter naar het noorden te verplaatsen. Dat heeft ze-
ker	een	gunstig	effect	op	de	overlast	die	met	na-
me	de	Legmeer	en	Zijdelwaard	ervaren.
Op verzoek van de wethouder is de voorberei-
ding van dit besluit uitgesteld omdat Uithoorn 
met een eigen voorstel wilde komen. We zijn nu 
twee	jaar	verder	en	is	er	nog	NIETS	gebeurd.	Als	
Uithoorn dit niet had tegen gehouden, dan had-
den we zeker al een jaar minder overlast kunnen 
hebben. 

Namens de ORS kiesmannen van Uithoorn,
Omgevingsraad

* De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is het plat-
form waar alle vraagstukken, belangen en par-
tijen rond de ontwikkeling van Schiphol en om-
geving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn 
overheden, bewoners, de luchtvaartsector en 
brancheorganisaties.
**	De	vragen	waren:	(keuze	uit	voor/tegen)
•	 Er	komt	een	blijvend	plafond	op	Schiphol	(ten-

minste tot 2030) van 500.000 vluchten.
•	 De	 uitstoot	 van	 schadelijke	 stoffen	 waaron-

der ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol 
mag niet verder toenemen.

•	 Voor	 de	 veiligheid	 van	 omwonenden	 van	
Schiphol dient dezelfde bescherming te wor-
den geboden als voor risico’s door andere be-
drijfsactiviteiten zoals chemie

•	 Er	 wordt	 een	 alternatief	 ontwikkeld	 voor	 de	
huidige locatie van Schiphol (zoals bijvoor-
beeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).

•	 Nieuwe	 bewoners,	 zowel	 koper	 als	 huurders,	
worden	 verplicht	 een	 bepaling	 in	 het	 koop/
huur contract te tekenen dat ze op de hoogte 
zijn van de geluidsbelasting ter plaatse (nu en 
in de toekomst)

•	 Uithoorn	 moet	 zich	 veel	 actiever	 en	 steviger	
opstellen ten opzichte van Schiphol.

*** In de verkiezingsprogramma’s van de Uit-
hoornse politieke partijen vinden we de volgen-
de informatie:

VVD: 
wij hechten aan het economisch belang van 
Schiphol, maar dat mag niet ten koste gaan van 
het woongenot en uitbreidingsmogelijkheden 
voor o.a. woningbouw in onze gemeente. De 
grenzen zijn wat de VVD betreft bereikt en eigen-
lijk al overschreden. Niet meer vliegtuigbewegin-
gen over Uithoorn en De Kwakel. 

Gemeente Belangen: 
Gemeentebelangen erkent het belang voor de 
lokale	werkgelegenheid.	Tegelijkertijd	vinden	wij	
dat Schiphol zich als een verantwoordelijke buur-
man richting onze inwoners moet gedragen als 
het gaat om hinderbeperking in de leefomge-
ving. Het bijna bereikte maximum van 500.000 
vliegbewegingen	 is	 genoeg.	 Al	 jaren	 wordt	 ge-
doogd dat de afgesproken geluidbelasting op 
het meetpunt ten noorden van Uithoorn, wordt 
overschreden. Gemeente Belangen dringt erop 
aan dat de inspectie weer gaat handhaven op 
overtredingen. 

DUS!: 
Minder vliegen, meer fietsen en wandelen. Schip-
hol is een grote werkgever voor onze inwoners. 
Tegelijkertijd	 vervuilt	 Schiphol	 onze	 lucht	 en	
geeft veel geluidsoverlast. Schiphol is groot ge-
noeg! DUS! Blijft zich inzetten voor vliegroutes 
over gebieden waar weinig mensen wonen,

Ons Uithoorn: 
Om een aantrekkelijke woongemeente voor on-
ze inwoners te blijven, is het belangrijk de over-
last (geluidsoverlast, luchtkwaliteit, ruimtelij-
ke beperkingen) zoveel mogelijk te beperken. 
Het gemeentebestuur dient de luchthaven aan 
te spreken op naleving van gemaakte afspra-
ken. Ons Uithoorn vindt dat bij de verkoop van 
nieuwbouwprojecten, potentiële huizenkopers 
actief moeten worden geïnformeerd over moge-
lijke overlast van Schiphol en ziet niets in zoge-
naamde anti-klaagclausules in koop- of huurcon-
tracten.

CDA: 
Schiphol is van groot economisch belang voor 
heel Nederland en in het bijzonder voor onze re-
gio, maar het luchtverkeer veroorzaakt de inwo-
ners van Uithoorn ook overlast, dat in de afgelo-
pen	periode	sterk	aan	het	 toenemen	 is.	 	Als	het	
gaat om de uitstoot en lawaai van het vliegver-
keer is het van het grootste belang dat Schiphol 
zich gedraagt als een “goede buur” en zich bij de 
uitvliegroutes weer gaat houden aan eerder ge-
maakte afspraken. 

PvdA: 
Op alle niveaus mee praten over de toekomst van 
Schiphol en de regio, met als inzet beperking van 
de milieu-en gezondheidsschade en geluidshin-
der	door	vliegverkeer.	Aandringen	op	hinderbe-
perking door aanpassingen van startprocedures, 
vliegroutes- en tijden en minder gebruik van de 
Aalsmeerbaan.	 Nieuwe	 bewoners	 van	 Uithoorn	
moeten goed worden voorgelicht over wonen in 
de buurt van een luchthaven. Het daarbij laten te-
kenen van “niet-klagen verklaring” met kettingbe-
ding is onacceptabel. Groen Uithoorn: We werken 
samen	 met	 Schiphol,	 Amstelveen,	 en	 Haarlem-
mermeer om geluidsoverlast van vliegtuigen te 
beperken. We willen dat Schiphol geluidsisolatie 
voor woningen aanbiedt. 

Eddy  de Leeuw

LEZERSPOST

Bredere N201?Is het Schipholdossier bij de 
Uithoornse politiek in goede handen?

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 mede-
delingen, 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 brie-
ven 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.
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Groen Uithoorn tegen 
samenwerking in DUO+

Bruna Amstelplein
Koop een boek en wens 
een boek

Nieuw in Uithoorn: Budgetcoaches
Maatjes voor financiële 
ondersteuning

Uithoorn - Groen Uithoorn is de 
enige van de Uithoornse partij-
en die vanaf dag één fel gekant 
is geweest tegen DUO+ en ge-
pleit heeft voor samenwerking 
met een grotere gemeente (bijv. 
Amstelveen of Haarlemmermeer). 
“Wij van Groen Uithoorn waren 
ontzet na het eerste besluit voor 
DUO+ ; zoveel angst, kortzichtig-
heid en onkunde bij elkaar. Onbe-
grijpelijk dat niemand anders de 
val zag! Gelukkig worden er lang-
zaam ook anderen wakker, zoals 
het CDA, die met ons tegen de 
miljoenen steun waren. DUO+ is 
de ambtelijke samensmelting van 
Diemen (gedeeltelijk), Uithoorn 
en Ouderkerk. Vooral Diemen lijkt 
ver van ons bed (meer Amster-
dam) en doet ook maar gedeel-
telijk mee. De + stond voor Ron-
de Venen maar die zijn tijdig afge-
haakt. Lucky guys! Eigenlijk kun je 
beter spreken over DUO+.”aldus 
Groen Uithoorn. Volgens Groen 
Uithoorn hoef je je identiteit, Cou-
leur Locale of bestuurskracht niet 
te verliezen als je samen gaat met 
een grotere gemeente. Groen Uit-
hoorn denkt dat er binnen de gro-
te gemeenten al meer deskundig-
heid aanwezig is waardoor het 
voor Uithoorn goed is om daar 
aansluiting te zoeken. “De keu-
ze voor Duo heeft de gemeen-
te tot nu zo’n 3 miljoen extra ge-
kost. Geld dat op een veel betere 
manier aan de inwoners van Uit-
hoorn besteed had kunnen wor-
den. DUO+ staat met name voor 
de 3 K’s: Kwaliteit (verbeteren), 
Kwetsbaarheid (verminderen) en 
Kosten(verlagen). De Kwaliteit 
(service aan de burger) heeft men 
met de grootste moeite overeind 
weten te houden. Een pluim daar-
voor!! De Kwetsbaarheid doelstel-
ling heeft het moeilijk met het 
grote verloop en hoge ziekte ver-
zuim. De derde K, kostenbespa-
ringen is helemaal niet gelukt! Er 
zijn tot nu toe veel extra miljoe-
nen euro’s uitgegeven. Dit geld 
had op een veel betere manier 

voor en aan de inwoners van Uit-
hoorn besteed kunnen worden”.

Hoe kon dit gebeuren?
“Zijn we om de tuin geleid door 
het college van B&W? Waren al-
le kosten wel opgenomen in de 
prognoses of waren die te roos-
kleurig voorgesteld of bewust 
achterwege gelaten? Er is geble-
ken dat het geen gemakkelijke 
opgave was (en is) om drie ge-
meentelijke organisaties met ie-
der eigen gewoonten en gebrui-
ken te laten samenwerken. Dit 
heeft dan ook geleid tot een hoog 
ziekteverzuim en groot verloop 
onder de ambtenaren. Hierdoor 
liepen de kosten voor tijdelijke in-
huur hard op. Ook de leiding van 
DUO+ kende zijn verloop. DUO+ 
is ruim twee jaar onderweg en 
heeft inmiddels zijn tweede di-
recteur. De ict-systemen verschil-
len ontzettend per gemeente. Dit 
betekende bijvoorbeeld dat een 
ambtenaar uit het Ouderkerkse 
niet kon werken met het systeem 
van Diemen voor dezelfde activi-
teiten. Dus iedereen werkte eerst 
voor de eigen gemeente met de 
eigen programma’s. Het integre-
ren naar één systeem heeft te-
veel tijd en geld gekost. Uit de ac-
countantscontrole van 2017 is ge-
bleken dat er veel incomplete en 
foute dossieropbouw is. Het her-
stel hiervan heeft veel tijd en geld 
gekost. Wij vragen ons met recht 
af of je met DUO+ moet door-
gaan. Het spreekwoord is toch 
“beter ten halve gekeerd, dan ten 
hele gedwaald”. Wij kiezen voor 
“keren”en wenden ons graag tot 
een grotere gemeente en het op-
heffen van DUO+. Voor nu bete-
kent dit dat Uithoorn haar zelf-
standigheid behoudt en haar ei-
gen beleidskeuzes kan blijven 
maken. Voor nu , want ieder moet 
begrijpen dat structuren en ver-
banden niet in beton zijn gego-
ten en in de loop der tijd verande-
ren. Daar is niks mis mee!!”, aldus 
Groen Uithoorn.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
is de boekenweek 2018 feestelij-
ke geopend bij Bruna op het Am-
stelplein. In en om de winkel was 
van alles te doen. Het thema van 
de boekenweek is natuur en daar-
om konden kinderen hun eigen 
zonnebloemzaadjes planten bij 
Bruna. Verder werden er boeken-
leggers uitgedeeld, mét geluks-
klavertje vier, en het gratis boe-
kenweekmagazine vol mooie ver-
halen over schrijvers en hun boe-
ken. Een goede manier om inspi-
ratie op te doen over boeken die 
je nog wilt gaan lezen. En koop je 
een boek bij Bruna op het Amstel-
plein dan mag je ook een boeken-
wens doen. Op 18 maart worden 

er 5 winnaars bekend gemaakt. 
De boekenweek duurt nog tot 
a.s. weekend. Leuke bijkomstig-
heid is dat je zondag 18 maart op 
vertoon van je boekenweekge-
schenk met de NS door heel ne-
derland met de trein kunt reizen. 

