
Uithoorn - Met twee bijzonde-
re werkdagen in de komende twee 
weken rondt de Knotgroep Uithoorn 
het seizoen 2012-2013 af. Eerst wor-
den op aanstaande vrijdag 22 maart 
vanaf 9.00 uur de wilgen geknot in 
Ouderkerk aan de Amstel langs de 
oever van de Portugees Joodse Be-
graafplaats Beth Haim aan de Bul-
lewijk. Op deze historische grond 
moeten de jonge wilgen weer zorg-
vuldig bijgeknipt worden. Als je in-
teresse hebt om mee te werken, 
meld je dan vooraf even aan bij 
Bert Schaap, 0297-565172 of via 
bawschaap@hetnet.nl. 
Op zaterdag 30 maart wordt het sei-
zoen afgesloten met een thuiswed-
strijd. De knotters verzamelen zich 
om 9.00 uur bij de Werkschuur aan 
de Elzenlaan bij de Boterdijk. Er is in 
de directe omgeving nog een aan-
tal klussen overgebleven van eerde-
re dagen die afgerond kunnen wor-

den. Daarna kan het gereedschap 
gecontroleerd en opgeborgen wor-
den. De knotgroep neemt het laat-
ste uur de tijd om met een smake-
lijke lunch een punt te zetten ach-
ter de serie mooie, maar soms bar-
re werkdagen van dit seizoen en om 
elkaar hartelijk uit te zwaaien tot na 
de zomer.
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NU: NISSAN JUKE

met €3000,- korting
Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53  1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
WWW.NISSAN-NIEUWENDIJK.NL

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

Spaar 
stempels

         voor
50% korting
op het wasprogramma

Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Ook voor
zonnepanelen
moet u bij
Vosse zijn!

Brede School Legmeer 
maakt schoon
Uithoorn - In het kader van de ac-
tie Nederland Schoon maakten de 
kinderen van de Brede School Leg-
meer afgelopen vrijdag 15 maart 
het schoolplein, het speelbos en de 
parkeerplaats van de school netjes 
schoon voor een beter milieu. 

De actie werd geopend door bur-
gemeester Dagmar Oudshoorn, die 
op deze ijskoude dag hiervoor spe-
ciaal naar de Brede School Legmeer 
was gekomen. Zij vroeg aan de kin-

deren van de Kwikstaart, Toermalijn, 
Dolfi jn en Solidoe of die wel eens 
een papiertje op de grond gooiden. 
Zelf deed zij dat nooit. “Als bur-
gemeester geef ik altijd het goe-
de voorbeeld. Dat klinkt een beet-
je saai maar dat is het niet,” aldus 
de burgemeester, die ook vertel-
de dat zwerfvuil jarenlang blijft lig-
gen voordat het verteert. Wist u bij-
voorbeeld dat piepschuim of een 
leeg blikje cola nooit vergaat? En 
dat het eeuwen duurt voordat een 

plastic boterhamzakje verteert? Na 
deze uitleg gaf burgemeester Ouds-
hoorn het startsein voor de grote 
schoonmaak. Alle kinderen deden 
enthousiast mee en liepen rond met 
een vuilniszak, hesje en een afval-
knijper. Zo is de buurt rondom de 
school weer lekker schoon. 
Nu maar hopen dat het ook schoon 
blijft. En daar kan iedereen bij hel-
pen door er aan te denken dat je 
niet zo maar iets op straat moet 
gooien. Dat geldt ook voor u!

Uithoorn - Het plotseling opdui-
kende negatieve resultaat van 7,27 
miljoen euro op de grondexploita-
tie waardoor de jaarrekening 2012 
van de gemeente werd geconfron-
teerd met een verlies van 5,5 mil-
joen euro, heeft tijdens de raadsbij-
eenkomst van afgelopen donderdag 
niet geleid tot consequenties voor 
de zittende wethouders Levenbach 
(Financiën) en Verheijen (Ruimtelij-
ke Ordening). Sterker nog, zij hoef-
den niet eens alles uit de kast te ha-
len om rekening en verantwoording 
af te leggen. Het enige wat hen ver-
weten kan worden is dat er niet snel 
genoeg aandacht is geschonken 
aan de waardedaling van de ge-
meentelijke gronden die als bouw-
locatie kunnen worden aangemerkt. 
Een aantal raadsleden vond de jaar-
lijkse controle daarop wel een te 

lange tussenpoos, zeker gelet op de 
huidige verslechterende economie 
en de nagenoeg stilliggende bouw- 
en woningmarkt waarmee elke ge-
meente momenteel te maken heeft. 
Dan gaat de waarde van de gron-
den sneller dan ooit achteruit. In dat 
licht gezien vroegen de raadsleden 
zich af of een minimale driemaan-
delijkse monitoring niet beter is om 
de afwaardering in de gaten te hou-
den. Dan kunnen er sneller maatre-
gelen genomen worden om het ver-
lies in de boeken bij te werken of 
andere maatregelen te treffen. Voeg 
daarbij dat in dit verband ook de 
verhoging van de BTW van 19 naar 
21 procent niet doorberekend kon 
worden in de woning en grondprijs, 
waarbij dat samen met de overige 
effecten allemaal bij elkaar opge-
teld heeft geleid tot het aanzienlij-

ke verlies. Wethouder Maarten Le-
venbach, gelukkig weer terug op 
zijn post na te zijn hersteld van zijn 
ziekte, legde het nog eens geduldig 
uit hoe het verlies tot stand is ge-
komen. Maar dat wist iedereen al. 
Zijn collega, wethouder Jeroen Ver-
heijen, zei maatregelen te zullen 
gaan treffen, onder meer door vaker 
tussentijds de vinger aan de pols te 
zullen houden.

Miljoenenverlies leidt niet tot 
‘koppen rollen’ bij college

Uithoorn - De directeur van Het 
Hoge Heem, de heer Paul van 
Moorst, heeft een cheque ontvan-
gen van 1500 euro van de Service 
Club Uithoorn/De Ronde Venen. 
Dit bedrag is bij elkaar gebracht tij-
dens de Nieuwjaarsbridgedrive, die 

de club ook dit jaar weer heeft ge-
organiseerd. Dit bedrag zal besteed 
worden om activiteiten in Het Ho-
ge Heem te fi nancieren. Volgens 
de heer Van Moorst zal dit bedrag 
waarschijnlijk ingezet worden om 
de kegelbaan te vervangen, of op 

te knappen. Als grootste internati-
onale service organisatie van vak-
vrouwen zet Soroptimist Internatio-
nal zich wereldwijd in voor bevor-
dering van mensenrechten en de 
positieverbetering van vrouwen en 
meisjes.

Soroptimist overhandigt 
cheque aan Het Hoge Heem

Knotgroep sluit seizoen af

Zaterdag a.s. bij Drinken en Zo
Live optreden van de 
band Skerryvore
Uithoorn - It’s rocky it’s folky, 
it’s funky, it’s Urban and Pun-
ky. Denderende doedelzak, viool 
en accordeons samengebracht 
met drums, elektrische gitaar en 
basgitaar, gesmeed tot Funky, 
Soul, Rock songs en ritme. Dat 
is multi award winner Skerryvo-
re. Een band van de ruige en ru-
we Schotse bodem. Door traditio-
nele ritmes samen te laten smel-
ten met de moderne muziekstro-

mingen hebben zij een geheel ei-
gen sound ontwikkeld die - Trad - 
Rock genoemd wordt. Deze band 
kunt u zaterdag a.s. bewonderen 
tijdens hun live optreden bij Drin-
ken en Zo aan de Wilhelmina-
kade in Uithoorn. 
Voor slechts 10 euro per persoon 
kunt u van deze muziek gaan ge-
nieten. Er zijn nog enkele kaarten 
verkrijgbaar, dus haast u, want 
vol is vol.



Uithoorn - In Atelier De Rode 
Draad aan de Prinses Margrietlaan 
86 kun je dit voorjaar terecht voor 
verschillende manieren van vorm-
geven. Joke Zonneveld geeft de mi-
nicursus Spelend Schilderen, Vorm 
en Materie. Op een speelse manier 
experimenteer je met het toevoegen 
van extra materialen aan verf. Zo 
vergroot je de zeggingskracht van 
je beelden. Ervaring is belangrijker 
dan resultaat. 2x op maandagoch-
tend of donderdagochtend van 9.00 
tot 12.00 uur en 3x op zaterdagmid-
dag van 13.30 tot 16.30uur vanaf 6, 
8 en 11 april. Op 11 mei van 13.30 
tot 16.30 uur Spelend Schilderen en 
Moederdag: Je hoeft niets te kun-
nen, alles mag, en spelenderwijs 
krijgen het kind in jou en je kind de 
kans samen aan de slag te gaan met 
allerlei materialen. Deze minicur-
sus is voor deelnemers van 8 tot 80 
jaar. Voor kinderen van 5 t/m 8 jaar 
is er nu om de twee weken Spelend 
Schilderen voor Kinderen op don-
derdagmiddag van 15.45 tot 17.00 
uur. Heerlijk spelen met verf, krijt en 
klei. Info: www.jokezonneveld.nl, in-
fo@jokezonneveld.nl, 020-6418680. 
Het atelier is te huur in deeltijd.
Doorlopend zijn er lessen beeldhou-
wen/boetseren tot eind juni op dins-
dagavond vanaf 19.30 tot 22.00 uur. 
Deze cursus is geschikt voor zowel 
beginners als gevorderden. Je be-
paalt zelf het materiaal, de techniek 
en het onderwerp waarmee je wilt 
werken. Gaandeweg ontdek je je ei-
gen vormtaal. Je kunt elk moment 
instromen. Informatie en prijsopga-
ve: tel: 06-26792450.

Tekenen en Inspiratie
Op donderdag 4 april van 20.00 tot 
22.30 uur start de minicursus Teke-
nen en Inspiratie onder leiding van 
Margo Bouwhuis met vier work-
shops, die ook los te volgen zijn. Je 
wordt op weg geholpen bij het leren 
waarnemen en tekenen en het star-
ten van een nieuw werkstuk.
Geschikt voor beginners of opfris-
cursus. Je kunt tot eind maart ook 
nog terecht bij de cursus Teke-
ning in de Maak. Info: 06-45574400, 
kunst indemaak.blogspot .com, 
margo@kunstindemaak.nl 
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Spelen
Laatst las ik twee artikelen die gingen over spelen. Het eerste arti-
kel verhaalde dat de kinderen op de basisschool veel meer tijd over 
moeten hebben om gewoon lekker te spelen. Tegenwoordig moeten 
de kinderen al zo veel dat er weinig tijd overblijft om gewoon lek-
ker rond te lummelen, te vervelen en van daaruit tot creatief spel te 
komen. Daar zit zeker wel een kern van waarheid in, maar ik denk 
dat je er altijd ook nog zelf bij bent. Misschien moeten we wat eer-
der een stop zetten op het gebruik van alles met een schermpje (tv, 
computer en spelcomputer). Daarnaast ben ik blij met het feit dat 
mijn jongens op de buitenschoolse opvang zitten, want ook daar 
worden er activiteiten aangeboden maar hebben ze ook alle ruim-
te tot vrij spel.

Niet lang daarna las ik in een tijdschrift het belang van spelen voor 
volwassenen. Waar kinderen dan al te weinig tijd hebben voor vrij 
spel, is het leven van de gemiddelde volwassene helemaal volge-
stouwd met verplichtingen. Werken, huishouden, alles rondom je 
gezin, sportieve en sociale dingen (wat zowel leuk is maar ook als 
een verplichting kan voelen). Wanneer heb je dan de tijd om iets te 
doen wat je anders nooit doet of wat niet meteen een doel dient als 
bijvoorbeeld een schoon huis hebben. Oké, we zitten misschien wel 
eens lekker in de tuin in het zonnetje, maar dat is niks doen. Spe-
len is een actieve bezigheid waarbij een zekere mate van creativiteit 
komt kijken. Daarom vind ik bijvoorbeeld kamperen heerlijk. Je bent 
buiten en je ziet de kinderen meteen het terrein verkennen en gaan 
spelen. En wat doen wij als volwassenen? Juist ja, de vouwwagen of 
tent opzetten, tassen uitpakken, alvast bedenken wat we gaan eten 
en daarna neerploffen in je stoel voor de tent. 