Het boekenweekgeschenk “Ge-
zien de feiten” is dit jaar geschre-
ven door Griet Op De Beeck. Je 
krijgt het bij aankoop van mini-
maal 12,50 euro aan nederlandse 
boeken. Het boekenweekessay, 
“Natuurlijk” is van Jan Terlouw en 
is een ode aan de natuur en een 
pleidooi voor duurzaamheid. Het 
essay is tijdens de boekenweek te 
koop voor maar €3,50.

Uithoorn - Geldzorgen, schul-
den, geen overzicht meer heb-
ben. Wanneer je financiële pro-
blemen hebt, is het lastig om de 
juiste keuzes te maken en de weg 
te vinden in het doolhof van in-
stanties en regelingen. Een bud-
getcoach kan dan uitkomst bie-
den, als aanvulling op de profes-
sionele schuldhulpverlening.

Budgetcoaches zijn getrainde 
vrijwilligers die door de coördi-
nator van Maatje Voor Elkaar wor-
den gekoppeld aan mensen die 
te maken hebben met schulden 
of die gebaat zijn bij schuldpre-
ventie. De budgetcoach onder-
steunt met als doel schuldsitua-
ties te voorkomen. Als sprake is 
van professionele schuldhulp-

verlening, begeleidt de budget-
coach de hulpvrager tijdens en 
na dit proces, met het doel terug-
val te voorkomen. 

Budgetcoaches gezocht
Om het project budgetcoaching 
goed te laten functioneren, zoekt 
Danielle Franken naar vrijwilligers 
die zich willen inzetten als bud-
getcoach. Taken zijn: het in kaart 
brengen van de financiële situa-
tie van de hulpvrager, het onder-
steunen in het maken van een 
verantwoord “huishoudboekje”, 
helpen bij het aanvragen van te-
gemoetkomingen, maken van 
bezwaarschriften, aanvragen 
van betalingsregelingen en het 
rapporteren van de voortgang 
aan de coördinator. Bij voldoen-

Kandidatenlijst Ons Uithoorn
Verkeerde plaatsnamen
Uithoorn - Afgelopen week 
zijn de kandidatenlijsten ver-
spreid voor de verkiezing van 
de gemeenteraad op woens-
dag 21 maart. Op lijst 5 van Ons 
Uithoorn staan veertien kandi-
daten. Van deze veertien kan-
didaten wonen vijf in De Kwa-
kel, maar per abuis staat ach-
ter hun naam de plaatsnaam 
‘Uithoorn’. Het gaat om de vol-
gende personen: Brenda El-
gersma (2), Brigitte van Houten 
(4), Martin Wezel (7), Wim Ver-

laan (9) en Fons Fronik (13). Ons 
Uithoorn kan zich voorstellen 
dat dit verwarring oproept en 
wil daarom graag via dit pers-
bericht deze onjuistheid recht-
zetten. De lokale partij heeft 
deze onjuistheid al twee we-
ken geleden aangekaart bij de 
gemeente en gevraagd om een 
aanpassing. Dat was helaas niet 
mogelijk. Maar gelukkig heeft 
een en ander geen verdere ge-
volgen voor het verloop van de 
verkiezingen op 21 maart.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Verkiezingen, rolstoelgebruikers en ondernemers
De verkiezingscampagnes zijn volop gaande. Zelfs tempera-
turen onder nul en een snijdende oostenwind weerhielden 
lijsttrekkers en kandidaat-raadsleden er niet van de straat 
op te gaan om campagne te voeren. Met inzet van verkie-
zingsprogramma’s, billboards, flyers en debatten. Het Parti-
cipatie Platform Sociaal Domein Uithoorn organiseerde een 
debatavond met alle politieke partijen. Het in groten getale 
opgekomen publiek stelde vragen. Rolstoelgebruikers vroe-
gen aandacht voor de toegankelijkheid van rolstoelen in 
winkels en horecagelegenheden. En om winkelpaden niet 
vol te bouwen. Waarvan akte!

Plan Dorpshart aan de Amstel
In november 2017 stelde de gemeenteraad het nieuwe 
plan voor het dorpshart vast, met de belangrijke wijziging 
dat tweerichtingsverkeer door het centrum mogelijk blijft. 
Inmiddels heeft de gemeente een plan van aanpak en een 
communicatie- en participatieplan opgesteld. In het plan 
van aanpak zijn de verschillende deelprojecten benoemd. 
Het communicatie- en participatieplan sluit aan op deze 
deelprojecten. Elk deelproject is onderscheiden in fasen, 
met per fase het betrekken van doelgroepen. Eén hiervan 
is de werkgroep Dorpscentrum, een werkgroep van de SUB. 
Tijdens een startbijeenkomst heeft de gemeentelijke pro-
jectgroep de plannen toegelicht en de werkgroep Dorps-
centrum kon haar input geven. De planning is gemaakt, op 
naar de uitvoering!

Economie en werkgelegenheid
Op 5 maart jl. presenteerde het Platform Bedrijven en Kanto-
ren (Plabeka) de belangrijkste ontwikkelingen op de markt 
voor bedrijfsvastgoed in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). Dit platform richt zich op het reduceren van struc-
turele leegstand van werklocaties. Binnen het platform 
werken gemeenten, provincies en ondernemers samen. De 
bijeenkomst vond plaats op een prominente locatie: de bo-
venste etage van het Havengebouw in Amsterdam. Na bin-
nenkomst genoot ik van het schitterende uitzicht over het 
IJ. Daarbij raakte ik in gesprek met de voorzitter van Plabeka 
MRA, tevens gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. 
Kijkend naar de noordelijke IJ-oever vertelde hij over de on-
waarschijnlijke ontwikkeling die hier plaatsvindt, zeker in 
vergelijking met de achterblijvende situatie uit het recente 
verleden. Alle projecten zijn succesvol. Als voorbeeld wees 
hij naar het opvallende gebouw van het filmmuseum EYE, 
dat sinds de opening een verdubbeling van het aantal be-
zoekers kreeg dan waarmee was gerekend. Blijkens de pre-
sentatie groeide de economie van de MRA voor het derde 
jaar op rij en ligt de groei boven het nationale en Europese 
gemiddelde. Ook de werkgelegenheid is gegroeid. Binnen 
de MRA is Amsterdam koploper, direct gevolgd door de 
deelregio Amstelland-Meerlanden. Deze deelregio omvat 
de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Am-
stelveen, Ouder-Amstel en Diemen. Opmerkelijk is wel dat 
de andere deelregio’s in de MRA behoorlijk achterblijven. 
De werkgelegenheid groeide in bijna alle sectoren, maar de 
afgelopen tien jaar vooral in de zakelijke dienstverlening, 
horeca, ICT, zorg en groot- en detailhandel. De leegstand 
in kantoren neemt af, zowel door toegenomen kantoorge-
bruik als door transformatie van leegstaande kantoren naar 
een andere functie, zoals woonruimte of hotel, of sloop. 
De uitgifte op bedrijventerreinen trekt weer iets aan, met 
de hoogste uitgifte in Amstelland-Meerlanden. Belangrijke 
aspecten zijn: kwaliteit, maatwerk, duurzaam, circulair, met 
elkaar afstemmen in regionale samenwerking en bij de 
uitvoering over de grenzen heen kijken. De arbeidsmark-
tomgeving is cruciaal voor de aantrekkingskracht van een 
vestigingsplaats voor ondernemers. Daarmee zitten we in 
Amstelland-Meerlanden goed. Desgevraagd werd als advies 
voor de regio gegeven: zorg voor specialisatie, bijvoorbeeld 
concentratie van glastuingebieden, en een meerjarige port-
folio strategie die kansen biedt en zorgt voor investeringen. 

Nieuw: interactieve dashboards
Het uitgebreide verslag “Monitor Plabeka 2016-2017” is te 
vinden op de MRA-site. Nieuw zijn de toegevoegde dash-
boards: met interactieve kaarten wordt heel veel informa-
tie ontsloten naar (1) economie en werkgelegenheid, (2) 
kantorenmarkt, (3) bedrijventerreinen en (4) kansenkaart 
transformatie. Hierop kan vervolgens worden ingezoomd 
op gemeente (bijvoorbeeld Uithoorn) en daarbinnen naar 
sectoren en locaties als woonwijken, kantoorlocaties en 
bedrijventerreinen. Kortom, een bron van inspiratie voor 

de nieuw te ontwikkelen econo-
mische visie van Uithoorn en De 
Kwakel!

Jos Holla

Voorzitter 
Stichting Uithoorn 
in Bedrijf

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf, 
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen 
van Uithoorn en De Kwakel.