We moeten dus meer spelen want ik ben ervan overtuigd dat spe-
len voor iedereen goed is. Afgelopen weekend was daar dan ook het 
ultieme evenement waarin spel, sportiviteit, creativiteit en lol in sa-
menkomen. De Mudmasters in de Haarlemmermeer, een hardloop-
parcours met hindernissen en vooral heel veel modder. Vroeger als 
meisje werd ik toch wel opgevoed met onder andere de normen: niet 
vies worden en geen straatmeisje zijn (wat dat was, geen idee). Nu 
mocht ik ongelimiteerd vuil worden, spelen, klimmen en doorzetten. 
In het begin heb je toch nog last van die conditioneringen van vroe-
ger, want als de eerste modder op je schoenen en je outfi t zit, denk 
je toch ‘hè bah’. Ook probeerde ik nog om plassen en de diepe mod-
der heen te lopen. Dat gedrag laat je echter in de eerste kilometer 
achter je en ben je alleen nog maar bezig met de volgende hindernis 
die op je ligt te wachten. En niet lang daarna sta je dan tot je navel 
in de modder en heb je echt hulp nodig om uit die glibberige mod-
derpoel te komen.

En dat is dan ook meteen de essentie van de Mudmasters. Het gaat 
om samen lol hebben. Je hebt elkaar nodig, je wilt en kunt niet zon-
der die ander. Zonder mijn twee loopmaatjes en heel veel andere 
Mudmasters was ik niet over de Great Wals gekomen of had ik niet 
uit die vreselijke, modderige en glibberige greppel kunnen kruipen. 
Dit evenement staat in mijn lijstje op nummer een, omdat ik nergens 
zoveel saamhorigheid, behulpzaamheid en lol heb gezien. Na de 6 
kilometer, 14 hindernissen en ellenlange paden vol met modder, wa-
ren we nat, vies en superblij. Wat een kick om dit gedaan te hebben 
met al die andere mensen. Je vindt het leuk of je vindt het vreselijk. 
Ik heb genoten, heb mezelf overwonnen met sommige hindernis-
sen en ben best trots op mezelf. Een dag later stond ik alweer op het 
terrein van de Mudmasters maar ditmaal als toeschouwer. Zelfs als 
toeschouwer is het een superleuk evenement. Of je het spelen kan 
noemen, dat betwijfel ik, maar wij genoten. En dat is nou net waar 
het allemaal om draait.

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Uithoorn, Artur van Schendellaan: Wit konijn met zwarte kring om 

oog en zwarte streep op haar rug. 
- De Kwakel, Linie: Zwarte kat met witte bef, buik en voetjes. Zijn 

naam is Rakker. 
- Mijdrecht, Jade: Zwart-witte gecastreerde kater. Rambo heeft een 

zwart vlekje op zijn neus en is gechipt. 
- Uithoorn, Kazemat: Gecastreerde rood-witte kater met chip. De 

vacht van Puk heeft veel witte vlekken. 

Gevonden:
- Vinkeveen, Donker eind: Lapjespoes. Ziet er goed uit.
- Mijdrecht, Pimpernel: Rood-witte poes met geringde staart.
- Mijdrecht, J. v. Renessestraat: Grote rode kater.
- Mijdrecht, Kerspelstraat: Kleine donkere schildpadpoes, ro-

de streep dwars over kopje, rechtervoorpoot rood teentje, boven 
beide ogen beetje rood, rode streep om de hals. De poes draagt 
zwart vlooienbandje.

- Mijdrecht, Hoofdweg: Rood-witte kat.
- Mijdrecht, Schoutenlaan: Rood-witte kater met witte snuit, bef en 

poten.
- Uithoorn, Adm. de Ruyterlaan: Rood-witte kater met witte snuit, bef 

en poten.
- Mijdrecht, Maarschalkstraat: Rood-witte cyperse poes.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Nestkasten bouwen met 
De Groene Venen

De Ronde Venen - De Groene 
Venen gaat het voorjaar een vlie-
gende start geven met het bou-
wen van nestkasten voor mezen, 
torenvalken en bosuilen. Het duurt 
niet lang meer of alle vogels gaan 
op zoek naar een goed plekje om 
hun jongen groot te brengen.
En dat is natuurlijk veel leuker als 
ze dat doen in een nestkastje dat 
je zelf hebt gebouwd. 
Omdat er uilen en valken specia-
le eisen stellen aan hun leefomge-
ving en niet zomaar in achtertui-
nen nestelen, zal De Groene Ve-
nen samen met een bioloog een 
geschikte plek zoeken om deze 
nestkasten op te hangen. De me-
zenkasten mogen mee naar huis 
zodat je die zelf in de tuin kunt op-
hangen. Alle materialen worden 
door De Groene Venen kosteloos 
ter beschikking gesteld.
Als je zin hebt om mee te knut-

selen en graag wilt komen za-
gen, schaven en schroeven, meld 
je dan nu aan door een e-mail te 
sturen aan degroenevenen@het-
net.nl of even te bellen naar het 
secretariaat op 0297 261576.
Je bent op zaterdag 13 april van-
af 09.30 uur van harte welkom bij 
Theehuis en Zorgboerderij Am-
stelkade, Amstelkade 61 in Wilnis 
(telefoon: 0172-408080).

Excursie naar Guntherstein 
met de gidsen van IVN 
Regio - De IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn houdt aanstaan-
de zondag 24 maart om 14.30 uur 
een Stinzenplantenexcursie op het 
landgoed Guntherstein te Breuke-
len. De jonkheer stelt speciaal voor 
deze gelegenheid zijn privé binnen-
tuin open. Samen met de IVN gid-
sen wordt gekeken naar de stinzen-
planten die in maart al volop in bloei 
staan. Ook wordt gekeken naar de 
uitbottende knoppen van bomen en 
struiken en wordt er gekeken en ge-
luisterd naar vogels. De deelnemers 
kunnen op eigen gelegenheid naar 
Guntherstein gaan maar het ver-

dient aanbeveling zoveel mogelijk 
gezamenlijk te rijden. Daarom die-
nen zij zich om 14.00 uur bij het Ou-
de Spoorhuis op de hoek Demme-
rik/Spoorlaan te Vinkeveen te ver-
zamelen. De excursie is gratis voor 
IVN-leden; anderen betalen vrijwil-
lig een bijdrage aan het IVN. 

Aangeraden wordt om warme kle-
ding en laarzen of stevige schoe-
nen te dragen. Als u een verrekij-
ker hebt, neem die dan mee. Be-
langstellenden kunnen zich aan-
melden bij Nel Bouwhuijzen, tel. 
(0297)261982.

Vrienden Libellebos in actie
Uithoorn - In het kader van Sup-
porter van Schoon Nederland or-
ganiseerde de Gemeente Uithoorn, 
in nauwe samenwerking met Vrien-
den van het Libellebos en de Groen-
Groep op zaterdag 16 maart een 
schoonmaakactie.
Tijdens deze actie werd zwerf-
vuil verwijderd uit het park en van 
snoeimateriaal werden takkenril-
len gemaakt om de natuurwaarde te 
verhogen. In deze takkenrillen broe-
den vogels zoals het roodborstje en 
merels en egels vinden er beschut-
ting om te overwinteren. 
Een tiental vrijwilligers had zich ‘s 
ochtend vroeg verzameld om samen 
met medewerkers van de Gemeen-
te Uithoorn aan de slag te gaan. Een 

perceel werd vrijgemaakt van snoei-
hout en geschikt gemaakt voor het 
inzaaien van nieuwe aanplant. De 
takkenrillen zijn aan de kant van de 
Johan Enschedeweg aangebracht. 
Het was een zware klus, maar de 
Vrienden van het Libellebos kan te-
vreden terugkijken op een goed be-
stede ochtend en de ochtend werd  
afgesloten met een welverdien-
de kop erwtensoep. Alle vrijwilli-
gers en de medewerkers van de Ge-
meente Uithoorn bedanken zij har-
telijk voor hun inzet! Wilt u in de toe-
komst ook een bijdrage leveren en 
zich inzetten voor de natuur en het 
Libellebos, dan kunt u zich opge-
ven door een mailtje te sturen naar 
info@vriendenvanhetlibellebos.nl

Creatief vormgeven ook 
voor en met kinderen

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht. 
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Lente in het hart

Uithoorn - “Liep ik afgelopen zaterdag in de Dorpsstraat te verkleumen, 
werd mijn aandacht getrokken door een vrolijke paas/lente etalage van 
de winkel van Kadootjes met Hart!!! Hier wordt een mens warm van op 
zo’n gure dag!!! Wat een vrolijke, mooie etalage!”

Debby Vos uit Uithoorn

Meer innerlijke rust en 
minder stress
Regio - Vanaf 16 mei en 19 sep-
tember 2013 starten er in het Thera-
peutisch trainingsCentrum Oostein-
der (TCO) weer nieuwe traditionele 
8 weekse basistrainingen Mindful-
ness. Op 30 maart is iedereen weer 
van harte welkom in TCO voor een 
gratis introductielezing over de 8 
weekse training Mindfulness. 
De training is uitermate geschikt 
voor mensen die veel piekeren, 
kampen met slaapproblemen en 
meer rust in het hoofd willen. Maar 
je hoeft niet per se van alles te man-
keren. Ook mensen die bewuster in 
het leven willen staan en hun per-
soonlijke ontwikkeling willen ver-
beteren, krijgen goede handvat-
ten aangereikt bij een Mindfulness-
training. Onder het motto: ‘Leven in 
aandacht’ leer je in 8 bijeenkomsten 
die 2 tot 2 ½ uur duren allereerst je 
automatische patronen (her)ken-
nen. De deelnemers krijgen werk-
teksten, oefen CD’s en 1 DVD mee 
om ook thuis aan de slag te kunnen. 

Er wordt gebruik gemaakt van me-
ditatie-, yoga- en cognitieve oefe-
ningen. Alle oefeningen in de trai-
ning zijn erop gericht te leren zo-
veel mogelijk in het NU en van mo-
ment tot moment aanwezig te zijn. 
En wat je in dit moment ook tegen-
komt, dus ook de onprettige din-
gen te erkennen en te aanvaar-
den met een milde, niet (ver)oorde-
lende houding. Dat schept op den 
duur vanzelf meer innerlijke rust en 
leert je om bewustere keuzes te ma-
ken in plaats van te reageren van-
uit een onbewust automatisme. Gra-
tis introductielezing Mindfulness op 
30 maart van 10.00 tot 12.00 uur in 
TCO. Training Mindfulness vanaf 
16 mei 2013, 8 avonden, wekelijks. 
Kosten: 250 euro (incl zomerkor-
ting). De training Mindfulness die 
start op 19 september wordt twee-
wekelijks gegeven. 

Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

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

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng

Tijdelijk: 
- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrich-

ting van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Inzageperiode: 14 februari tot 
en met 27 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en 
met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperi-
ode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-
513111.

- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleids-
regels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info: Wa-
ternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900-9394 of evelien.van.assenbergh@
waternet.nl

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hooilaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dak-

opbouw aan de voorzijde. Ontvangen 13 maart 2013.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 3 mo-

biele “Beach Flags”. Ontvangen 12 maart 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 14 maart 2013.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grebbe 9 en 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en ver-

groten van de bestaande bergingen, het wijzigen van de woningentrees en het 
wijzigen van de voorgevel.

 AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING
Thamerdal
- Thamerweg 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de achterzijde.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Kwakelsepad 10, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van een CAI-

kabel. Bezwaar: t/m 24 april 2013.
- Evenementenlaan, vergunning aan Circus Sijm voor het geven van circusvoor-

stellingen op 8 mei 2013. Bezwaar t/m 23 april 2013
Thamerdal
- Prinses Christinalaan/Dreeslaan, omgevingsvergunning voor het kappen van 

vijf paardenkastanjes. Bezwaar: t/m 23 april 2013.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 20, ontheffi ng later sluitingsuur aan Dans- en Partycentrum Co-

lijn B.V. van 30 op 31 maart, van 20 op 21 april en van 27 op 28 april 2013 tot 
03.00 uur. Bezwaar t/m 26 april 2013

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
       Park Krayenhof
- Randhoornweg, vergunning aan Monstermania voor het organiseren van een 

monstertruck stuntshow op 27 april 2013 van 19.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 
22 april 2013

- Randhoornweg, vergunning aan Nederlands Nationaal Circus Herman Renz 
voor het geven van circusvoorstellingen op 5, 6 en 7 juli 2013. Bezwaar t/m 23 
april 2013

- Weegbree 55, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet voor schenken van 
zwakalcoholhoudende drank door mevrouw Meijer tijdens voorstellingen van 
Toneelgroep Maskerade op 5 en 6 april en 25 en 26 oktober 2013. Bezwaar 
t/m 25 april 2013

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan, vergunning aan Discafé Het Dorp voor het organiseren 

van een Koninginnedag viering op 30 april 2013 van 12.00 tot 20.00 uur. Be-
zwaar t/m 24 april 2013

- Koningin Julianalaan 18, vergunning aan de exploitant van Roadie’s voor het 
exploiteren van een horecabedrijf t/m 10 maart 2016. Bezwaar t/m 22 april 
2013

- Wilhelminakade, vergunning aan Evenementen en Organisatiebureau Fun-
markt voor het organiseren van een braderie op 6 april 2013 van 10.00 tot 
17.00 uur. Bezwaar t/m 25 april 2013

 AFVALSTOFFENVERORDENING 
In de vergadering van 28 februari 2013 heeft de raad een wijziging van Afvalstof-
fenverordening Uithoorn 2008 vastgesteld. Het betreft de aangepaste inzamelfre-
quentie als gevolg van de begroting 2013. De gewijzigde verordening ligt perma-
nent ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en is binnenkort digitaal in te 
zien op de regelingenbank www.uithoorn.regelingenbank.nl

 START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 “DRECHTDIJK 69-HOOFDWEG 47”
Op 19 december 2012 hebben burgemeester en wethouders een ruimte voor 
ruimte overeenkomst gesloten met de eigenaar van deze percelen. Kern van de-
ze overeenkomst is dat de productiecapaciteit inclusief het recht op een bedrijfs-
woning van het huidige tuinbouwbedrijf aan de Drechtdijk 69 wordt verplaatst naar 
de hoofdvestiging aan de Achterweg/Hoofdweg. Alle opstallen aan de Drechtdijk 
69 worden gesloopt. Het gehele perceel achter het woonlint wordt grasland. En in 
het lint worden twee kangoeroewoningen gerealiseerd. Voorliggend voorontwerp-
bestemmingsplan betreft de herziening van de bestemmingen om de bouw van 
de kangoeroewoningen aan de Drechtdijk 69 en de bouw van een bedrijfswoning 
aan de Hoofdweg 47 mogelijk te maken.
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47’ ligt in het kader 
van de inspraakprocedure vanaf vrijdag 22 maart 2013 t/m donderdag 4 april 2013 
ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.
uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het ge-
meentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meer-
wijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede 
in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedu-
rende de openingstijden van de bibliotheek.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakre-
acties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.

Uithoorn, 13 maart 2013
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen te-
recht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON Gemeente werkt samen 
met regio aan klimaat
Wethouder Zijlstra ondertekende 13 maart, samen met de milieuwethou-
ders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Am-
stel de Lokale Klimaat Agenda. Met het ondertekenen van deze agenda 
maakt de gemeente duidelijk dat zij ook de komende jaren actief aan de 
slag gaat met de onderwerpen energie en klimaat. 

Woningaanpassingen eigen 
woning “Mijn thuis is in Uithoorn” 
Opplussen bewaar het niet voor later
Een van de activiteiten van het stimu-
leringsprogramma Wonen welzijn en 
zorg van de gemeente Uithoorn was 
om door gerichte promotie en voorlich-
ting eigenaar/bewoners te stimuleren 
om (preventieve) woningaanpassin-
gen in de eigen woning aan te bren-
gen. 
Het idee hierbij is dat ouderen (en 
mensen met fysieke beperking) door 
tijdig na te denken over mogelijke aan-

passingen langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen in de eigen woning. 
Daarnaast worden hierdoor in één 
moeite door het wooncomfort en vei-
ligheid in de woning vergroot.

Woonvisie 2013-2023
Ook in de nieuwe woonvisie 2013-
2023 “Meer keuzen voor de wooncon-
sument” (in januari 2013 vastgesteld) 
wordt het belang van langer zelfstan-

De Lokale Klimaatagenda is een ini-
tiatief van de Rijksoverheid. Door het 
ondertekenen van deze agenda kun-
nen gemeenten duidelijk maken dat 
zij de komende jaren actief aan de 
slag gaan met energie- en klimaatac-
tiviteiten. Gemeenten die de agenda 
hebben ondertekend gaan succes-
volle en kansrijke activiteiten uitwis-
selen om deze op zoveel mogelijke 
andere plaatsen uit te voeren. Zo kun-

nen activiteiten snel en eenvoudig 
navolging krijgen. Voor de gemeen-
te Uithoorn was het vanzelfsprekend 
om de Lokale Klimaat Agenda te on-
dertekenen, omdat we hier al jaren 
met energie- en klimaatprojecten be-
zig zijn. Zonne-energiepanelen en 
laadpalen voor elektrische auto’s zijn 
hier goede voorbeelden van. Deze 
initiatieven delen we graag met an-
deren, zodat wij op onze beurt ook 
kunnen leren van de geslaagde initi-
atieven elders. Op die manier hoeven 
we het wiel niet opnieuw uit te vin-
den. Samenwerken gebeurt met na-
me intensief met onze buurgemeen-
ten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen 
en Ouder-Amstel. We streven geza-
menlijk naar een energieneutrale re-
gio in 2040. Dat betekent in de eer-
ste plaats zo veel mogelijk op ener-
gie besparen en de energie die dan 
nog nodig is met duurzame bronnen 
opwekken. Voorbeelden hiervan zijn 
zonne-energie en bio-energie. De vijf 
regiogemeenten besloten de Agen-
da gelijktijdig te ondertekenen om 
hiermee hun samenwerking te bena-
drukken. Voor het Ministerie van In-
frastructuur en Milieu was deze sa-
menwerking en gelijktijdige onderte-
kening reden om zelf bij de onder-
tekening aanwezig te zijn. Namens 
de gemeente Uithoorn onderteken-
de wethouder Ria Zijlstra de Agenda.

dig wonen benadrukt. Een van de ac-
tiviteiten uit het werkprogramma wo-
nen voor de periode 2013-2016 is in 
gesprek gaan met lokale (bouw)bedrij-
ven over een rol bij het opplussen van 
woningen. Zoals bewoners informeren 
over mogelijkheden en kosten, aan-
bieden aantrekkelijke oppluspakket-
ten en het starten van een pilot samen 
met geïnteresseerde (bouw)bedrijven.

Wat is opplussen?
Opplussen is het zelf (laten) aanbren-
gen van kleine aanpassingen en/of 
voorzieningen in de woning om lan-
ger zelfstandig te kunnen blijven wo-
nen. Vaak gaat het om kleine ingrepen 

die weinig of niets kosten, maar wel 
het woonplezier verhogen. Extra voor-
deeltje is dat de woning levensloop-
bestendig wordt, waardoor de waar-
de stijgt.

Brochure
Deze informatie is opgenomen in de 
brochure “Mijn thuis is in Uithoorn” 
- Opplussen bewaar het niet voor la-
ter - De brochure is te downloaden 
op de website www.uithoorn.nl maar 
ook in een papieren versie gratis op 
diverse plekken in Uithoorn beschik-
baar, onder andere bij het loket WWZ/
gemeentehuis, bibliotheek en het ge-
zondheidscentrum.

Van links naar rechts: wethouder R.P.Grondel (Diemen), wethouder mevr. B.M. Veltkamp (Ouder-Amstel), wethou-
der  J.P.W. Groot (Amstelveen), wethouder  H.G. Rolleman (Aalsmeer) en wethouder mevr. D.J. Zijlstra (Uithoorn)



 
04   Nieuwe Meerbode  •  20 maart 2013

Pannenkoekendag bij 
Toermalijn
Uithoorn – Vorige week vrijdag 15 
maart was het nationale pannen-
koekendag. Op deze dag gaan dui-
zenden kinderen in Nederland weer 
pannenkoeken bakken voor oude-
ren. De ouderen in onze samenle-
ving worden zo weer eens in het 
zonnetje gezet. Honderden basis-
scholen organiseren een pannen-
koekfeest voor ouderen in een zor-
ginstelling, wijkcentrum of school. 
Alle leerlingen van de groepen 7 en 
8 van basisschool Toermalijn heb-
ben pannenkoeken gebakken voor 

hun opa’s en oma’s. Vrijdagoch-
tend werd er druk gebakken on-
der leiding van enkele enthousias-
te ouders. Rond half drie waren de 
tafels gedekt en stonden de stapels 
pannenkoeken te wachten om op-
gegeten te worden. De gasten wer-
den opgewacht door de leerlingen 
en naar de kantine van de Brede 
School begeleid. De pannenkoeken 
vonden gretig aftrek bij de grootou-
ders. Om kwart over drie werd een 
gezellige en smakelijke middag af-
gesloten.

Prinses Beatrix Spierfonds 
huldigt haar collectanten
Uithoorn/De Kwakel - De afdeling 
Uithoorn/De Kwakel van het lande-
lijk actieve Prinses Beatrix Spier-
fonds heeft afgelopen zondagmid-
dag een gezelschap van 51 trouwe 
collectanten bedankt voor hun inzet 
gedurende vele jaren. Dat gebeurde 
samen met hun partners onder het 
genot van een hapje en een drank-
je in de voor dat doel feestelijk inge-
richte Tropische Tuin aan de Noord-
dammerweg 87 in Amstelveen.
Vijftig collectanten die langer dan 
tien jaar hebben gecollecteerd voor 
het Fonds kregen daar allemaal per-
soonlijk een onderscheiding en een 
oorkonde uitgereikt. Eén collectant 
kreeg de versierselen postuum toe-
gekend. Tien jaar lijkt veel, maar er 
zijn erbij die veel langer actief zijn 
als vrijwillige collectant. Daaronder 
dertig jaar en meer.
De top wordt aangevoerd door de 
heer H. Goossens en zijn zuster M. 
Lek-Goossens die er al meer dan 
40 jaar (!) op hebben zitten en nog 
steeds in de maand september met 
plezier langs de deuren gaan als er 
gecollecteerd wordt. Dat is toch wel 

bijzonder, maar eigenlijk komt dit 
credo alle collectanten toe. Behalve 
de bestuurstop van het Spierfonds 
in de persoon van landelijk directeur 
Jan-Ite de Ruijter, die samen met re-
giomanager West-Nederland Marja 
Beukers vanzelfsprekend blijk gaf 
van zijn aanwezigheid, bevond ook 
burgemeester Dagmar Oudshoorn 
zich onder de genodigden.

Gesponsorde middag
Niet in de laatste plaats moet ze-
ker ook worden genoemd mevrouw 
Josje Castenmiller-van Breemen, 
echtgenote van oud-burgemeester 
J. E. Castenmiller van Uithoorn die 
zelf ook aanwezig was. Josje is voor-
zitter van de afdeling Uithoorn en 
de grote initiator van deze feestelij-
ke middag. Tijdens het symposium 
‘Zorg voor Zelfstandigheid’ in sep-
tember 2011 bij Rabobank Utrecht 
ter gelegenheid van het 55 jarig be-
staan van het Spierfonds, kreeg zij 
het Gouden Kroontje uitgereikt voor 
al haar onbaatzuchtig vrijwilligers-
werk. Dit gebeurde in het bijzijn 
van Hare Majesteit Koningin Beatrix 

die sinds de oprichting in 1956 Be-
schermvrouwe is van het naar haar 
genoemde Fonds. Mede dankzij 
ook dit keer weer de bezielende in-
zet van Josje werd deze feestelijke 
bijeenkomst en middag geheel ge-
sponsord door de locale midden-
stand. Daaronder de C1000 Oude 
Dorp van Piet Visser, Helios Bloe-
menexport, Jaap en Nies van der 
Does van de Tropische Tuin, Snack-
bar Friends van Ben van Lienen Uit-
hoorn, Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld 
uit De Kwakel en op de valreep Stof-
fen Ton. Kortom, de middag is dus 
niet betaald uit het budget van het 
Spierfonds maar kreeg dit compleet 
aangeboden! Josje Castenmiller is 
als vrijwilligster buitengewoon actief 
bij het Prinses Beatrix Spierfonds en 
zij stuurt al 24 jaar lang jaarlijks met 
twaalf medeorganisatoren zo’n 150 
collectanten aan in de regio.