Gewichtsbegeleiding
Deli Line nu ook in 
Aalsmeer!
Regio - Dit jaar viert Bernadette 
Blauwhoff, eigenaresse van De-
li Line alweer haar 10-jarig jubi-
leum. De afgelopen 10 jaar heeft 
zij heel wat mensen mogen hel-
pen naar een slanker, gezonder 
en fitter leven. Bernadette: “Ik ben 
de jongste van een (boeren) ge-
zin van 6 kinderen. Als kind zijnde 
zorgde ik vaak al dat er eten op ta-
fel kwam. Gezond leven en lekker 
genieten, daar sta ik voor. Op late-
re leeftijd ben ik mijn echte passie 

gaan volgen: voedingsleer, koken 
en coaching. In januari 2008 ben 
ik begonnen met mijn eigen prak-
tijk in Leimuiden. Dat liep al gauw 
goed. In 2009 ben ik gestart met 
een tweede praktijk in Uithoorn 
en nu dus een derde locatie in 
Aalsmeer. Sinds september heb 
ik een mooie eigen praktijkruim-
te bij sportcentrum Aalsmeer. 
De ervaring leert dat klanten die 
langs komen om af te vallen vaak 
meer problemen hebben. Zoals 

de aanmeldingen kan er nog dit 
voorjaar een training aangebo-
den worden. 

Heb jij voldoende tijd beschik-
baar (bij aanvang wekelijks con-
tact met de hulpvrager) en kun jij 
het zelf oplossend vermogen van 
de hulpvrager laten groeien? Wil 
jij je eigen werk en/of levenserva-

ring gebruiken om een ander te 
kunnen helpen? Neem dan con-
tact op met de coördinator van 
Maatje Voor Elkaar, Danielle Fran-
ken via d.franken@stdb.nl. Tele-
fonisch contact zoeken kan ook: 
(0297) 230 280. Budgetcoaching 
is onderdeel Maatje Voor Elkaar, 
een project vanuit Uithoorn Voor 
Elkaar.

bijvoorbeeld de darmwerking, 
stress, hormonen, reuma, artro-
se, gewrichten, ontstekingen etc. 
Mede daardoor heb ik de laatste 
jaren diverse medische opleidin-
gen gevolgd op het gebied van 
gezondheid en voeding. O.a. de 
medische basiskennis, hormoon-
factor, orthomoleculaire voe-
ding en suppletie, bloedtesten, 
en recentelijk ook de specialisatie 
sport en voeding. Wat veel men-
sen zich niet realiseren is dat er 
met gezonde voeding mooie re-
sultaten behaald kunnen wor-
den, die er voor kunnen zorgen 
dat er voor u heel wat medicijnen 
bespaard blijven. We geven ook 
workshops en lezingen op dit ge-
bied. Dinsdag 20 maart om 19.30 
uur geven we bij de Waterlelie 

een lezing over hoe je met voe-
ding reumatische klachten kunt 
verminderen. Al 5 jaar werk ik sa-
men met Sportcentrum Aalsmeer. 
Op de nieuwe locatie kunt u nu 
ook terecht voor individuele be-
geleiding. U krijgt een persoon-
lijk plan gebaseerd op uw huidige 
situatie. Samen zorgen we ervoor 
dat ook uw doel behaald wordt. 
We geven ook workshops en le-
zingen op dit gebied. Ook onze 
groepsbegeleiding blijft gewoon 
door gaan. Samen met ESA star-
ten we op 19 april met een nieu-
we groep Aqua Line. Voor meer 
informatie over de begeleiding 
van Deli-Line kunt u contact met 
ons opnemen. Tel: 06-10095999 
Bernadette@deli-line.nl of kijk op 
www.deli-line.nl.
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Vragen ontwikkelingen 
op Fort bij Uithoorn
Regio - PvdA/GroenLinks heeft 
schriftelijke vragen gesteld over de 
ontwikkelingen op het Fort bij Uit-
hoorn, in de volksmond beter be-
kend als Fort Amstelhoek. Dit naar 
aanleiding van verontruste reac-
ties van omwonenden en inwo-
ners van Amstelhoek over de voor-
genomen plannen.

Uitgebreide toekomstplannen
Recent zijn door de pachters van 
het Fort bij Uithoorn de toekomst-
plannen voor het fort toegelicht. 
Uit deze plannen blijkt dat het be-
doeling is om op het fort een ex-
tra woonhuis, een restaurant, een 
vergadercentrum, een museum, 
een waterspeeltuin en een ho-
tel met 60 hotelkamers te reali-
seren. Daarbij zijn deze hotelka-
mers zowel binnen als buiten het 
fort voorzien, zoals op de ringdijk 
rondom het fort. De plannen be-
vinden zich nog in de conceptue-
le fase. Eerst moet er nog met de 
omgeving gesproken worden en 
ook de gemeente moet nog een 
standpunt innemen. De promi-
nente aanwezigheid van de ge-
meente bij de bijeenkomst op het 
fort heeft bij omwonenden echter 
een ander beeld opgeroepen. Dit 
beeld werd mede versterkt door-
dat de initiatiefnemers, volgens 
omwonenden, verkondigen dat 
alles al in kannen en kruiken zou 
zijn. De gemeente ontkent dat dit 
het geval zou zijn.   

Vernietiging van natuur
Eén van de onderzoeken die uitge-
voerd moet worden in het kader 
van de haalbaarheid van de plan-
nen is een ecologisch onderzoek. 
Dit onderzoek moet nog plaatsvin-

den, maar inmiddels is door om-
wonenden geconstateerd dat de 
pachters van het fort een aantal 
bomen gekapt hebben en dat er 
natuur (begroeiing) is vernietigd. 
Behalve dat dit niet mag omdat de 
natuur op het fort beschermd is, is 
bij omwonenden het beeld ont-
staan dat de initiatiefnemers alvast 
vooruit willen lopen op het plan en 
de dieren hebben willen verjagen 
voordat er ecologisch onderzoek 
plaats kon vinden. 

Schriftelijke vragen
Het vertrouwen bij omwonenden 
in een transparant proces rond-
om de ontwikkelingen op het fort 
is hierdoor tot een dieptepunt ge-
daald. PvdA/GroenLinks heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders gevraagd wat ze van de 
plannen voor het fort vindt en hoe 
ze aankijkt tegen de opstelling van 
de pachters richting de omgeving. 
Ook wil de fractie weten of het ver-
nietigen van een deel van de na-
tuur op het fort van invloed is op 
een eventueel nog uit te voeren 
ecologisch onderzoek. 

Als laatste wil de fractie weten hoe 
het college ervoor gaat zorgen dat 
dat het vertrouwen van omwo-
nenden hersteld wordt en hoe het 
college voor een transparant pro-
ces gaat zorgen met goede com-
municatie naar inwoners. “Inwo-
ners moeten goed betrokken wor-
den bij dit soort ontwikkelingen, 
daarvoor is het belangrijk dat er 
sprake is van een transparant pro-
ces en goede communicatie. De 
gemeente moet onduidelijkheden 
zo snel mogelijk wegnemen”, aldus 
raadslid Pieter Kroon. 

Makkelijk Melden app
Uithoorn breidt service uit
Uithoorn - Inwoners van ge-
meente Uithoorn kunnen vanaf 
nu meldingen over hun woon-
omgeving en de openbare ruim-
te nu nog eenvoudiger doorge-
ven. Via de Makkelijk Melden 
App kunnen zij de gemeente 
snel en eenvoudig wijzen op bij-
voorbeeld een scheve stoepte-
gel, (te) laaghangende tak, ka-
potte putdeksel etc. Deze app is 
voor iedereen eenvoudig te in-
stalleren op de smartphone.

Melden via de app
Het melden via de Makkelijk Mel-
den app is vooral handig als een 
inwoner op straat loopt en di-
rect een melding wil doorgeven. 
Wie beschadigde straatmeubi-
lair aantreft, afval op straat ziet, 
overlast ervaart, een gat in de 
weg ziet etc. kan dit direct door-
geven. Met de app wordt een 
melding binnen een paar klik-
ken naar de gemeente gestuurd. 
Als de locatievoorzieningen aan 
staan, voert de app automatisch 
het adres van de melding in. Ver-
volgens kan de rubriek worden 
aangeklikt waarbinnen de mel-
ding valt en eventueel een fo-
to worden toegevoegd. De mel-
ding is dan klaar om te verzen-
den. Als de verzender contact-
gegevens toevoegt wordt hij op 
de hoogte gehouden van de af-
handeling.

Meldingen openbare ruimte 
(MOR-meldingen)
Meldingen over de woonom-
geving en de openbare ruimte 
kunnen doorgeven worden via 
een ‘Melding openbare ruim-
te’(MOR-melding). Deze meldin-

gen komen bij de gemeente via 
verschillende kanalen. Inwoners 
kunnen digitaal via de website, 
www.uithoorn.nl een MOR-mel-
ding doorgeven. Ook kan dit te-
lefonisch via het Klant Contact 
Centrum. Alle meldingen wor-
den centraal geregistreerd. Een 
inwoner die een melding doet, 
krijgt standaard een registratie-
nummer zodat de melding altijd 
makkelijk terug te vinden is. Een 
melding wordt binnen zes werk-
dagen afgehandeld. In het ge-
val van een gevaarlijke situatie 
wordt de melding binnen 24 uur 
afgehandeld. 

Gratis app
Vanaf nu is er nog een extra mo-
gelijkheid een melding door te 
geven, namelijk via de Makkelijk 
Melden app op de smartphone. 
De gratis Makkelijk Melden app 
is eenvoudig te downloaden 
via de Apple Store of Play Store. 
Voor bewoners die geen smartp-
hone hebben, verandert er niets. 
Zij kunnen gewoon via de web-
site van de gemeente hun  mel-
ding doorgeven of telefonisch 
via het Klant Contact Centrum 
van de gemeente, telefoon 0297 
– 513 111. Wethouder Hans Bou-
ma: “Onze medewerkers wer-
ken dagelijks hard aan een pret-
tige buitenruimte. Ze hebben 
niet overal oren en ogen, daar-
om kunnen we de hulp van in-
woners wel gebruiken om ons te 
helpen. Via de meldingen in de 
Makkelijk Melden app kunnen 
onze medewerkers nog gerich-
ter werken. Zo werken we echt 
samen aan een schone leefom-
geving’. 