Inzet de moeite waard
Directeur Jan-Ite de Ruijter sprak 
woorden van waardering uit aan het 
adres van de collectanten en waar-
om het belangrijk is dat het Prin-

ses Beatrix Spierfonds haar bijdra-
ge aan het onderzoek naar de tal-
loze vormen van spierziekte moet 
kunnen voortzetten. Hij reikte ver-
volgens samen met Josje Casten-
miller en Marja Beukers deze mid-
dag met veel plezier de versierselen 
aan de collectanten uit die er bij-
zonder mee waren ingenomen. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds richt zich 
al meer dan 55 jaar op onderzoek 

en behandeling van spierziekten. 
Daarvan zijn nu zo’n zeshonderd(!) 
aandoeningen bekend waartoe 
o.a. behoren Amyotrofische Late-
raal Sclerose (ALS), Spinale Mus-
culaire Atrofie (SMA), Fasciosca-
pulohumerale dystrofie (FSHD), de 
spierdystrofie van Duchenne en de 
ziekte van Pompe. Laatstgenoemde 
is onlangs breed in het nieuws ge-
weest vanwege de hoge kosten van 

de geneesmiddelen die met de be-
handeling van deze ziekte gemoeid 
zijn. Kortom, aandoeningen waar-
naar veel onderzoek wordt verricht 
en wat ook veel geld kost. Beslist 
de moeite waard om je daarvoor 
als vrijwillige collectant in te zetten! 
Dat beseft de voor het voetlicht ge-
plaatste groep collectanten al jaren 
lang als geen ander. Hulde!! 
Foto: Karlijn de Niet

Veteranen Michiel de 
Ruyter doen het goed
Uithoorn - Zondag 17 maart vond 
het grootste ééndaagse roeievene-
ment van Nederland plaats, de Head 
of the River in Amsterdam. Ruim 
500 ploegen gingen de strijd met el-
kaar aan in een achtervolgingsrace 
over 8 kilometer op de Amstel, van 
Amsterdam naar Ouderkerk aan de 
Amstel. Ook de twee veteranenploe-
gen van de Uithoornse Roei- en Ka-
no Vereniging Michiel de Ruyter de-
den mee.

De damesacht, voorgeslagen door 
Anne Marie de Boer, was de eer-
ste MdR ploeg die op het water ver-
scheen. Voor deze ploeg was dit de 
eerste wedstrijd van het seizoen 
en voor een aantal dames zelfs de 
eerste wedstrijd in het veteranen 
veld. Ondanks de wedstrijdspan-
ning werd er door de ploeg sterk 
gestart, waardoor in de eerste ki-
lometer al de eerste ploeg werd in-
gehaald. Stuurvrouw Hanneke van 
Veen uit Zevenhoven, koos bij de 
Berlagebrug voor het juiste brug-
gat, waardoor de dames langszij 
de voor hen gestarte ploeg kwam. 
Dit gaf hen zelfvertrouwen en kon-
den ze doorbouwen voor de rest van 
de race. Halverwege de race werd 
de ploeg nog wat onrustig doordat 
een achter hen gestarte ploeg heel 
snel kwam opzetten. Bij het inhalen 
bleek het te gaan om een snelle he-
renploeg, waarna de rust weer werd 
gevonden en in een gedegen tempo 
naar de finish werd geroeid. Gefini-
shed werd in 34:55,9 de 15e tijd in 
het dames veteranen veld en de 5e 
tijd in hun leeftijdscategorie. Coach 
Herma Bik-Constandse was erg te-
vreden na afloop: ”We zijn vorig jaar 
gestart met deze groep vrouwen. 
Als je ziet wat voor resultaat we ge-
haald hebben, mag ik niet klagen. 

Met een 15e plaats in een veld van 
33 ploegen zitten we bij de betere 
helft.”

Heren 
In het laatste blok van de dag was 
het de beurt aan de heren vetera-
nen om het vlaggenschip van de 
vereniging, de Zeven Provinciën, 
over de Amstel te jagen. Dit schip is 
vorig jaar aangeschaft voor de bei-
de ploegen en is een Italiaans top-
schip. Voor de mannen was het de 
tweede wedstrijd van het jaar en 
met de ervaring van de week er-
voor, werd een stuk sneller gestart. 
Hierdoor werden in de eerste kilo-
meter al 2 ploegen opgelopen. Hier-
door werd de doorgang van de eer-
ste brug in het parcours, de Berla-
gebrug nog erg spannend. Er wa-
ren maar twee bruggaten beschik-
baar en daar moesten drie ploegen 
tegelijk door. Stuurman Kudelstaar-
ter Albert Onderdelinden hield het 
hoofd koel en koos het juiste brug-
gat. Slagroeier Cees van Dok moest 
wel zijn riem nog even intrekken om 
schade te voorkomen, maar na de 
brug kon met een tussensprint bei-
de voorliggende ploegen worden 
ingehaald. Doordat er nu een flin-
ke afstand zat tussen de MdR-ploeg 
en de voorliggende ploegen was er 
schoon water en kon er flink snel-
heid worden gemaakt. Hierdoor kon 
een ploeg uit Breda nog worden in-
gehaald in de laatste kilometer voor 
de finish. Dat ging niet makkelijk, 
omdat de tegenstander er alles op 
zette om niet ingehaald te worden. 
Een mooie strijd in het voordeel van 
Michiel de Ruyter was het resultaat. 
De eindtijd van 29:16,1 was, net als 
bij de dames, goed voor een 15e 
plek overall en een 5e in de cate-
gorie. 

Henk van Rekum gehuldigd
Uithoorn - Maandagavond 11 
maart jongstleden heeft Boule Uni-
on Thamen, te Uithoorn zijn secre-
taris Henk van Rekum gehuldigd. 
Na 27 jaar trouwe dienst als secre-
taris legt hij zijn functie neer. Voor 
de Jeu de boule club was hij goud 
waard. De werkzaamheden die hij 
voor de club heeft gedaan sinds de 
oprichting in 1986 zijn ontelbaar. 
Maar, van enorme waarde geweest. 
Het Logo van de club hebben wij 
op zijn nieuw clubkleding dan ook 
in goud laten borduren. Ook heb-
ben we hem een gouden medail-
le omgehangen, en een grote bos 
bloemen overhandigd. Dat hij ach-
ter de coulissen nog actief blijft voor 
de club is fantastisch. Hij draagt de-
ze gezellige club een enorm warm 
hart toe. Hij nodigt u dan ook uit om 
eens bij onze club te komen kijken. 
Neem een kijkje op onze websiteW-
ww.buthamen.nl voor de speeltijden 
en waar u ons kunt vinden. U bent 
van Harte welkom.

Bovenste rij van links naar rechts Anita, Joke, Marloes, Astrid, Cora, Irene, An-
nemijn, Carina. Onderste rij van links naar rechts Ria, Irene, Bianca, Elwina.

Legmeervogels dames 
recreanten kampioen!

Uithoorn - Donderdag 14 maart 
was het zover de dames recreanten 
van Legmeervogels konden kampi-
oen worden. Ze moesten thuis te-
gen ASV uit Ankerveen. Als ze zou-
den winnen zijn ze kampioen. Het 
begon spannend. De Uithoornaars 
stonden al snel met 1-3 achter door 
de goede hoek speelster van ASV. 
Door een tactische wissels van de 
coach konden de Legmeervogels 
zich weer herpakken en stonden 
met de rust met 6-4 voor. 

In de rust hebben ze elkaar toege-
sproken dat er beter gespeeld moet 
worden. Niet meteen op doel knal-
len. Vol goede moed gingen ze het 
veld weer in. De dames hebben
goed geluisterd er werd beter over-
gespeeld, mooie breaks gelopen, 
prachtige koprollen.
Ze liepen hierdoor steeds verder uit, 
de tegen partij kon hen niet meer 
inhalen we wonnen uiteindelijk met 
16-7. Dat betekende echt dat dames 
recreanten kampioen zijn!

De Kwakel - Verdeeld over vijf za-
terdagen in februari en maart heb-
ben de jeugdleden van Badminton-
vereniging De Kwakel gestreden om 
de titel clubkampioen.

De jeugdleden waren verdeeld over 
twee groepen, ingedeeld naar leef-
tijd en ervaring. Binnen de groepen 
werd er een ronde voor de singles 
en een ronde voor de dubbels ge-
speeld. Elke ronde start in een pou-
lefase waarna er knockout rondes 
zijn en waarin je na elke gewonnen 
wedstrijd een stapje dichter bij de 
titel komt.
In de jongste groep is Sanne Ha-
bets winnaar bij de single gewor-
den en behaalde Daan Buskermo-
len een mooie tweede plaats. In de 
dubbel/mix speelde Elin van Dijk 
en Tess Plooij tegen Niels Plooij en 
Sanne Habets. Niels en Sanne wer-
den eerste, Elin en Tess tweede. In 

de oudere groep mag Wouter Plas-
meijer zich het komende jaar club-
kampioen single noemen en werd 
Daan Klijn tweede. In de ronde van 
de dubbel/mix werden zeer veel 
driesetters gespeeld, wat betekend 
dat het een heel spannend toernooi 
was. In de finale waren Gerwin van 
Scheppingen en Thimo Westerbos 
net te sterk voor Wouter Plasmeijer 
en Kevin Kneppers. De jeugdleiding 
is trots op alle jeugdleden. Het was 
een sportief toernooi waarbij ieder-
een een hele goede inzet heeft laten 
zien en met veel plezier heeft ge-
speeld. Lijkt badminton jou een leu-
ke sport? We spelen elke zaterdag-
ochtend in de KDO sporthal. Zater-
dag 23 maart houden we van 9-11 
uur een open dag en is iedereen van 
8-17 jaar van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen.
Meer informatie is te vinden op 
www.bvdekwakel.nl

Badmintonvereniging De Kwakel
Clubkampioenschappen 
Jeugd

Uithoorn - Er staan een 3-tal thuis-
wedstrijden op het programma voor 
Legmeervogels zondag 2, dat uit-
komt in de reserve 2e klasse. De 
eerste van deze 3-tal thuiswedstrij-
den was tegen KDO zondag 2. Na 
90 minuten stond er de 2-1 winst 
voor Legmeervogels op het score-
bord. Ondanks alle emotie die er al-
tijd is als Legmeervogels en KDO te-
gen elkaar spelen is het een simpele 
overwinning geworden waarin Leg-
meervogels geen enkele keer echt 
in de problemen is geweest .De 2e 
thuiswedstrijd in deze serie wed-
strijden was dan afgelopen zon-
dag tegen een tegenstander van 
een ander formaat dan de eerste te-
genstander in deze serie namelijk 
Stormvogels 2 de huidige koploper 
in deze klasse. Uit is er van Storm-
vogels 2 maar nipt verloren met 4-3 
na een 4-0 achterstand. Legmeer-
vogels begint goed aan deze wed-
strijd en dwingt stormvogels de ver-
dedigende stelling in te nemen. Zel-
den weet Stormvogels het 16 meter 
gebeid van Legmeervogels te be-
reiken. Door het goed verdedigen 
van Legmeervogels gaat Stormvo-
gels het proberen met afstandscho-
ten welke bijna geen gevaar opleve-
ren. Het is dan ook zeer terecht dat 
Legmeervogels 2 door toedoen van 
Quincy Vonsteen en Pascal van Es-
sen 2-0 voorsprong komt. Jammer 
is het dan dat Stormvogels op slag 
van de rustt de aansluitingstreffer 
weet te maken. 2-1. Met deze stand 
wordt dan ook de rust gehaald.

Offensief
De 2e helft begint met een alles of 
niets offensief van Stormvogels en 
Legmeervogels moet dan alle zei-
len bijzetten om de 2-2 te voorko-
men. Dit lukt goed en langzaam 
maar zeker zakt het offensief af en 
krijgt Legmeervogels meer grip op 
de wedstrijd. En krijgt kansen op de 
3-1 en de 4-1. Dan wordt er eerst 
nog om onduidelijke reden een tref-
fer van Legmeervogels op aange-
ven van de assistent scheidsrech-
ter afgekeurd. Mar in de 36ste mi-
nuut van de 2e helft is het dan toch 
raak. Pascal van Essen tekent voor 
zijn tweede treffer en de 3=1 voor-
sprong voor Legmeervogels. Dan 
is de strijd gestreden en weet Leg-
meervogels zich koploper in de re-
serve 2e klasse. Aanstaande zondag 
dan de 3e thuiswedstrijd in deze se-
rie. Op bezoek komt Limmen. Dit is 
nu net zo’n tegenstander waarin je, 
als je niet goed bij de les bent van af 
minuut een, zomaar tegen een ne-
derlaag kan oplopen. In deze fase 
van de strijd zou dit, verliezen van 
Limmen, niet mogen gebeuren. Voor 
Legmeervogels resten in deze com-
petitie nog 4 wedstrijden; drie thuis 
en een uit. Aanstaande zondag dan 
om 12.00 uur thuis Limmen. Vervol-
gens op 14 april thuis tegen Hoofd-
dorp. Op 28 april uit naar Velsen en 
als laatste de thuiswedstrijd tegen 
de Kon, HFC. De stand in de resere-
ve 2e klasse. 1, Legmeervogels 16-
39, 2. Stormvogels 15-37 en derde is 
thans Velsen met 14-28. 