Praat mee over nieuwe 
regels bij evenementen 
Uithoorn - Op dinsdagavond 27 
maart nodigt het gemeentebe-
stuur van Uithoorn inwoners en 
belangstellenden uit voor een 
inloopavond over de nieuwe re-
gels bij evenementen in onze ge-
meente. 

Het gemeentebestuur wil graag 
horen hoe inwoners en andere 
betrokkenen uit Uithoorn en De 
Kwakel denken over evenemen-
ten die in onze gemeente plaats-
vinden. Uithoorn is een gemeen-

te waar veel te doen is. In het cen-
trum van Uithoorn en De Kwakel, 
op de beide evenemententerrei-
nen en in de verschillende wijken 
wordt veel georganiseerd. Eve-
nementen zorgen voor ontspan-
ning en vermaak voor onze in-
woners. Ze zetten de gemeente 
op de kaart. Het is belangrijk voor 
het toerisme en de economie.

Meepraten 
Het gemeentebestuur ziet dat 
het beleid toe is aan vernieu-

wing. Daarom heeft de gemeen-
te in 2016 een participatiebijeen-
komst georganiseerd waar veel 
betrokkenen aan hebben deel-
genomen. Heeft u een evene-
ment in onze gemeente georga-
niseerd? Of bent u op een andere 
manier betrokken bij evenemen-
ten in de gemeente Uithoorn? Of 
heeft u een ander belang of ge-
woon interesse? Uw ervaringen, 
ook die met de gemeente, ho-
ren ze graag. Daarom nodigen zij 
u van harte uit om dinsdagavond 

27 maart vanaf 19.00 uur   in het 
gemeentehuis van Uithoorn met 
hen mee te praten. Het gemeen-
tebestuur kijkt samen met inwo-
ners en andere betrokkenen naar 
de toekomst. Uw kennis, ideeën 
en wensen horen zij graag! Het 
gemeentebestuur gebruikt deze 
informatie om het nieuwe evene-
mentenbeleid verder uit te wer-
ken. Vanaf 19.00 uur staat de kof-
fie klaar. 

Medewerkers van de gemeente 
Uithoorn en de uitvoeringsorga-
nisatie Duoplus zijn aanwezig om 
informatie te geven en vragen te 
beantwoorden.  Het concept-uit-
voeringsbeleid is in te zien op 
www.uithoorn.nl en liggen bij de 
receptie van het gemeentehuis 
ter inzage. 

Gezellige Nostalgische 
Avond De Kwakel
De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu organiseert ook dit jaar 
weer 2 Nostalgische avonden in 
het dorpshuis De Quakel. De eer-
ste avond was totaal uitverkocht 
en de tweede avond is a.s. zater-
dag 17 maart. De aanvang is om 
precies 19.30 uur in het Dorps-
huis Quakel. De zaal is open vanaf 
18.45 uur. De entreekosten: € 5,- 
incl. een kopje thee of koffie. Het 
programma zal een mix zijn van 
oude films en oude en wat nieu-

we foto’s uit de diverse rubrie-
ken van de website www.de-kwa-
kel.com. Voor zaterdag 17 maart 
zijn er nog maar 40 kaarten be-
schikbaar voor deze avond, vol is 
vol. Wilt u een gezellige Kwakelse 
avond hebben, wacht niet te lang 
met u kaarten bestellen. Kaarten 
kunt u bestellen bij Dirk Plasme-
ijer, het kan via de mail: dp@de-
kwakel.com of via de telefoon 
0297-563335 (’s avonds tussen 
17.30-18.30 uur) 

Uithoorn - Op donderdag 8 
maart is ingebroken in een wo-
ning aan de Thamerweg. De 
dieven hadden zich toegang 
verschaft via de balkondeuren 
op de eerste verdieping. De in-
braak wordt rond half tien in de 
avond ontdekt. Diverse kamers 
zijn overhoop gehaald. Niet be-
kend is of er goederen zijn ont-
vreemd. Dezelfde donderdag 
is ook ingebroken in een wo-
ning aan de Talmalaan. De die-
ven zijn het huis eveneens via 
de bovenverdieping ingegaan. 
Alle kasten en lades in de lo-

geerkamer zijn open gemaakt. 
Tevens is geprobeerd in te bre-
ken in een andere woning in 
de Talmalaan op deze donder-
dag. Dieven hebben getracht 
een raam te forceren met een 
breekvoorwerp. Dit is niet ge-
lukt. De inbraakpoging heeft 
tussen twee uur in de mid-
dag en negen uur in de avond 
plaatsgevonden. Het was de 
derde keer dat dieven dit huis 
wilden betreden. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Uithoorn - Op zondag 11 
maart om kwart over vier in de 
middag is in een winkeldief op 
heterdaad betrapt in een doe-
het-zelf zaak aan de Wieger de 
Bruinlaan. Een 56-jarige man 
uit Aalsmeer dacht de winkel te 

kunnen verlaten met een blik-
je verf. De diefstal werd gezien 
door een medewerker. 

De man is overgedragen aan 
de politie. Er is proces-verbaal 
opgemaakt. 

Uithoorn - Op zaterdag 10 
maart om vier uur in de mid-
dag kreeg de politie een mel-
ding dat er weer Ierse klusjes-
mannen actief waren. Dit keer 
boden zij hun diensten aan in 
de omgeving van de Rode Kla-
ver. Agenten zijn er direct op 
afgegaan en hebben de drie 
mannen aangesproken en na 
verhoor heen gezonden. De 
heren reden in een Toyota be-
stelwagen met een Iers kente-

ken. De drie zijn bekenden van 
de politie. In het verleden heb-
ben zij al meerdere keren in Uit-
hoorn en omgeving hun dien-
sten aangeboden. De politie 
raadt aan vooral niet in zee te 
gaan met deze heren. De kos-
ten van het schoonmaken van 
de goot, het schilderen van een 
hekwerk of het leggen van een 
nieuwe oprit pakken geheid 
vele malen hoger uit dan afge-
sproken. 

Drie inbraken in woningen
Klusjesmannen weer actief

BVK in nieuwe omgeving
De Kwakel - Echt nieuw was de 
locatie natuurlijk niet waar de le-
den van de BVK zich op donder-
dag 8 maart heen begaven, want 
Dorpshuis De Quakel is al decen-
nia lang de vertrouwde thuisbasis, 
een onderkomen dus waar wij ons 
ook echt thuis voelen. Nieuw deze 
avond waren echter wel de schil-
derijen aan de wand, schilderijen 
van oud Kwakelaar Ton Plasmeijer 
die het bekijken alleszins waard 
zijn. Zo keken o.a. Laurel en Hardy 
geamuseerd toe hoe hier en daar 
topprestaties werden geleverd en 
aan de andere kant grote flaters 
werden begaan. Het zal in hun tijd 
niet veel anders geweest zijn. Niet 
iedereen liet zich hierdoor aflei-
den en dat geldt zeker voor Nel 
Bakker die partner Hans Wagen-
voort deze avond ook aan de 
bridgetafel tot grote hoogte op-
stuwde, wat hen de 1e plaats in de 
A lijn opleverde met 60,12%. Nelly 
Vork en Andre Verhoef volgden op 
de 2e plaats met 58,93% en Kitty 
en Huub van Beem op de 3e met 
57,44%. Kitty en Huub staan met 
nog 2 speelavonden voor de boeg 
toch wel wat verrassend 1e in de 
totaalstand met bijna 58% gemid-
deld. De marges zijn echter klein. 
Paula en An bakten er weinig van 
(rijmt lekker) en zij eindigden dan 
ook onderaan.

B lijn
In de B lijn presteerden Cor Hen-
drix en Wil van der Meer na hun 
zeperd van vorig week weer ou-
derwets. Met 59,72% werden zij 

niet alleen deze avond 1e, zij pak-
ten en passant ook de 1e plaats in 
de totaalstand met 56,52% gemid-
deld. Loes Schijf en Anneke Kar-
las werden hier met 57,64 2e en 
Piet-Hein Backers en Huub Kamp 
met 55,9% 3e. In deze lijn wordt 
de strijd om de promotieplaatsen 
nog een mooi gevecht. Herman 
en Huub vormden een gelegen-
heidspaar en dat pakte deze week 
niet bijster goed uit, want hun sco-
re was de laagste in deze lijn. Ook 
onderin wachten nog een paar 
pittige avonden in de strijd tegen 
degradatie.

C lijn
De topscore van de avond vin-
den we in de C lijn, waar Riet Wes-
selingh en invalster Susanne Am-
bagtsheer maar liefst 65,42% lie-
ten optekenen. Ook een ander 
combipaar baarde opzien door 2e 
te worden met 59,17%. Wim Rö-
ling en Greet Rahn  wisten deze 
prestatie op de bridgemat te leg-
gen. Zoals Greet van tevoren al 
aankondigde: ‘Ik kom eRahn’ (en 
ben van plan te blijven). Mayke 
Dekker en Trudy Fernhout hadden 
na 2 wat mindere weken het lek 
weer boven en zij eindigden met 
57,08% als 3e. In deze lijn gaan 
Riet Wesselingh en Janny Snabel 
met 60,53% gemiddeld zeer ruim 
aan kop. De verschillen tussen de 
achtervolgers zijn hier wat groter 
dan in de andere lijnen, maar met 
nog 2 avonden te gaan zegt dat in 
deze lijn met een zeer grillig score-
verloop nog niet zoveel.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 6 
maart speelden de dames van 
Bridgeclub Hartenvrouw de vijf-
de en tevens laatste zitting van 
de laddercompetitie. Iedereen 
deed zijn uiterste best om een 
stukje hoger op de ladder te ko-
men, met wisselend succes. In 
de A-lijn eindigde op de eerste 
plaats gelegenheidskoppel Mat-
ty Overwater & Lea Wit, op twee 
waren dat Geke Ludwig & Mar-
go Zuidema en op drie Mieneke 
Jongsma & Hilly Cammelot. De B-
lijn leverde een eerste plaats op 
voor alweer een gelegenheids-
paar: Tini Geling & Jessie Piekaar, 
gevolgd door Ank Reems & Sonja 
Reeders op de tweede plaats en 
op drie eindigden Jetty Weening 
& Gerda Bosboom. Deze mooie 
resultaten hebben misschien ge-
leid tot een hogere plaats op de 
ladder maar tot de top-vijf in de 

totaalstand wisten alleen Geke & 
Margo door te dringen.