Legmeervogels 2 blijft 
zicht houden op promotie
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bekendmaking 
Het dagelijks bestuur van het samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van 
de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- 
Uithoorn en de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) regels vaststellen over de wij-
ze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegd-
heden op grond van deze wet. Dit wordt onder 
andere vastgelegd in het Besluit financiële te-
gemoetkomingen voorzieningen maatschap-
pelijke ondersteuning Samenwerkingsverband 
Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Be-
sluit Wmo is de hoogte van de financiële tege-
moetkomingen van de in de Verordening voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning 
(Verordening Wmo) vastgestelde voorzienin-
gen opgenomen. 
Op 4 maart 2013 heeft het Dagelijks Bestuur 
besloten het Besluit financiële tegemoetkomin-
gen maatschappelijke ondersteuning 2013 met 
terugwerkende kracht vast te stellen per 1 ja-
nuari 2013. Het Besluit financiële tegemoetko-
mingen maatschappelijke ondersteuning 2013 
ligt van 25 maart 2013 tot en met 3 mei 2013 
ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer 
en Uithoorn. 

Bekendmaking 
Het dagelijks bestuur kan op grond van de Wet 
kinderopvang (Wk) en de Regeling sociaal me-
dische indicatie kinderopvang (SMIK) nadere 
regels vaststellen over de wijze waarop zij invul-
ling geeft aan haar bevoegdheden. Het dage-
lijks bestuur heeft op 14 februari 2013 de con-
cept- Beleidsregels vergoeding kosten kinder-
opvang op sociaal medische indicatie vastge-
steld. Deze beleidsregels liggen van 20 maart 
2013 tot 2 mei 2013 ter inzage in het gemeen-
tehuis.

fraudewet
Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van 
de uitkeringsregels strenger bestraft. De over-
heid en het Nederlandse publiek vinden het be-
langrijk dat geld bestemd voor uitkeringen al-
leen terecht komt bij mensen die hier recht op 
hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkerin-
gen in stand te houden als geld bij de verkeer-
de mensen terechtkomt. Het overgrote deel van 
de ontvangers van een uitkering houdt zich aan 
de regels. Een klein deel doet dat niet, voor dat 
deel worden de boetes verhoogd.

in welke situaties moet u extra alert zijn?
Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw ei-
gen inkomsten aanvult tot het normbedrag dat 
in uw persoonlijke situatie geldt om rond te kun-
nen komen. Het is dus heel belangrijk om wijzi-
gingen in uw situatie direct door te geven. Het 
kan gebeuren dat mensen onbewust de uitke-
ringsregels overtreden, dus wees alert op de 
volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop 
problemen.

 Veranderingen in uw leefsituatie
 De hoogte van uw uitkering is afhankelijk 

van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand, 
of woont u samen? Als u samenwoont kan 
uw uitkering namelijk lager uitvallen. Soms 
heeft u zelfs helemaal geen recht meer op 
een uitkering. Dus als er iets verandert in uw 
leefsituatie moet u dat melden. 

 Het verrichten van betaald werk
 Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe 

een dagje voor een uitzendbureau? Past 
u regelmatig op de kinderen van uw buur-
vrouw? Als u daar geld voor krijgt dan bent u 
aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw 
inkomsten te melden.

 Het hebben van eigen vermogen
 Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag 

de waarde van uw bezittingen niet boven 
een bepaald bedrag uitkomen. Denk hier-
bij aan spaargeld, aandelen maar ook za-
ken als dure apparatuur, een auto, sieraden 
of een huis of grond in het buitenland. Voor 
het bezit van een eigen (koop)woning gel-
den aparte regels. 

Wat houden de strengere straffen in?
Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet 
u het teveel ontvangen geld volledig terugbe-
talen. Daar bovenop krijgt u hetzelfde bedrag 
als boete. Als u opnieuw in de fout gaat wordt 
de boete nog hoger, namelijk 150%. Daar-
naast kan na de tweede overtreding uw uitke-
ring maximaal drie maanden worden stopgezet.

overgangsregeling
Bij de invoering van de nieuwe regels wordt een 
overgangsperiode gehanteerd. Dit houdt in:

 Overtredingen en strafbare feiten begaan 
vóór 1 januari 2013 vallen onder de regels 
van het oude recht. 

 Overtredingen die begaan zijn voor 1 januari 
2013 maar die doorgaan na 31 januari 2013, 
vallen onder de nieuwe regels. 

 In januari 2013 heeft u de gelegenheid om 
overtredingen uit 2012 of eerder te melden 
zonder dat u met de nieuwe, strengere re-
gels te maken krijgt.  

Zo voorkomt u problemen
Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw si-
tuatie direct door te geven. Neem bij twijfel al-
tijd contact met ons op. Wij informeren u graag 
over uw situatie. U kunt contact opnemen met 
het cluster Werk en Inkomen. Of kijk op www.
weethoehetzit.nl

loket Wonen, 
Welzijn en Zorg 

25 maart gesloten!
Het loket Wonen, Welzijn en Zorg 
is op maandag 25 maart gesloten. 

er is op deze dag ook geen 
telefonisch spreekuur.

Klachtenformulier 
regiotaxi nu ook online 

op www.uithoorn.nl

Belangrijke wijziging 
eigen bijdrage Wmo
Bij de berekening 
van de eigen bijdra-
ge Wmo telt voort-
aan het eigen ver-
mogen mee. Vanaf 
2013 wordt een ex-
tra deel van het ver-
mogen meegeteld bij 
de berekening van de eigen bijdrage voor 
AWBZ-zorg en voor ondersteuning van-
uit de Wmo.
Het CAK berekent en incasseert de eigen 
bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. De-
ze maand verstuurt het CAK de beschik-
kingen met de herziene eigen bijdragen 
voor de Wmo en ‘Zorg zonder verblijf’ in 
verband met de vermogensinkomensbij-
telling. In december 2012 heeft het CAK 
de mensen die mogelijk met de vermo-
gensinkomensbijtelling te maken krijgen al 
via een brief op de hoogte gesteld van de 
wetswijziging. 
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening 
waarvoor een eigen bijdrage geldt en ont-
vangt u van het CAK een acceptgiro voor 
de eigen bijdrage? Dan kan deze rekening 
vanaf maart 2013 hoger zijn dan voorheen 
omdat uw eigen vermogen deels wordt 
meegenomen. 
Voor nadere informatie kunt u terecht op 
www.hetcak.nl
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ROYAL CANIN POUCH ROYAL CANIN HONDENVOER MAGIC CLEAN 5 LTR

WHISKAS MULTIPACK POSHINO
HONDEN KUSSEN

Nu 20 %
korting

15 kg
+ 3 kg gratis

Elders € 9,95 
bij ons € 6,95  

Vanaf 4 stuks 
gratis big
shopper

van 1,10 voor 0,90
Per doos van (12)

van 11,25    voor 9,00 Nu  59,95 2 voor 10 euro

2 voor 6,99 Van 29,95    voor 19,95

alle smaken
SUPREME SELECTIVE 

KONIJN 3 kg

KONIJNEN KOOI BALDO ROYAL CANIN CAT

Van 16,99    voor 12,99

van 49.95    voor 29,00 Nu  59,95

voer met gratis
bewaaremmer

Wij houden in samenwerking 
met Jean Peau vachtverzorging, 
een inloopdag. Voor vragen en 
advies over vachtverzorging 
voor honden kunt u dan bij
ons terecht.

Zaterdag
6 april 2013
van 10.00
tot 16.00 uur
in fi liaal
Amstelplein

10 kg
+ 2 kg gratis
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De roodborst die ’s winters 
zachtjes tegen het raam tikt 
en vraagt ‘laat mij erin’, heb 
ik nog nooit meegemaakt. 
Maar in december komt er 
minstens één kerstkaart met 
een roodborstje erop via mijn 
brievenbus binnen.
De roodborst zelf komt ’s 
winters dichtbij de mensen 
vanwege de voedertafel met 
havermout, kruimeltjes brood 
en beschuit. Maar echt vlak-
bij huis komt ie niet, hoewel 
het best een brutaal vogeltje 
is. Inmiddels weet ik dat de 
roodborst die in de winter 
bij ons woont, zijn thuisbasis 
in Scandinavië heeft. En dat 
onze roodborst voor de zo-
mermaanden overwintert in 
het lekkere warme Spanje of 
Zuid Frankrijk. Verder weet ik 
dat vrouwen en mannen al-
lebei een rode bef hebben. En 
dat een roodborst een andere 
roodborst altijd als concurrent 
ziet. 

Onlangs waren er twee rood-
borsten in de tuin, op elke 
schutting één. Een klein won-
der. Want ze verdragen geen 
soortgenoten. Heel agressief 
verdedigen ze het gebied 
waar ze foerageren. Dat is 
niet verwonderlijk, want ze 
hebben wel een paar hec-
taren nodig om voldoende 
voedsel te bemachtigen. Met 
hun dunne korte snaveltje 
eten ze spinnen of kevers 
en die zijn vooral ‘s winters 
schaars. 
Nu zijn er dus twee roodbor-
sten in mijn tuin. De vogel die 
mij ’s nachts wakker zingt, 
is dan ook geen nachtegaal 

maar een roodborst. Hel-
der en luid zingt hij om zijn 
toekomstige vrouw te beko-
ren. Als hij lang en hard kan 
zingen, kan hij namelijk ook 
goed een territorium verdedi-
gen. En pas dan wil het vrouw-
tje hem.
Als het klikt tussen roodborst 
& roodborst, maakt het man-
netje straks met grassen en 
bladeren een slordig nest. Het 
vrouwtje gaat vervolgens na 
het leggen van vijf of zes eitjes 
14 dagen broeden en krijgt 
tijdens de broedtijd eten van 
haar man. Als de jonkies uit 
het ei zijn gekropen, hebben 
beide oudervogels het druk. 
Dan brengen ze lekkere hap-
jes naar hun kroost. Doordat 
de jongen aanvankelijk kaal 
zijn en later vlekkerig geve-
derd, zien ze er helemaal niet 
roodborstig uit. Ze roepen 
geen agressie bij hun ouders 
op, ook niet als ze gaan vlie-
gen. En dat is maar goed ook.
Voorlopig ben ik benieuwd 
waar mijn roodborstman voor 
haar zijn nest gaat maken, 
zo tussen de bebouwing. Zijn 
favoriete plek is namelijk dicht 
struikgewas aan de bosrand. 
Als hij dat zoekt, moet hij naar 
het Wickelhofpark naast onze 
wijk. Mocht hij toch kiezen 
voor een plek tussen de hui-
zen, dan zal het wel in een 
dichte klimplant of een onbe-
woond mezenkastje zijn. Ik ga 
proberen het te volgen.

Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&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.

Roodborst & roodborst

Van boven naar beneden: Chris van Dijk, Mark van Dam, Donna v.d. Galiën, 
Rob van Westerop, José Schotanus, Linda Renaud, Maartje Sparnaaij, Na-
tascha v.d. Galiën, Mariska Groeneveld, Nienke Volkers, Neal Jansen, Estel-
le Gaulthier, Marlotte Roldaan, Tamara Balvers, Suus de Best, Biba van Vo-
len, Lisa Zurcher, Rosalie v.d Meulen, Eline Pomstra, Moeisha Emmenes, Ai-
mée Veenhof, Alina Huisman, Isa Wessels, Joëlle Elleswijk, Thiska Nijkes, De-
mi Boer, Lieke Fieggen, Bridget Hendriks, Elin Vergeer, Laudine Spaargaren en 
Janey Jansen. Niet op de foto Tim van Drie.