Onbetwist
De onbetwiste winnaars van de 
laddercompetitie 2017-2018 
zijn geworden: Kitty van Beem 
& Janny Streng met gemiddeld 
57,46%. Gefeliciteerd dames! 
Op de tweede plaats Refina van 
Meijgaarden & Cathy Troost met 
57,18%. Drie werden Thea Eli-
as & Elly van Brakel met 56,73%, 
op vier de reeds genoemde Ge-
ke & Margo met 55,81% en de 
vijfde plaats was voor Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 
55,75%. Volgende week begint 
de vierde en laatste parencom-
petitieronde van dit bridgejaar. 
De tijd vliegt als je het naar je zin 
hebt en voor we het weten is het 
weer mei en is het bridgeseizoen 
voorbij.

Winkeldief betrapt
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Uithoorn - Zondag 11 maart verzorgde Ons Tweede 
Thuis in Uithoorn een High Tea voor een grote groep 
gasten. De gasten kregen dit aangeboden door deel-
nemers van de “Uithoorn voor Elkaar Lichtjesloop” 
die afgelopen 16 februari plaatsvond in Uithoorn. Als 
deelnemer kon je die avond iemand opgeven die 
een extraatje verdiende. Onder die mensen werd 15 
keer een High Tea voor 2 personen verloot. Afgelo-
pen zondag was het zover, de winnaars kwamen naar 
Woonvoorziening Zijdelveld waar een heerlijk High 
Tea buffet voor hen klaarstond. De lekkernijen waren 
gemaakt door bewoners en begeleiders van de woon-
voorziening en door cliënten van Ons Tweede Thuis 
die werken bij Dagcentrum De Morgenster. Daar wor-
den dagelijks overheerlijke quiches en taartjes gebak-
ken! Bewoners Angelique, Hanneke en Bert zorgden 
deze middag dat het de gasten aan niets ontbrak. Uit 
de enthousiaste reacties en vele complimenten blijkt 
wel dat iedereen heeft genoten van deze middag. Een 
mooi initiatief  van “Ons Tweede Thuis” in samenwer-
king met “Uithoorn voor Elkaar”.

High Tea bij Ons Tweede Thuis in Uithoorn
een groot feest
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Gelijkspel dammers, 
Adrie Voorn kampioen
De Kwakel - Damclub Kunst en 
Genoegen heeft nog steeds de 
kans om het hoofdklasse schap 
te behouden. De Kwakelse dam-
mers wisten maandagavond in 
’t Fort de dammers van Enkhui-
zen op een gelijkspel te houden. 
Invaller Leo Hoogervorst zet-
te het 1e team van K&G op voor-
sprong, waarna gelegenheid kop-
man Jos Harte het op 1e bord niet 
bol kon werken tegen zijn sterke 
opponent, 2-2. De tactisch lager 
spelende Wim Keessen gaf weer 
hoop op een zege van K&G door 
zijn gedegen partij mooi af te 
ronden, 4-2. Het lot kwam vervol-
gens in de handen van Wim Konst 
te liggen, Wim die juist een zeer 
sterk seizoen in zowel de onder-
linge competitie als in de bonds-
wedstrijden speelt. Maar op deze 
avond zag Wim een remise afwik-
keling over het hoofd en verloor 
jammerlijk, eindstand 4-4. Een 
wedstrijd tegen Andijk rest nog, 
in Andijk zullen de K&G-ers moe-
ten winnen. 

Beide ploegen
De beide ploegen staan ge-

lijk, maar Andijk steunt op meer 
bordpunten die de doorslag kun-
nen geven. Een gelijkspel zou 
ook voldoende kunnen zijn, maar 
dan moeten de Haarlemse dam-
mers hun laatste wedstrijd ver-
liezen. Tot nu heeft K&G weinig 
geluk gekend dit seizoen, hope-
lijk keert het de laatste wedstrijd 
terug. In de onderlinge competi-
tie is de beslissing om het kampi-
oenschap gevallen, Adrie Voorn 
schreef zijn 28e titel van de club 
bij. In de laatste partij moest con-
current Wim Konst van Adrie win-
nen, Wim deed er alles aan maar 
kwam niet verder dan remise. 
Wim behield daardoor wel zijn 
ongeslagen status maar moet ge-
noegen nemen met een sterke 
tweede plaats. Wim Keessen de 
kampioen van het verleden sei-
zoen vergaarde het brons. In de 
strijd om de Cor van Zaal-bokaal 
nam Piet Terlouw al een bijna niet 
te overbruggen voorsprong. Piet 
zal nog een maand zijn eerste 
stek moeten verdedigen. Dam-
liefhebbers kunnen in maart nog 
elke maandagavond hun dam-
hart komen ophalen.

Licht herstel voor Boule 
Union Thamen 
Uithoorn - Speelronde twaalf 
gaf voor zowel het eerste als 
het tweede team een duidelij-
ke verbetering in het spel. He-
laas bracht dit nog geen winst op, 
maar een gelijkspel was haalbaar 
geweest. Het derde team had een 
vrije speelronde. Het eerste team 
moest in de uitwedstrijd tegen 
koploper JBH Hillegom 1. Deze 
vereniging heeft een overdekte 
accommodatie gesitueerd in een 
houten noodgebouw. De onder-
grond was van redelijk grove kie-
zelstenen op beton. Op zich een 
lastig terrein dat eigenlijk vraag 
om hoge boogballen te werpen. 
Door de beperkte hoogte van de 
ruimte was dat eigenlijk niet mo-
gelijk. Een duidelijk voordeel voor 
Hillegom, daar zij de hele winter-
periode daar spelen en dus de 
aanpassing van de speelstijl heb-
ben kunnen oefenen. Toch kwa-
men de spelers van BUT niet 
slecht tevoorschijn. De doublet-
tenronde werd weliswaar met 
2-1 verloren, maar met een beet-
je minder geluk bij de tegenpar-
tij was de stand omgedraaid. De 
triplettenronde werd gedeeld en 
voor een gelijkspel moest BUT nu 
twee van de drie afsluitende dou-
blettenpartijen winnen. Dat zat 
er helaas niet in. Er werd er maar 
een gewonnen, maar dat was wel 
een zinderende partij, die uitein-
delijk met 13-12 werd afgeslo-
ten door de equipe van BUT be-
staande uit Niels van Diemen en 
Joan van Rekum. Zij waren in al-
le drie de winstpartijen betrok-
ken met in de triplettenpartij on-
dersteund door Ina Hoekstra. Het 
verlies met 5-3 geeft toch weer 
moed voor de resterende twee 

ontmoetingen. Hillegom stevent 
rechtstreeks op het kampioen-
schap en promotie naar de der-
de divisie af.

Tweede team
Het tweede team speelde haar 
thuiswedstrijd tegen De Boel de 
Boule 3 in Bodegraven. Ook hier 
een duidelijke verbetering van 
het spel mede dankzij de twee 
invallers Jeroen Stiekema en Jos 
de Zwart. Ook hier ging de eerste 
doublettenronde met 2-1 verlo-
ren. De triplettenronde werd een 
spannende aangelegenheid. BUT 
won met 13-12 en verloor met 
12-13. Dus ook hier moest de be-
slissing in de afsluitende doublet-
tenronde vallen. Deze werd ech-
ter met 2-1 verloren. Ook hier had 
het andersom kunnen zijn, want 
een partij eindigde in 12-13. Het 
werd dus een 5-3 overwinning 
voor De Boel de Boel. De dertien-
de speelronde is op 24 maart en 
moet haast wel geluk brengen. 
Team 1 speelt dan uit tegen Les 
Boules Fleuries in Lisse. Dit is een 
degradatieduel. Team 2 speelt 
thuis tegen De Spaande Ruiter en 
team 3 speelt uit tegen PU Kenne-
merland 4 in Haarlem. Bij droog 
weer speelt het tweede team 
haar wedstrijden op het thuister-
rein aan de Vuurlijn bij het honk-
balveld. De ontmoeting begint 
om 12.00 uur. Voor die tijd vindt 
op 18 maart het traditionele Ope-
ningstoernooi plaats. Dit is de of-
ficiële opening van het buiten-
seizoen en dan worden alle spel-
soorten, tête-à-tête, doublette 
en triplette gespeeld. Plaats van 
handeling de boulebaan aan de 
Vuurlijn, aanvang om 11.00 uur.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 8 maart 
werd er door 38 zeer enthou-
siaste liefhebbers in de Schut-
se geklaverjast en gestreden 
om de felbegeerde prijzen. De-
ze keer werd afgetekend, met 
zweet op zijn voorhoofd, ein-
delijk Egbert Verkerk eens tot 
winnaar van deze klaverjas-
avond uitgeroepen. Zijn totaal-
score bedroeg 7350 punten 
hetgeen aanzienlijk meer was 
den de overige prijswinnaars 
en het betrof zijn beste pres-
tatie van het gehele seizoen 
tot nu toe. Als tweede eindig-
de deze avond Joke Rietbroek 
met 7039 punten op zeer kor-
te afstand gevolgd door An-
neke Lebesque die met 7028 
punten als derde de finish be-
reikte. Voor Anneke een pres-
tatie van formaat. Dit bete-
kende namelijk een verbete-
ring van haar persoonlijk re-
cord dit jaar. Zoals bij elk spel-
letje heb je winnaars en verlie-
zers. Ditmaal viel deze eer te 
beurt aan Jozef Lebesque. Met 
een wel erg magere score van 
4846 punten werd de poedel-

prijs voor hem. In ieder geval 
mag hij door dit resultaat de 
volgende kaartavond als troost 
de bij deze prijs behorende 
fles wijn in ontvangst nemen. 
De marsenprijzen, bestaande 
uit door DUO plant verzorgde 
prachtige boeketten bloemen, 
gingen deze avond naar Joke 
Rietbroek, Jacqueline van den 
Bergh, Jan de Kuijer en Krijn 
Voorn terwijl de cadeaubon-
nen, eveneens te besteden bij 
DUO plant, in deze categorie 
gewonnen werden door Hans 
Heere, Gijs Brozius (2x) en Joke 
Rietbroek. De marsenprijzen 
bestaande uit een fles wijn wa-
ren deze week voor Corrie Smit, 
Piet Luijten, Gijs Brozius en Wil-
lie van der Hilst. Wat de verde-
ling van de prijzen betrof sta-
ken Gijs Brozius en Joke Riet-
broek, met ieder drie prijzen, 
deze avond hoog boven ieder-
een uit. Alle winnaars van har-
te proficiat. De eerstvolgende 
kaartavond vindt weer plaats 
op donderdag 15 maart in de 
Schutse, Merodelaan 1 te Uit-
hoorn. Aanvang 20.00 uur. 