Uithoorns musicaltalent 
brengt musical ‘Matilda’
Uithoorn - Na succesvolle produc-
ties als Oliver, Annie en The Magi-
cal Nanny presenteert Dancestudio 
Shanna Elleswijk op 13 en 14 april 
in Theater de Griffi oen te Amstel-
veen de gloednieuwe musical ‘Ma-
tilda’, naar het bekende verhaal van 
Roald Dahl. Wie kent het beroem-
de verhaal over het meisje Matilda 
niet? Het slimme en lieve meisje dat 
niet gewenst is bij haar ouders Har-
ry en Zinnia Wormhout. De familie 
Wormhout is een bijzondere fami-
lie. Waar in de meeste gezinnen lief-
de en gezelligheid centraal staan, 
draait het bij de familie Wormhout 
vooral om het illegale autobedrijf 
van vader Harry en natuurlijk niet te 
vergeten de geliefde televisie waar 
het gezin de meeste tijd voor door-
brengt. Het valt dan ook al snel op 
dat het intelligente meisje Matilda 
niet thuishoort in deze familie. Op 
een dag, na lang zeuren, mag Ma-
tilda eindelijk naar school. Al jaren 
droomt Matilda hoe het op school 
zou zijn: spelende kinderen buiten 
op het plein, een lieve juf en een 
hoop plezier. De werkelijkheid is 
heel anders. De school van Matilda 
is somber en staat onder leiding van 
de nare mevrouw Bullstronk. Deze 
Olympisch kampioene kogelstoten 
is alles behalve leuk tegen de kin-
deren. Gelukkig is daar wel de aar-

dige juf Engel die probeert de kin-
deren te beschermen en altijd lief is. 
Zal het Matilda met haar magische 
krachten lukken om het tij te keren 
op school? 
Talenten
Ook dit jaar staan er weer grote ta-
lenten op het podium. De 13-ja-
rige Marlotte Roldaan vertolkt de 
rol van Matilda. Haar ouders Har-
ry en Zinnia Wormhout worden ge-
speeld door José Schotanus en Rob 
van Westerop. De grootste meta-
morfose is dit jaar voor Natascha 
v.d. Galiën. Zij kruipt in de huid van 
schoolhoofd Agatha Bullstronk. De 
lieftallige juffrouw Engel met haar 
prachtige stem wordt gespeeld 
door Maartje Sparnaaij. Matilda is 
een musical vol spanning, humor 
en fantasie voor jong en oud. Wilt 
u de cast ook komen bewonderen 
13 en 14 april? Er worden 3 voor-
stellingen gespeeld. Zaterdag 13 
april om 19.30 uur, zondag 14 april 
11.30 uur en zondag 14 april 15.30 
uur. Kaarten kosten 13,50 euro p.p. 
en zijn te koop tijdens de lesuren in 
de dancestudio op de Prinses Mar-
grietlaan 86 in Uithoorn. Ook kunt u 
uw kaarten kopen bij kapsalon In-
tercoupe op de Joost v.d. Vondel-
laan 41 in Uithoorn. Wees er snel bij 
want op=op! Voor meer info: www.
dancestudioshannaelleswijk.nl .

Flink besparen!
Zonnepanelen, nu bij 

Vosse Heemstede
Heemstede – In deze tijd van be-
sparingen en bezuinigingen loont 
het de moeite om eens na te den-
ken over zonnepanelen. Je ziet 
ze steeds vaker op daken. Denkt 
u ook aan de aanschaf van deze 
panelen, waarmee u al gauw hon-
derden euro’s per jaar bespaart? 
De opbrengst is dusdanig dat u 
hierdoor uw geld beter laat ren-
deren dan dat u het gewoon op de 
bank laat staan.
Niet denken maar doen! Uiteraard 
eerst even van tevoren goed kij-
ken op www.zonatlas.nl 
Wanneer u daarna tot aanschaf 
over gaat, krijgt u zeker geen spijt. 
Een bedrijf dat zonnepanelen 
plaatst is Vosse. Vosse bestaat al 
82 jaar en biedt slimme en voor-
delige oplossingen die gebruik-
maken van duurzame energie-
bronnen. Zonne-energie kan na-
melijk prima worden omgezet in 
stroom of warmte voor uw wo-
ning. Dat geldt voor particuliere 
woningen maar tevens voor be-
drijven. Het installeren van zon-
nepanelen is een vorm van duur-
zaam ondernemen. Mede door de 
te behalen fi scale voordelen is de-
ze zakelijke investering niet alleen 
milieuvriendelijk maar ook fi nan-
cieel zeer interessant. Informeer 
ernaar bij Vosse.

Over dat fi nanciële gesproken… 
voor zonnepanelen is subsidie 
beschikbaar. De subsidie, via het 
elektronisch loket van Agent-
schap NL aan te vragen, geldt al-
leen voor particulieren. Deze be-
draagt 15% op de aanschafwaar-
de van de panelen, dus niet op de 
installatiekosten. 

Bovendien profi teert u nu, tijdelijk, 
ook nog eens van de 15% lagere 
BTW op arbeidsloon!

Vosse, dus ook voor zonnepane-
len inschakelen. Niet voor niets 
heet de slogan ‘Alles van dak tot 
kelder in één hand’. Een greep uit 
de installatie-werkzaamheden: 
centrale verwarming, cv ketels, cv 
onderhoud, zonneboilers, lood-
gieterswerk, compleet geïnstal-
leerde badkamers, rioolontstop-
ping, lood- en zinkwerken, dakbe-
dekkingen, dakonderhoud , repa-
raties en complete verbouwingen, 
inclusief onder andere stukadoor, 
timmerman, elektricien, schilder, 
enz. enz. Vosse regelt alles voor u 
en is uw aanspreekpunt.
Als vakwerk vereist is!

Bel of mail naar Vosse, Kerklaan 9, 
Heemstede. Tel. 023-5286802.
Kijk ook op www.vosse.nl

Tweede Kamerlid Loes Ypma te gast
Open onderwijsdebat bij 
PvdA
Uithoorn - De PvdA afdeling Uit-
hoorn/De Kwakel organiseert op 27 
maart aanstaande een open onder-
wijsdebat. Gast is PvdA-onderwijs-
woordvoerder in de Tweede Kamer 
Loes Ypma. In het debat staat cen-
traal het voorstel om het leerlingen-
vervoer naar religieuze scholen af te 
schaffen en het advies van de On-
derwijsraad om alle basisscholen 
minimaal 100 leerlingen te laten tel-
len. Eenieder betrokken bij of geïn-
teresseerd in het onderwijs kan aan 
het debat deelnemen.

Het leerlingenvervoer naar religieu-
ze scholen kost de gemeenten zo’n 
tien miljoen euro per jaar. Daar wil 
PvdA-Kamerlid Ypma vanaf. Zij legt 
uit waarom zij dat wil en gaat in de-
bat met de zaal over het alternatief 
om veel meer te bezuinigen door het 
verzuilde onderwijsbestel, dat twee 
miljard euro per jaar extra kost, af 
te schaffen.

Straks telt elke kleine basisschool 
minimaal 100 leerlingen. Ten min-
ste, als het advies van de Onderwijs-
raad, waarin dit voorstel wordt ge-
daan, door de regering wordt over-
genomen. De Onderwijsraad vindt 
dat kleinere scholen niet voldoen-
de kwaliteit bieden. Bovendien le-
vert deze schaalvergroting veel geld 
op. De Onderwijsraad gaat voorbij 
aan de sociale functie van de klei-
ne scholen in de zogeheten krimp-
gebieden en negeert het oordeel 
van de Onderwijsinspectie dat 94% 
van de kleine scholen goed functio-
neert. Ypma wordt gevraagd wat de 
PvdA als regeringspartij van dit ad-
vies vindt en de mening van de zaal 
wordt gepeild.
Het onderwijsdebat wordt ge-
houden op 27 maart aanstaan-
de in De Schutse, De Merodelaan 
1 en begint om half acht. U kunt 
u voor het debat aanmelden bij 
c.verhorst@planet.nl .

Toermalijn wint Logo Contest Dance4Schools
Uithoorn - Vrijdag 15 maart was 
het zover! Ria Zijlstra, de ambassa-
drice van Dance4Schools, bezocht 
samen met het Dance4Schools 
Team OBS de Toermalijn voor 
de prijsuitreiking van de Dance-
4Schools Logo Contest! Merlijn 
uit groep 7 ontwierp een fantas-
tisch logo dat de hele klas koos 
als de inzending voor de wedstrijd. 

En daarmee won niet alleen Mer-
lijn, maar de hele klas een spellen-
pakket dat door 999 Games spe-
ciaal voor deze wedstrijd beschik-
baar was gesteld.
Mariska van Eijden van Stippiez 
ontwierp het uiteindelijke Dance-
4Schools-logo, natuurlijk volledig 
geïnspireerd op het logo van Mer-
lijn.

Zondag 28 april wordt Merlijn nog 
eens extra in het zonnetje ge-
zet tijdens de grote fi naledag van 
Dance4Schools.
Die middag gaan zoveel mogelijk 
kinderen tegelijk dansen met de 
kinderen in Kaapstad, dit alles ten 
behoeve van het goede doel Run-
4Schools. Iedereen is welkom om 
een kaartje te kopen voor die bij-

zondere happening in sporthal 
de Scheg. Meer informatie over 
Dance4Schools is te vinden op 
www.run4schools.nl en natuurlijk 
via facebook en twitter. Het volle-
dige culturele & sportieve Dance-
4Schools-programma dat al tij-
dens de Nationale Sportweek be-
gint, zal binnenkort bekendge-
maakt worden!

Veel vrijwilligers hielpen 
mee om zwerfvuil te ruimen
Uithoorn - Het is misschien wel erg 
idealistisch om in de stromende re-
gen afval op te gaan ruimen dat an-
deren gewoon op straat gooien. 
Een paar leden van DUS! deden het 
toch. Vorige week zaterdag togen 
zij met vuilniszak en grijptang naar 
winkelcentrum Zijdelwaard om daar 
zwerfvuil te verwijderen. Papiertjes, 
blikjes, zakjes, koffi elepeltjes, plastic 
verpakkingen, van alles verdween er 
in de vuilniszakken. In het kader van 
Nederland Schoon struinden de le-
den van DUS! de stoepen en strui-
ken rond het winkelcentrum af naar 

afval. “Goed werk, mensen”, merk-
te een voorbijgangster op. Dat com-
pliment werd zeer gewaardeerd en 
gaf weer moed om door te gaan. Na 
een paar uur lag er beduidend min-
der zwerfvuil en konden de DUS!-
leden tevreden huiswaarts keren. 

Dezelfde ochtend was een ander lid 
met zijn gezin bezig om het Jaag-
pad in De Kwakel op te schonen. 
Gelukkig staat DUS! hierin niet al-
leen, want velen hebben de afgelo-
pen week bijgedragen aan een op-
geruimder dorp.





De Kwakel - In aansluiting op de 
landelijke actie ‘Nederland Schoon!’ 
hield Buurtbeheer De Kwakel op za-
terdag 9 maart een zwerfafval op-
ruimdag in De Kwakel. Ondanks dat 
het de hele zaterdag door gestaag 
geregend heeft, kwam er toch een 
trouwe groep vrijwilligers opdraven 
die een groot gedeelte van De Kwa-
kel hebben kunnen bevrijden van 
het zwerfafval. De actie werd onder-
steund door de Gemeente Uithoorn 
die de opruimers voorzag van hap-
pers, handschoenen en vuilniszak-
ken. De Kwakelse straten werden 
verdeeld onder de 30 vrijwilligers 
die hard aan het werk gingen. De 
volle zakken konden worden ach-
tergelaten op de containerverzamel-
plaatsen en werden door de auto 
van de Gemeente opgehaald. Naast 
het water dat uit de lucht kwam val-
len, regende het ook complimentjes! 
Veel bewoners van De Kwakel na-
men hun petje af voor deze mensen 
die in hun vrije tijd, in de stromende 
regen, de troep van een ander op-
ruimen. En er is een hoop puin ge-
ruimd. Vooral langs de doorgaan-
de fietsroutes ligt het vol met blik-
jes en plastic verpakkingen, maar 
er werden ook opvallend veel wijn-

flessen gevonden. Ergernis nummer 
1 bij de meeste opruimers is wel 
de hoeveelheid sigarettenpeuken. 
Blijkbaar vinden veel mensen het 
de normaalste zaak om hun peu-
ken op straat uit te trappen en te la-
ten liggen. Zelfs als dat op voor je 
eigen huis of een winkel is. Roken 
is al een ongezonde gewoonte, en 
om je peuken op straat achter te la-
ten is een tweede slechte gewoonte. 
Mensen, doe daar wat aan! 

Omdat door het slechte weer de op-
komst iets lager was dan voorgaan-
de jaren was, is het helaas niet ge-
lukt om alle straten onder handen 
te nemen, maar de Gemeente Uit-
hoorn heeft in de week daarna ook 
nog een gedeelte van het buitenge-
bied opgeruimd.
Buurtbeheer De Kwakel wil de op-
ruimers en de gemeente hartelijk 
bedanken, want De Kwakel ziet er 
weer opgeruimd uit!
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Miljoenenverlies leidt niet tot 
‘koppen rollen’ bij college
Vervolg van de voorpagina

Weer bezuinigen
Fractievoorzitter Klaas Bijlsma (Ge-
meentebelangen) zei zich ongerust 
te maken over de miljoenenstrop 
en vroeg zich af hoe dit binnen een 
half jaar na goedkeuring van de 
(toen nog) sluitende begroting 2012 
mogelijk was. “Wat gaat het colle-
ge doen? Blijft het zitten?” Eenzelf-
de geluid liet Benno van Dam (Ons 
Uithoorn) horen. Ook hij was ge-
schrokken van de slechte financië-
le situatie van de gemeente binnen 
een half jaar. “Neemt het college de 
politieke verantwoordelijkheid, wat 
zijn de maatschappelijk gevolgen 
van dit alles en heeft dit ook gevol-
gen voor de uitvoering van het Mas-
terplan?”
Niettemin richtte het merendeel van 
de fracties zich op het vinden van 
oplossingen samen met het colle-
ge. Op de keper beschouwd hebben 
de wethouders geen schuld aan de 
slechte economische situatie in ons 
land en wat daar allemaal uit voort-
vloeit. Wel dat zij moeten leren snel-
ler te anticiperen op tegenvallers die 
in de lucht hangen. Buiten dit verlies 

kan men ook nog het een en ander 
uit Den Haag kunnen verwachten. 
Hoe dan ook, er zal op een aantal 
zaken (weer) moeten worden bezui-
nigd. Dat dit laatste slecht uitkomt 
en als zodanig wordt ervaren door 
de raad, zal duidelijk zijn. Ook al 
omdat er toch al veel commotie was 
op 8 november 2012 bij het door-
voeren van een aantal bezuinigings-
maatregelen door het college.

Maatschappelijke effecten
Uiteindelijk bleek de soep niet zo 
heet gegeten te worden als die 
wordt opgediend want uiteindelijk 
blijkt na een voorlopige doorreke-
ning dat de jaarrekeningen de ko-
mende tijd met ‘slechts’ 650.000 eu-
ro in negatieve zin worden belast. 
Het totale verlies wordt namelijk af-
geboekt op de post grondexploi-
tatie, maar dat heeft natuurlijk wel 
consequenties voor de lopende en 
komende jaarrekeningen. Door ver-
dere bezuinigingen zal deze post 
moeten worden genivelleerd. Wet-
houder Levenbach kon staande ver-
gadering niet direct zeggen wat de 
maatschappelijke effecten zullen 
zijn.

Het CDA zag zijn kans schoon en 
kondigde bij monde van fractievoor-
zitter Jordy Keimes aan een motie 
te zullen indienen, mede namens 
Gemeentebelangen en Groen Uit-
hoorn. Die bleek uiteindelijk een link 
te hebben naar de bezuinigingsron-
de van 8 november vorig jaar.

In de motie kwam tot uitdrukking 
dat de raadsleden ondanks herhaal-
de verzoeken en gesprekken met 
het college tot op heden nog altijd 
niet over de juiste gegevens en cij-
fers beschikken zodat zij zich een 
oordeel kunnen vormen. Nu er we-
derom een bezuinigingsronde voor 
de deur staat wil men van het col-
lege binnen 30 dagen een overzicht 
hebben van alle in de raadsverga-
dering van 8 november 2012 vast-
gestelde bezuinigingsmaatregelen 
en daarbij onder meer aan te ge-
ven het bedrag, jaar van invoering, 
beoogde maatschappelijke effec-
ten, personele consequenties voor 
de gemeente, juridische aspecten, 
haalbaarheid en risico’s. Dit voordat 
in mei de begroting van 2014 aan de 
orde komt!
Nadat Keimes de motie had voor-
gelezen zei wethouder Levenbach 
die al te zullen overnemen. Daar-
mee was de kou uit de lucht. Niet-
temin stond het CDA erop de mo-
tie toch in stemming te brengen. Die 
werd door een ruime meerderheid 
van de raad aangenomen. VVD en 
DUS! waren ‘tegen’ omdat het col-
lege reeds haar medewerking had 
toegezegd en stemming feitelijk niet 
meer nodig was.

Al met al kan het college en met na-
me wethouder Levenbach aan de 
slag. Die liet en passant doorsche-
meren dat niet voor elke genomen 
bezuinigingsmaatregel de maat-
schappelijke effecten meetbaar zul-
len zijn. Na half april weten we meer 
en zullen u daarvan op de hoogte 
houden.

Een muzikale reis als ‘Hobbit Orkest’

Opleidingsorkest KnA 
naar Elf Fantasy Fair
Uithoorn - Het Opleidingsorkest 
van KnA gaat op 20 en 21 april a.s. 
een optreden verzorgen tijdens de 
Elf Fantasy Fair te Haarzuilens. Voor 
deze gelegenheid wordt het orkest 
omgetoverd als ‘Hobbit Orkest’.  De 
Hobbits zijn bekend van de gelijk-
namig film en de Lord of the Rings 
films.
De Elf Fantasy Fair is een jaarlijks 
terugkerend evenement. De prach-
tige kasteeltuin van kasteel De Haar 
te Haarzuilens wordt voor deze ge-
legenheid omgetoverd tot het ko-
ninkrijk Elfia. Elfia is een festival dat 
is geconcentreerd rond de expres-
sie van dromen. Kostuums zijn de 
meest voor de hand liggende ma-
nier om deze dromen vorm te geven. 
Vaak zijn ze geïnspireerd op de kle-
ding van karakters uit tv series, films 
of comics. Maar het gaat ook verder 
dan kostuums alleen: muziek, foto-
grafie, body art, voertuigen, het zijn 
allemaal mogelijkheden om je dro-
men te uiten. Het evenement kent 
jaarlijks vele bezoekers. Zo’n 25.000 

bezoekers in één weekend uit bin-
nen en buitenland. Voor meer infor-
matie over de Elf Fantasy Fair ver-
wijzen we je naar de website: www.
Elfia.com . Wil je dit evenement be-
zoeken: de toegangskaarten zijn via 
deze website verkrijgbaar.

Musiceren
Het Opleidingsorkest is een van de 
onderdelen van muziekvereniging 
Kunst Na Arbeid, te Uithoorn. Het 
oorspronkelijke doel van het en-
semble is beginnende muzikanten 
het samen musiceren bij te bren-
gen. Hoewel het orkest nog steeds 
deze taak heeft, is het inmiddels uit-
gegroeid tot een volwaardig zelf-
standig opererend ensemble.
De bezetting van het orkest bestaat 
uit instrumenten welke deel uitma-
ken van het traditionele harmonie-
orkest: koper, hout, saxen en slag-
werk.
Het Opleidingsorkest heeft een ei-
gen, origineel repertoire in de meest 
uiteenlopende muziekstijlen. Klas-

siek, Folk, Musical, Pop, Rock, niets 
is te gek voor het ensemble. Al eer-
der trad het orkest op met een doe-
delzakspeler, een shakuhachi (Ja-
panse bamboefluit) speler en zelfs 
een complete hardrock band.
Speciaal voor de Elf Fantasy Fair zal 
het Opleidingsorkest, gekleed als 
Hobbits, een gevarieerd program-
ma spelen bestaande uit filmmu-
ziek van bekende en minder beken-
de avonturen-, fantasy- en science 
fiction films.
Het Opleidingsorkest van muziek-
vereniging KnA Uithoorn staat on-
der leiding van Richard Wortel, wel-
ke ook de meeste arrangementen 
voor dit ensemble verzorgt.

Voorproefje!!
Het orkest zal één week voor de Elf 
Fantasy Fair een voorproefje van het 
concert geven in het KnA gebouw 
te Uithoorn. Dit zal plaatsvinden op 
zondag 14 april a.s. om 14.00 uur. Je 
bent van harte uitgenodigd voor dit 
gratis try-out concert.

AH Zijdelwaard sponsor van 
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Uithoorn - Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof biedt senioren uit Uithoorn 
en De Kwakel een divers aanbod 
aan activiteiten. Sommige activitei-
ten zijn eenmalig, andere zijn we-
kelijks of maandelijks. Ook in het 
welzijnswerk moet er op ‘de klein-
tjes’ gelet worden. Om alle activitei-
ten betaalbaar te houden voor de 
bezoekers, is Monique Sintenie op 
zoek gegaan naar een sponsor voor 
het groepswerk. Deze heeft zij ge-
vonden in Albert Heijn van het Zij-
delwaardplein. Het is heel bijzonder 
dat een winkel wil sponsoren in tij-
den van bezuinigingen en dat wordt 
enorm gewaardeerd door Vita en de 
bezoekers van het wijksteunpunt. 
De koffie/thee Speciaalgroep, de 
huiskamergroep, de maaltijden, de 
activiteiten rond de feestdagen en 
de speciale activiteiten worden nu 
gesponsord. 
  
Koffie/thee Speciaalgroep 
De koffie/thee Speciaalgroep is ie-
dere donderdagochtend van 10.15 
tot 11.30 uur. Hier kunnen ouderen 
uit Uithoorn en De Kwakel elkaar 
ontmoeten en zo contact met el-
kaar leggen. Het programma wordt 
met elkaar voor een aantal keren 
gemaakt. 1 x per maand luncht de 
groep met elkaar. Bij deze lunch, zijn 
ook andere bezoekers welkom. 

Natuurlijk wel van te voren even op-
geven. Soms wordt een gastspre-
ker uitgenodigd, die over een on-
derwerp komt praten. Ook worden 
spelletjes gedaan of met elkaar ge-
praat over een bepaald onderwerp, 
dat op dat moment actueel is. 
  
Huiskamergroep
De huiskamergroep is iedere 
woensdag van 10.00 tot 12.30 uur. 
Deze groep is voor iedereen die be-
hoefte heeft aan contact met leef-
tijdgenoten, maar wel op een rusti-
ge manier. Een groep waar iedereen 
aan mee kan doen. De vaste onder-
delen van het programma zijn het 
gezamenlijk koffie drinken, spelle-
tjes doen, een praatje maken en de 
ochtend wordt afgesloten met een 
lunch. In deze groep zijn nog plaat-
sen vrij! De speciale activiteiten vin-
den altijd plaats op de vierde vrijdag 
van de maand, houdt u dus de aan-
kondigingsborden, de krant en de 
website van het wijksteunpunt Bil-
derdijkhof in de gaten! 
Voor meer informatie over hun ac-
tiviteiten kunt u bellen naar wijk-
steunpunt Bilderdijkhof: 567209. 
Maar u bent ook van harte wel-
kom om ‘s morgens tussen 09.30 en 
12.00 uur een informatieboekje te 
komen halen. De koffie en de thee 
staan altijd klaar.   

Lentemodeshows, gratis make-up, kleuradvies, 
nageladvies en leuke lentecadeautjes

Zaterdag Lente Fashion Day
in Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 23 maart be-
gint de lente in winkelcentrum Zij-
delwaard! Met lente-modeshows, 
gratis make-up en kleuradvies en 
tips voor mooie nagels! En daar-
naast worden er lekkere hapjes uit-
gedeeld, een leuk lentepresentje en 
hebben de mode-ondernemers spe-
ciale aanbiedingen die dag! Boven-
dien maakt u kans op een mooie 
modeprijs bij inlevering van een kas-
sabon van een van de Zijdelwaard-
winkeliers van 23 maart bij aanvang 
van de modeshow! Kortom, u bent 
helemaal in lentesfeer na uw bezoek 
aan Zijdelwaard!

Lente-modeshows met 
medewerking van de 
Zijdelwaard-winkeliers
Om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 
uur zijn er modeshows in het win-
kelcentrum waarin de modeonder-

nemers van Zijdelwaard de nieuw-
ste voorjaarsmode laten zien. Boe-
tiek de Boet, Terstal Mode, Zeeman, 
Broeckmans Mode, Feeling Good en 
Duo Sports laten dames-, heren- en 
kinderkleding zien. Daarnaast zijn er 
schoenen te zien van Nelson, zonne-
brillen van Pearle en leesbrillen van 
Ten Hoope. Wie voor aanvang van 
elke modeshow een kassabon van 
een van Zijdelwaard-ondernemers 
van 23 maart inlevert maakt kans op 
een mooie modeprijs ter beschik-
king gesteld door de mode-onder-
nemers. Aan het eind van de show 
wordt er een winnende kassabon uit 
alle ingeleverde kassabonnen ge-
trokken. Vergeet dus niet uw naam 
en adres te noteren!
De meeste deelnemende modewin-
kels hebben voor die dag leuke aan-
biedingen. Kijk op de advertentiepa-
gina!

Gratis make-up en kleuradvies 
en tips voor mooie nagels van 
Nagelstudio Geluk voor Handen 
Naast het bewonderen van de nieu-
we lentemode zijn er stylistes aan-
wezig die u een gratis advies ge-
ven over welke make-up u het bes-
te staat en welke kleuren. 

Nagelstudio Geluk voor Handen uit 
Uithoorn is aanwezig en geeft u tips 
en adviezen voor de verzorging en 
verfraaiing van uw handen. 

Uitdelen hapjes en 
lente-presentje 
Zo’n gezellige lente fashion dag is 
niet compleet zonder een lekker 
hapje en leuk lentepresentje! 

Gastvrouwen delen hapjes uit en 
een leuk lentepresentje (zolang de 
voorraad strekt).