Karaktervol KDO:
Pakt slechts een punt in 
thuisduel
De Kwakel - Na drie nederlagen 
op rij en een weekend vrij mocht 
KDO afgelopen zondag aantre-
den tegen Teylingen. De gasten 
uit Sassenheim hadden op voor-
hand één punt minder verzameld 
dan onze jongens. In de heen-
wedstrijd eerder dit seizoen ein-
digde de spectaculaire wedstrijd 
in een 3-3 gelijkspel. Met zes ba-
sisspelers die afgelopen weekend 
nog op wintersport waren, begon 
het elftal van trainer Raymond de 
Jong aan de wedstrijd. Op het 
vertrouwde grasveld kwam Tey-
lingen al na anderhalve minuut 
spelen op voorsprong. In eerste 
instantie werd een schot nog ge-
keerd, maar in de rebound schoot 
de Sassenheimse spits Hulsbosch 
raak, 0-1. Hierna nam KDO toch 
het initiatief in de wedstrijd en 
was het voetballend beter dan 
Teylingen. Dit leidde o.a. tot een 
gevaarlijke kopbal en een beke-
ken afstandsschot van onze spits 
Mathijs van Rijn. Tegen de ver-
houding in maakten de gasten 
uit Sassenheim echter in de 20e 
minuut hun tweede treffer van 
de middag. Na een uitgespeelde 
aanval van Teylingen wist uitein-
delijk aanvaller Zwetsloot de 0-2 
binnen te tikken. Gelukkig hield 
KDO moed en herpakte zich in de 
27e minuut. Na een succesvolle 
actie van Jesse Stange aan de lin-
kerkant, legde hij de bal terug op 
de inlopende Bart Hoving, die de 
1-2 knap binnenschoot. Met de-
ze stand werd ook de rust bereikt.

Tweede helft
In de tweede helft nam KDO het 
heft in handen en was het diver-
se malen dichtbij de gelijkmaker. 
Inzetten van Mathijs van Rijn (net 
over), Jesse Stange (net naast) en 
Sven Vlasman (kopbal van de lijn 
gehaald) zorgde helaas niet voor 
de 2-2. Teylingen trachtte het tij 
te keren door 2 keer te wisselen 
en om te schakelen naar het de-

fensieve 5-3-2 systeem. Tot gro-
te opluchting in De Kwakel kreeg 
KDO in de 77e minuut een straf-
schop, nadat invaller Roy Verkaik 
onderuit werd getrokken in het 
zestienmetergebied. Jesse Stan-
ge ging achter de bal staan en 
schoot koelbloedig de 2-2 in de 
lnkerhoek. Hierna ging KDO vol-
op op jacht naar de 3-2 en werd 
o.a. een fraaie kopbal van Bart 
Hoving ternauwernood gered 
door de doelman van Teylingen. 
Aan de andere kant was Jesper 
Oudshoorn in de 88e minuut ook 
scherp met zijn voeten, toen de 
gasten de 2-3 leken te maken. 
Vlak voor tijd miste Timo Kas de 
bal op een haar na, anders had hij 
zo maar de welverdiende over-
winning kunnen bewerkstelligen. 
Uiteindelijk bleef het 2-2 en daar 
mocht vooral Teylingen blij mee 
zijn. Door dit gelijkspel blijft KDO 
op de achtste plaats staan, maar 
blijven de onderlinge verschillen 
op de ranglijst zeer beperkt. Een 
overwinning volgende week te-
gen ROAC kan KDO lucht geven 
van de onderste regionen. De 
wedstrijd begint om 14.00 uur in 
Rijpwetering.

Mooi opgeknapt
Tuin bij Amerpoort 
Vinkenoord
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag gingen de CDA kandida-
ten vanwege NL Doet aan de slag 
in de tuin van Amerpoort Vinken-
oord. Hier wonen sinds novem-
ber vorig jaar mensen met een 
verstandelijke beperking na een 
grondige opknapbeurt van het 
gebouw. Gezellige kamers, mooie 
gezamenlijke ruimtes maar de 
tuin kon nog wel wat liefde ge-
bruiken.  Gewapend met schep-
pen, bezems en schoffels gingen 
Rein, Jan, Ria, Anita, Coos, Simo-
ne, Robert en Willy aan de slag. 
Verschillende ouders en ande-
re vrijwilligers staken ook flink 
de handen uit de mouwen zo-

dat er aardig wat klussen wer-
den geklaard. Er werd een prach-
tig nieuw terras aangelegd, flink 
wat gesnoeid en overal werden 
bakken gevuld met vrolijke voor-
jaarsbloeiers. 
Top om te zien dat zo veel loka-
le ondernemers ook een bijdrage 
hadden geleverd: plantjes, zak-
ken aarde, tegels voor het terras 
en een prachtige bank voor om 
een boom. Rond half 1 kregen 
we een heerlijke lunch mogelijk 
gemaakt door de keurslager. Het 
was een gezellige dag en we ko-
men graag een keer langs van de 
zomer om in de prachtige tuin te 
zitten. 

ChristenUnie-SGP: 
‘Goede huisvesting 
ouderen”
De Ronde Venen - In het kader 
van één van de vier campagne-
speerpunten “goede huisvesting 
en zorg voor senioren” bezocht 
de fractie van de ChristenUnie-
SGP gisteren zowel de buurtka-
mer in Mijdrecht als de Zorgboer-
derij Den Haring in Baambrug-
ge. In de ochtend waren lijsttrek-
ker Wim Stam, raadslid Ton van 
Sligtenhorst en kandidaat Simon 
Langelaar te gast bij de Buurtka-
mer in Mijdrecht. Voor de gele-
genheid hadden ze een doos ge-
bak voor de bezoekers meegeno-
men, die daar niet rouwig om wa-
ren. Tijdens het ongeveer ander-
half uur durende gesprek kwa-
men veel, vaak praktische pun-
ten, langs. “Zo maakte één van 
de aanwezigen ons attent op een 
paar gevaarlijke kruispunten in 
de wijk Proosdij” vertelt Ton van 
Sligtenhorst. “We zijn na afloop 
van het bezoek daar gelijk maar 
even gaan kijken”. Uiteraard krijgt 
dat van ons nog wel een vervolg. 
“Ook vinden veel ouderen de si-
tuatie in de dorpsstraat, nu fiet-
sers ook het voetgangersgebied 
mogen gebruiken, erg gevaarlijk 
geworden” vult Wim Stam aan. 

Naast deze verkeerskwesties gin-
gen de gesprekken over wonen, 
vervoersvoorzieningen en het 
gebruik van de buurtkamer. 

Zorgboerderij
’s-Middags bezochten Wim Stam 
en Ton van Sligtenhorst, samen 
met voormalig fractie-assistent 
Wouter Kroese, de zorgboerderij 
Den Haring in Baambrugge. De 
familie Verhoef is daar vijf jaar ge-
leden een zorgboerderij begon-
nen en zijn erg enthousiast over 
hun onderneming. “De verbouw-
de stal tot grote woonkamer an-
nex keuken ziet er inderdaad ge-
weldig uit” aldus Wim Stam. In 
een gesprek met de eigenaren 
vertelden zij hoe de zorgboerde-
rij tot stand is gekomen, hoe ze 
dat hebben aangepakt en wat 
hun ervaringen tot nog toe zijn. 
Den Haring ontvangt gedurende 
vier dagen in de week meer dan 
20 clienten zowel uit onze eigen 
gemeente als een aantal buurge-
meenten. Het bezoek sloten we af 
met een rondgang over de boer-
derij, want de familie Verhoef is 
nog steeds veehouder (melkkoei-
en en schapen). 

Mijdrecht – Maandagavond, 
is bij een eenzijdig ongeval 
in Mijdrecht is de bestuur-
der van een auto gewond ge-
raakt. 

De man reed met zijn au-
to op de Industrieweg, raak-
te door nog onbekende oor-
zaak waarschijnlijk de macht 
over het stuur kwijt en reed 

rechtdoor de sloot in. De man 
kon niet op eigen kracht de 
auto uitkomen. Een omstan-
der sprong de sloot in om te 
helpen, maar de brandweer 
kreeg de bestuurder uiteinde-
lijk uit de wagen. 

Gezien de ernst van het onge-
val werd ook de hulp ingeroe-
pen van de trauma-artsen. 

Gewonde bij eenzijdig ongeval
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Bridgeclub hartenvrouw 
zoekt leden
Regio - De gezellige dames 
bridgeclub Hartenvrouw speelt 
op dinsdagmiddag bij party-
centrum Colijn, Industrieweg 
20 in Uithoorn (tegenover Ce-
res). Elke week spelen wij 6 ron-
des in 2 lijnen, van begin septem-
ber t/m eind april. Wij beschik-
ken over nieuw spelmateriaal 
en scorekastjes en spelen in een 
heel gezellig aangeklede ruim-
te. Bij speciale gelegenheden zo-
als de start van het seizoen, Kerst-
drive en einddrive doen wij altijd 
iets gezelligs voor onze leden. We 
gaan vanwege het teruglopen-
de ledental een omslag maken. 
De damesclub gaat ook heren de 

gelegenheid geven zich bij ons 
aan te sluiten!  Als het u leuk lijkt 
bij ons te komen spelen neemt u 
dan contact op met onze secreta-
resse, Sandra Raadschelders, 06-
40349326 of stuurt u een e-mail 
naar Hartenvrouw2015@gmail.
com dan maken we van de da-
mesclub een gezellige gemeng-
de club! Als u geen bridgepart-
ner heeft kunnen wij u misschien 
koppelen aan iemand anders 
zonder vaste bridgepartner. Dus 
dames en heren die op zoek zijn 
naar een leuk tijdverdrijf op de 
dinsdagmiddag, u bent van harte 
welkom om eens op proef te ko-
men spelen.

Regio - Donderdagmorgen 8 
maart, werd de 4e zitting gehou-
den van de 4e competitieron-
de bij de Amstelbridgeclub. Nog 
twee zittingen te gaan, waar-
na weer degradatie of promotie 
volgt. Vandaag geen spectaculai-
re spellen in beide lijnen. Er werd 
deze ochtend een groot aantal la-
ge contracten afgesloten. Van de 
24 te spelen spellen zijn er ge-
middeld slechts 7 met een man-
che-contract gespeeld. Jammer 
dat er aan het begin, bij een gelij-
ke verdeling van het aantal pun-
ten en geen aanwezige lange 
kleur, niet even wordt over ge-
schud. Vaak past dan een ander 
paar bij de 2e, 3e, 4e, 5e of 6e ron-
de. Even onthouden bridgers!

Opvallend
Opvallend was spel 5 in de A-
lijn, waarin veel noord/zuid pa-
ren 4 harten boden en +2 maak-
ten. Niemand bood de slem uit. 
Hanny & Grace en Ank & Lotte bo-
den 3 sans atout en maakten res-
pectievelijk +2 en +1. Een erg las-
tige bieding blijkbaar, waarbij de 
hartenfit moeilijk te vinden was, 
laat staan een slemcontract. Bij 
spel 23 had het noord/zuid paar 
een lange klaverenkaart. Greet & 
Henk besloten 1 sans te spelen en 
maakten + 3, met een 100% sco-
re. De andere paren kozen voor 
een klaverencontract. Grappig is 
dan te zien wat de eindresultaten 
zijn. De paren die 5 klaveren bo-
den, gingen 1 down en bij de 3 of 
4 klaverencontracten werd +2 of 
+1 gehaald. Greet & Henk waren 
in ieder geval weer goed op dreef 
en scoorden aan iedere tafel een 
gemiddelde van boven de 50%. 
Aan tafel 1 behaalden ze zelfs een 

gemiddelde van 90%. Ze werden 
dan ook eerste in deze lijn. 

B lijn
In de B-lijn werd op een doublet 
bij spel 14 op twee hoogte door 
de partner van Wies gepast. Dat 
was even schrikken, omdat dit 
niet de bedoeling was. Gelukkig 
pakte het goed uit en ging de te-
genstander down. Tja door om-
standigheden moeten een aan-
tal bridgers wel eens met “vreem-
de” partners spelen. Dit kan mis-
verstanden, maar soms ook een 
gunstige score opleveren, zoals 
bij dit spel. Bij spel 15 is een slem-
poging, 6 schoppen, gedaan door 
hetzelfde paar, maar dit contract 
werd net niet gehaald. Als de 
openaar opent en zijn/haar part-
ner heeft 16 punten krijg je snel 
sleminteresse. Dappere spelers 
bieden dan 6 schoppen en gaan 
1 down. Helaas krijg je, als alle an-
dere paren blijven steken op 4 
schoppen, toch een 0% voor dit 
spel. Tja het is bridge mensen en 
dat is en blijft een spannend spel. 

De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1e plaats: Greet & Henk 61,98%  
2e plaats: Els & Alice 56,77% 
3e plaats: Ada & Roelie 54,68%

B-lijn
Henny & Lucas 59,72%
Wies & Herman en Miep & Made-
lon 53,47%
  
Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij 
onze secretaris telefoon 020 
8223598 Wij spelen op de don-
derdagochtend van 9.00 tot 12.00 
in het Buurtnest.

1e tafel bij ABC
Overschudden is ook 
een optie

Bridgeclub De Legmeer
Rina en Gerard weer de 
besten
Regio - Voor de tweede keer in 
successie veroverden Rina de 
Jong & Gerard van Beek de eerste 
plaats in de A- lijn. Met een per-
centage van 61,31% eindigden ze 
een straatlengte voor de rest, die 
Cora de Vroom & André van Herel 
en Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp gedeeld met 56,55% voor 
gingen. Hannie & Hein van der 
Aat namen de vierde plek voor 
hun rekening met 54,17% en Jo-
han Le Febre & Wim Slijkoord slo-
ten de top af met een score van 
53,57. In de B- lijn werden een 
aantal paren in beslag genomen 
door gewichtiger zaken elders, 
zodat de anderen ook eens de 
kans kregen, toch? Joyce Udema 
heeft kennelijk een goede wisse-
ling van partner gepleegd. Met 
An Greven kwam ze met 58,92% 
als eerste over de streep. Sonja & 
Hans Selman volgden als twee-
de met 57,83% met vlak daarna 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders, die met hun 
57,33% dus maar zeer weinig toe-
gaven. Cobie Bruine de Bruin & 
Trudi Zandbergen scoorden met 
53,58% als laatsten in de vijftig, 
met als gevolg dat de rest van de 

lijn onvermeld blijft vanwege on-
voldoende verzamelde procen-
ten. In de C- lijn viel weer eens 
de hoogste uitslag van de avond. 
Deze keer waren Gerda van Liemt 
& Els van Wijk de slimste met 
61,50% en ook zij hadden een 
grote voorsprong op paar twee. 
Dat bestond uit Lenie Pfeiffer & Ti-
na Wagenaar, die het peloton met 
56,50% aanvoerden. Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht kwa-
men als derde op precies 55% uit 
en To van der Meer & Elly Belder-
ink knokten zich met 54,58% naar 
vier. Anneke Houtkamp & Marian-
ne Jonkers zaten hier weer met 
54,17% als vijfde nipt achter. Vol-
gende keer volgen er twee avon-
den viertallen en dan dienen dus 
alle paren zich weer in de strijd te 
mengen. 

Nieuwsgierig hoe dat uitpakt, 
kom dan meedoen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

Groot-Slem in de A? 
Regio - In het parenbridge be-
palen de kleine spellen meest-
al de uitslag. Gewoon omdat 
daar de meeste van zijn, en elk 
spel even zwaar telt. Toch gaat 
het hart van iedere rechtge-
aarde bridger uit naar de gro-
te spellen. Het mooiste is het 
groot-slem (alle slagen) te bie-
den en te maken. Als gewone 
speler heb je vaak niet het in-
strumentarium om een slem 
uit te bieden. Soms voel je 
echter  dat het er in moet zit-
ten. Zulk een spel kreeg de A-
lijn vandaag voorgeschoteld. 
Dat gebrekkige instrumenta-
rium speelde iedereen parten. 
Slechts twee paren lieten hun 
gevoel spreken. Riki en Theo 
het meest uitgesproken. Ze 
boden zonder blikken of blo-
zen 7 SA, het hoogst mogelij-
ke contract. Moedig, maar bij 
goed tegenspel net niet haal-
baar. Dat betekende niet dat 

het geen groot-slem was. Met 
klaveren troef maak je alle sla-
gen zonder te snijden. Dat 
je daarvoor hoge kaarten af-
troeft mag niet deren. Wissel 
echter klaver 7 en 8 om, en er 
kan mogelijk worden over-
troefd. Jan komt de eer toe par-
does 6 klaveren te hebben ge-
boden. Commentaar: Dode ze-
ven.  Haal je een top en is het 
nog niet goed. Omdat dit het 
enige “grote” spel was in beide 
lijnen ging het dus als vanouds 
om het kleine. Daar bleken Ellie 
en Wies in de A-lijn expert in. 

Met 62,92% bleven ze Gerard 
en Joop juist vóór. In de B wa-
ren Tom en Nel ongenaakbaar 
met afgetekend 60,42%. De an-
deren hadden ook een gezelli-
ge middag. Wie het ook eens 
wil proberen kan zich in ver-
binding stellen met Lijnie Tim-
mer, (0297)561126.

Bridgevereniging 
Uithoorn 
Regio - Maandagavond 12 maart 
werd met 32 paren de 3e ronde 
van de 5e zitting van de paren 
competitie van bridgevereniging 
Uithoorn ( B.V.U ) gespeeld in de 
barzaal van sporthal de Scheg. 
In deze 3e ronde ging in de A lijn 
de 1e plaats naar Ans Breggeman 
& Lia Guijt met 65,63% op de 2e 
plaats Hans Wagenvoort & Nico 
v/d Meer met 63,54% en op de 
3e plaats Greetje v/d Bovenkamp 
& Ria Wezenberg met 61,11%. In 
de B lijn hielden Anja Baars & Mar-
ja Calis hun goede vorm vast met 
een score van 65,07% de 2e- 3e 
plaats werden gedeeld door Cor-
ry v. Tol & Kees Geerlings en An 
Pronk & Co Beunder met 59,29% 
In de A lijn is naar 3 rondes de 
tussenstand 1e plaats Hans & Ni-
co 2e plaats Ans & Lia 3e plaats 

Bep & John In de B lijn is de tus-
senstand 1e plaats Anja & Marja 
2e plaats Thea & Mirjam 3e plaats 
An & Co. Het is de BVU er veel aan 
gelegen om zoveel mo gelijk in-
stroom te krijgen van nieuwe 
bridgers. Zo geven we regelma-
tig bridgelessen. Bent u een be-
ginnend bridgepaar (of thuisbrid-
gers) dat ook het verenigingsle-
ven wil leren kennen, dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om ge-
heel vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen op de maandag-
avond en de sfeer te proeven. 

Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met Hans Wagen-
voort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Donald Duck toernooi groot succes!
Mijdrecht - Zondagmorgen heb-
ben meer dan 40 Benjamins van 
Qui Vive uit Uithoorn en HVM uit 

Mijdrecht hun hockeykunsten 
vertoond tijdens het Donald Duck 
toernooi. Op de velden van HVM 

hebben deze jongens en meisjes 
in onderlinge wedstrijdjes hun 
eerste wedstrijdervaring opge-

Legmeervogels stijgen 
met stip
Uithoorn - Na een onnodige ne-
derlaag in en tegen Hoofddorp 
blijft Legmeervogels in het du-
el in Amsterdam tegen AGB deze 
keer wel aan de goede kant van de 
score. Het duel eindigt in een 1-3 
overwinning voor Legmeervogels 
nadat Legmeervogels in de eerste 
helft op een 1-0 achterstand was 
gekomen. Ondanks deze over-
winning was er toch geen totale 
vreugd. Na een duel, vlak voor het 
rustsignaal, komt Noud Scharman 
heel ongelukkig ten van en breekt 
daarbij zijn sleutelbeen. Schart-
man, aanvoerder en een stabiele 
factor in de verdediging van Leg-
meervogels is voorlopig dan ook 
uitgeschakeld. Gelijk na de aftrap 
van de eerste helft is Legmeervo-
gels al heel dicht bij de openings-
treffer. Het is dan Yorrick v.d. Deijl 
die vanaf de achterlijn een voor-
zet op maat aflevert aan Jany-
ro Purperhart. Helaas voor hem 
en voor Legmeervogels weet de 
doelman van AGB Mitchel Vincken 
met een fraaie redding een vroe-
ge treffer te voorkomen. De cor-
ner levert dan vervolgens niets op 
voor Legmeervogels. Wel wordt 
het aan de andere kant gevaarlijk 
en daar moet dan de doelman van 
Legmeervogels, Mitchel Dijkstra in 
actie komen om een snelle treffer 
voor de gastheren te voorkomen. 

Voorsprong
Toch krijgt AGB een snelle voor-
sprong. Een bal stuitert via de 
grasman tegen de hand van Ken-
neth van der Nolk van Gogh aan 
en scheidsrechter Voogt afkom-
stig uit het verre Hellevoetsluis, 
wijst gedecideerd naar de straf-
schopstip. Het is dan Omar el 
Aamrani de toegekende straf-
schop verzilverd en AGB op een 
1-0 voorsprong brengt. Na deze 
treffer is het AGB wat het initia-
tief neemt en de duels zeer zeker 
niet schuwt. De felheid die op dat 
moment ontbreekt bij Legmeer-
vogels waardoor AGB meer en 
meer is te vinden op de helft van 
Legmeervogels. AGB wel dan va-
ker aan de bal maar echt gevaar-
lijk worden zij niet voor het doel 
van Mitchel Dijkstra Legmeervo-
gels moet het in deze fase hebben 
van schaarse uitvallen. Zo is Tim 
Correia dicht bij de gelijkmaker 
maar zijn schot is te zacht om Mit-
chel Vincken te passeren. Ook zijn 
er mogelijkheden voor Damien de 
Vegt en Ginuwyne Olf maar ook 
hun schoten brengen niet de zo 
gewenste gelijkmaker voor Leg-
meervogels op het scorebord, 
Vlak voor het rustsignaal dan de 
ongelukkige valpartij van Noud 
Schartman. Hij wordt dan vervan-
gen door Jordi van Gelderen die 
zijn plaats in het hart van de ver-
dediging inneemt.Na ruim 50 mi-
nuten spelen fluit de scheidsrech-
ter voor de rust en staat de 1-0 
voor AGB nog steeds op het sco-
rebord.

Geklaag
In de rust is er dan veel geklaag 
over de slechte grasmat van AGB. 
Spelers vergeten dan even dat zij 
drie jaar geleden zelf ook nog op 
gras hebben moesten spelen. Dit 
veld van AGB is een echte gras-
mat. Gras waar men toch zo graag 

weer op wil gaan spelen? Het veld 
is misschien een reden voor het 
matige spel van Legmeervogels 
maar het ontbreken van de wil om 
duels te winnen is ook een oor-
zaak van het matige vertoon van 
Legmeervogels. Het spel was te af-
wachtend en op deze manier win 
je geen wedstrijd. In de rust blijft 
Tim Correia achter in de kleedka-
mer en zijn plaats wordt ingeno-
men door Dennis Bakker. Hierdoor 
blijft er nog maar een wisselmoge-
lijkheid over voor Michel Nok, de 
trainer van Legmeervogels. Leg-
meervogels komen duidelijk feller 
uit de startblokken. De woorden 
van de trainer hebben dan wel 
hun uitwerking. Toch is het AGB 
die de eerste echte mogelijkheid 
krijgt om te score. In een kansrij-
ke positie schiet Sergio Comvali-
us gelukkig voor Legmeervogels 
hoog over het doel. In de 66ste mi-
nuut een schot op doel van Den-
nis Bakker van Legmeervogels en 
het is dan de doelman van AGB 
die de bal weg gestompt recht 
voor de voeten van Ginuwyne Olf 
en deze weet met een prachtig af-
standsschot de doelman van AGB 
te passeren en staat de 1-1 op het 
scorebord. 

Treffer
Deze treffer van Ginuwyne Olf is 
tevens zijn eerste in het shirt van 
Legmeervogels. AGB is dan even 
van slag en Faouzi Ben Yerrou 
scoort dan de 1-2. In de ogen van 
de assistent scheidsrechter stond 
Faouzi Ben Yerrou in buitenspel-
positie en werd deze treffer af-
gekeurd. Toch komt Legmeervo-
gels op voorsprong. Dennis Bak-
ker weet de bal te veroveren ter 
hoogte van de middenlijn. Hij be-
gint vervolgens aan een weerga-
loze actie die eindigt in een wel 
hele fraaie treffer van. Van zeker 20 
meter weet hij dan Mitcel Vincken 
te passeren en leidt Legmeervo-
gels met 1-2. In de blessure wordt 
het dan ook nog 1-3. Damien de 
Vegt weet diept door te dringen 
in de defensie van AGB. Zijn voor-
zet komt dan bij Janyro Purperhart 
die dan de doelman van AGB voor 
de derde keer deze dag het nakij-
ken geeft 1-3. Dit wordt dan teven 
de eindstand. Door deze overwin-
ning en de andere resultaten in 
de 1ste klasse op een fraaie der-
de plaats met slecht 2 punten ach-
terstand op DEM en Fortuna Wor-
merveer. Daarbij dient wel aange-
tekend te worden dat alleen For-
tuna Wormerveer een duel, het uit 
duel tegen JOS/Watergraafsmeer, 
minder heeft gespeeld. Voor aan-
staande zondag staat het thuisdu-
el tegen AFC’34 op het program-
ma. AFC’34 dat afgelopen zondag 
titelkandidaat JOS/Watergraaf-
smeer met 4-3 weet te verslaan. 
Het eerste duel tussen AFC’34 
en Legmeervogels is geëindigd 
in een 1-3 overwinning voor 
Legmeervogels. De trainer van 
AFC’34 Jethro Abram verklaarde 
na afloop dat deze overwinning 
van Legmeervogels volkomen te-
gen de verhouding was. Nee, als 
er een ploeg was die de overwin-
ning verdiende dan was het wel 
AFC’34. Het duel Legmeervogels 
1 – AFC’34 1 op sportpark Rand-
hoorn begint om 14.00 uur.

daan. Volgend seizoen gaan ze 
immers beginnen met het spelen 
van wedstrijden tegen teams uit 
de omgeving. Een geslaagd toer-
nooi voor de kinderen en de ou-
ders dat einde mei een vervolg zal 
krijgen op de velden van Qui Vive.

Kanoën start zaterdag
Uithoorn - Op zaterdag 17 maart 
start kanovereniging MdR (Mi-
chiel de Ruyter), te Uithoorn, 
met de kajak-instructie. Je kunt 
op elk niveau aansluiten bij een 
groepje met gemotiveerde in-
structeurs. MdR kan diverse di-
ploma’s bieden zoals KajakVaar-
digheid A, en B (net als de beken-
de zwemdiploma’s). Deze cursus-
sen zijn leuke opstapjes voor als 
je mee wil gaan met wildwater 

varen, branding varen en toer-
tochten op de Amstel en tochten 
in Nederland. Als je groepssport 
en/of balsport leuk vindt dan is 
de Kajakvaardigheid A de basis 
om Kanopolo te gaan spelen. Mi-
nimaal 10 jaar, een beetje sterk 
en uiteraard een zwemdiploma 
zijn de voorwaarden om te star-
ten. Voor jong en oud is kano-
en een fijne hobby, hele families 
zijn lid en iedereen kiest zijn ei-
gen uitdaging. Voor komende 
weken kan het nog fris zijn maar 
op de club hebben we de beno-
digde kleding voor je om in te 
varen. Om 9.00 uur start de in-
structie en vanaf 8.30 uur zijn we 
op het vlot om je te ontvangen. 
Voor mensen die willen komen 
kijken… van 9.00 tot 13.00 uur is 
er ook koffie/thee en tosti’s in de 
kantine vanwaar je prachtig uit-
zicht hebt op het water. Tot 17 
maart! www.mdr.nu.
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Mijdrecht - Op woensdagmiddag 7 maart 
mocht Meike ten Dam van OBS De Eendracht 
uitkomen in de regio wedstrijd van de Nationale 
Voorleeskampioen in Loenen aan de Vecht. Ze 
heeft er heel wat maanden naar toe gewerkt, 
veel voorgelezen aan alle groepen op school 
en ook thuis mocht iedereen genieten van haar 
mooie voorleestechnieken.

Meike mocht het opnemen tegen 17 andere 
scholen uit de regio Angstel, Vecht en Venen en 
heeft het gewoon ontzettend knap gedaan!
De jury roemde haar ontspannen manier van 
voorlezen, waarbij je werd meegezogen in het 
verhaal en de neiging kreeg ontspannen ach-
terover te willen leunen. Wat een groot compli-
ment voor haar en ook zeer terecht, want de zaal 
genoot enorm toen ze haar fragment van het 

spannende boek ‘Indringers op Drakeneiland’  
van Lydia Rood voorlas. Meike was pas na de 
pauze als 13e lezer aan de beurt, dus ze moest 
lang in spanning afwachten voor ze haar bijdra-
ge mocht leveren.

Nadat het publiek genoten had van 18 prachtig 
voorgelezen boekfragmenten, ging de jury zich 
beraden en moesten deelnemers, familie, leer-
krachten en klasgenoten in spanning afwachten 
welke kandidaat de eerste prijs zou winnen. 
Meike zat op het puntje van haar stoel en tot 
haar grote blijdschap bracht het getal 13 haar 
geen ongeluk, maar de felbegeerde titel van 
regiowinnaar! Ze mag naar de provinciale fi nale 
in Nieuwegein op maandagmiddag 9 april aan-
staande en OBS De Eendracht zal haar met veel 
enthousiasme gaan aanmoedigen!

Meike ten Dam  van OBS De Eendracht
regionaal Voorlees Kampioen!