De Kwakel is weer schoon!
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Na maanden voorbereiding was 
het dan zover. Afgelopen don-
derdag en vrijdagavond speel-
den de leerlingen van het Veen-
landen College de jaarlijkse mu-
sical. Beide keren voor een uit-
verkochte zaal.

Dit jaar is de keuze gevallen 
op Footloose, de spectaculai-
re dansmusical gebaseerd op de 
Amerikaanse fi lm Footloose uit 
1984. De musical vertelt het ver-
haal Ren McCormack, de tiener 
die met zijn moeder van het brui-
sende Amsterdam verhuist naar 
het saaie Mijdrecht. Ren doet 
niets liever dan dansen, maar de 
dominee van Mijdrecht heeft alle 
moderne muziek en dans verbo-
den in zijn plaats.
Ren zet alles op alles om de do-
minee er van te overtuigen dat 
deze wet moet komen te verval-
len en hij organiseert een groot 
eindfeest. Maar niet zonder te-
genslag….

Footloose is een musical die zijn 
weerga niet kent, met beken-
de nummers zoals “Footloose”, 
“Holding out for a hero” en “Let’s 
hear it for the boy”. 

Onder de bezielende regie van 
docente Tamara Scheers  heb-

ben leerlingen, docenten en ou-
ders zich in zeven werkgroepen 
voorbereid op deze geheel live 
gespeelde musical.
De spelgroep o.l.v. Yacintha 
Chaineau, Jeroen Fransen en 
Tamara Scheers bestond uit 25 
leerlingen. De dansgroep o.l.v. 
Judith van Eijk en Daphne Jan-
sen bestond uit 13 leerlingen. De 
zanggroep o.l.v. Roos de Lang 
bestond uit 12 leerlingen. De 
licht- en geluidgroep o.l.v. Rem-
co Tieman, Pepijn van de Berk-
hof en Thijs van Uden bestond 
uit 8 leerlingen. De band o.l.v. 
Jan Voortwist en Andy Teerlink 
bestond uit 4 leerlingen. Decor 
en kleding werden verzorgd door 
Cor Veerhuis, Frans van Straaten, 
Helen van de Zwaard, mevrouw 
Scholte en mevrouw Fontijn. Gri-
me en haar was in de creatieve  
handen van Elselieke de Leeuw, 
Dorothe Zwemer, Maryann Pols, 
Maud Kouwenberg en Suzanna 
Eikelboom.

Mede dankzij de hulp van Lot66, 
Blom&Blom, dansschool Nico-
le, Kringkoop Mijdrecht, Thea-
terworld en het VLAC is het het 
VeenLanden College ook dit jaar 
gelukt om haar reputatie op het 
gebied van cultuur  weer waar te 
maken. Een knappe prestatie!

Footloose

De “swingmusical” live op het VLC
De “swingmusical” live op het VLC
De “swingmusical” live op het VLC
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De Kwakel - Voor het tweede van 
KDO stond afgelopen zondag de 
thuiswedstrijd tegen Hoofddorp 3 
op het programma. In een zeer ge-
lijk opgaande wedstrijd wist het 
tweede in de 40e minuut op voor-
sprong te komen via Joost Samsom. 
Uit een goedgenomen vrije trap van 
Sjors Kas schoot Joost de bal koel-
bloedig in de rechterhoek, 1-0. Met 
deze stand werd ook de rust bereikt.
In de tweede helft kregen beide 
ploegen nauwelijks mogelijkheden 
en gokten op één van de spaarzame 
uitvallen. Na zeventig minuten spe-
len wist de linksbuiten van Hoofd-
dorp fraai de 1-1 binnen te schieten, 

waardoor de wedstrijd in eens weer 
alle kanten op kon gaan. Vijf minu-
ten later werd het zelfs 1-2, doordat 
er achterin matig werd uitverdedigd. 
In een alles-of-niets offensief was 
Fabian van der Hulst nog dichtbij 
de gelijkmaker, maar zijn inzet werd 
gekeerd, waardoor KDO uiteindelijk 
met lege handen bleef staan.

Aankomende zondag speelt het 
tweede opnieuw thuis, dan tegen 
nummer tien Bloemendaal. Bij winst 
kunnen de Kwakelaars een goede 
stap zetten richting definitief lijfsbe-
houd. De wedstrijd begint om 11:30 
uur.

KDO 1 - Kampong 1 
gestaakt wegens enkelbreuk
De Kwakel - KDO 1 speelde afge-
lopen zondag de thuiswedstrijd te-
gen Kampong 1. In de heenwed-
strijd eerder dit seizoen, verloren 
de Kwakelaars onverdiend met 3-1, 
waardoor KDO op jacht wilde naar 
revanche. KDO kwam prima uit 
de startblokken en kreeg via Joeri 
Stange (2x), Rick Kruit en gelegen-
heidscentrumspits Patrick Schijff 
goede kansen om op voorsprong te 

komen, maar gescoord werd er niet. 
In de 22e minuut kwam de centrale 
verdediger van Kampong noodlot-
tig ten val en brak hiermee tot over-
maat van ramp zijn enkel. Na over-
leg tussen beide ploegen werd de 
wedstrijd niet meer voortgezet en 
zal er op zoek gegaan moeten wor-
den naar een nieuwe datum. Aan-
komende zondag speelt het eerste 
om 14:00 uur uit in en tegen Baarn.

KDO 2 ongelukkig onderuit 
tegen Hoofddorp 3

De Kwakel - Afgelopen Zaterdag 
stond er een inhaalprogramma op 
de kalender bij NVC in Naarden. 
Net als bij het vorige toernooi begon 
KDO met een stormloop op het doel 
van de Buitenboys. Waar het verle-
den keer soms maar niet lukte om 
te scoren ging het nu beter. Joël be-
gon meteen met een rush naar vo-
ren en een mooi schot in de krui-
sing, 1-0 . Daar bleef het de eerste 
helft bij. In de tweede helft een zelf-
de beeld en ging ook onze ande-
re lange man zich er mee bemoei-
en van achteruit , 2-0 door Omar. 
Buitenboys kwam nog terug op 2-1 
maar Stijn en Lewis pakten ook nog 
hun doelpuntje mee. Uitslag 4-1. 
Omar had de smaak te pakken, en 
ging in de tweede wedstrijd tegen 
NVC met lange stappen van ach-
teren rechtstreeks naar de andere 
kant het veld om de bal met een krul 
in de verre hoek te deponeren. 1-0. 
Ook hier moesten we op de tweede 
helft wachten voor meer doelpun-
ten. Na een voorzet van Joël, ver-

lengd door Lewis, kon Dylan binnen 
tikken. Omar ging nog maar eens 
op avontuur waarbij de NVC verde-
diging als bowling pinnen omgin-
gen, 3-0 uit een laatste kluts kwam 
de bal voor de voeten van Lewis , 
en dat betekent altijd een doelpunt. 
Eindstand 4-0 .Goed om te zien 
hoe het hele team keihard gewerkt 
heeft, Daniel die langs de linkerkant 
sleurde om de aanvallen te neutra-
liseren. Luca die de gaten aan de 
rechterkant trok. Keeper Beau die 
toch maar alert moet blijven voor 
je weet maar nooit. Maar onze man 
van de wedstrijd die stilletjes links-
achter staat is Mark. Bijna onge-
merkt doet hij zijn taak waarbij hij 
moeilijke dingen makkelijk doet lij-
ken. Er komt zelden iemand voorbij 
de linksback die zich nooit laat ver-
rassen. KDO heeft 12 punten uit 4 
wedstrijden maar wordt achtervolgd 
door KGB met 9 punten. Volgen-
de toernooi op tweede paasdag op 
1 April bij KDO. Voor G-voetbal bij 
KDO kijk op www.kdo.nl.

KDO JG1 trotse koploper

De Kwakel - Het vervolg van de 
ijzersterke competitie van de JG2 
met NVC Naarden/Only Friends/
IJsselmeervogels en natuurlijk KDO. 

KDO was weer op volle sterkte aan-
wezig. Zoals al vele wedstrijden 
staat KDO vanaf het begin weer on-
der zware druk. Ondanks deze druk, 
krijgen ze toch nog een paar klei-
ne kansjes. Plotseling , zo snel als 
de wind, is daar een mooie solo 
van Bart, die afrond met een hard 
en “droog” schot. 1-0 Bart viert zijn 
doelpunten altijd zeer ingetogen, te-
gen de wil van zijn ouders in. Achter 
de solide verdediging staat keepster 
Sarah-Lee weer als vanouds haar 
mannetje en verricht dus weer won-
derbaarlijke reddingen. Onze super 
“hangende’ spits Timo staat natuur-
lijk weer op scherp voorin. Na een 
formidabele solo maakt hij de 2-0. 
Deze stand geeft rust bij KDO JG2, 
publiek en vooral bij onze coaches. 
Na 1x 2x 3x  achter elkaar op doel 
te hebben geschoten maakt Bart in 
de rebound 3-0. Hierna verslapt de 
concentratie iets bij KDO en krijgt in 
de laatste minuut een doelpunt te-
gen.3-1

KDO JG2
Een flitsend begin van onze Bart, 
deze schiet net naast. Maar de toon 
is meteen gezet deze wedstrijd.
Tweede minuut Timo 1-0. Derde mi-

nuut Timo 2-0. Tiende minuut een 
hele harde gerichte punter van Bart 
3-0. Hierna vele kansen met Bo, Tim 
en Kay op het middenveld, die de 
druk op de tegenstander opvoe-
ren. De verdediging met Kelly, On-
no, Denise en Manisha heeft het 
erg zwaar. Het wordt 3-1, 3-2, met 
in de laatste minuten een bal op de 
paal en een vlak voorlangs. Geluk-
kig blijft het 3-2 en kan iedereen 
weer naar het thuisfront bellen over 
de behaalde punten. 

KDO JG2.
Na een spannende toss heeft On-
ly Friends de aftrap. KDO staat on-
der grote mentale en geestelijke 
druk om maar niet te spreken van 
de druk van onze tegenstander op 
ons doel. Gelukkig is daar nog on-
ze snelle, sterke Tim, die vanaf het 
middenveld naar voren sprint en 
afrond met een enorme knal in de 
rechter bovenhoek. 1-0 Na goed 
combinatie voetbal van Onno en Ti-
mo maakt deze laatste alweer een 
fraaie goal. 2-0 Doordat KDO nu 
met nog meer mensen gaat aanval-
len krijgen we twee goals tegen.2-2 
Met de verdediging weer op orde 
spelen we de wedstrijd professio-
neel uit. Winnaar van deze  histori-
sche dag was KDO JG2 met 7 pun-
ten. Na vele trainingen eindelijk een 
keer de beste. Ook geïnteresseerd 
in G-voetbal kijk op www.kdo.nl

G-Voetbal KDO JG2 
eindelijk de beste

De Kwakel - Nadat de meiden van 
KDO MD2 enige tijd geleden wa-
ren voorzien van nieuwe shirts zijn 
ze nu helemaal compleet met ook 
nieuwe trainingspakken. Het heeft 
enige tijd geduurd maar dan heb 

je ook wat. De nieuwe sponser LEK 
import USA cars heeft er alles aan 
gedaan om de meiden er goed uit te 
laten zien en dat is zeer goed gelukt. 
De komende seizoenen lopen ze er 
zeer professioneel bij.

KDO MD2 nu ook in 
nieuwe trainingspakken

Uithoorn - Het sluitstuk van het 
bridgeseizoen, de tweede ronde pa-
ren competitie, laat aan de bedoe-
lingen van Cees Bergkamp & Ruud 
Lesmeister niets te raden over. Met 
een score van 66,25% was de start 
overdonderend en is de toon dus 
duidelijk gezet.
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
stelden zich wat bescheidener op, 
maar een tweede plek met 60,83% 
is ook niet mis. Gerda Schavemaker 
& Jaap Kenter volgden op drie met 
55,50%, net voor Renske & Kees 
Visser die als vierde op 55% rond 
uitkwamen. Wim Slijkoord & Fran-
cis Terra voegden zich met 51% ook 
bij de top vijf van de A- lijn. De B- 
lijn belooft een zinderend verloop 
gezien de uitslagen waar maarliefst 
negen paren tussen de 55 en 50% 
scoorden. Best of all waren Ger-
da van Liemt & Els van Wijk die met 
54,58% nu aan kop gaan. Heleen & 
Mees van der Roest hielden dui-
delijk oog contact als tweede met 
54,17% en ook Froukje Kraaij & Rini 
Tromp zitten als derde met 53,33% 

vlak in de buurt. Het meest opval-
lend waren de paren vier, vijf en zes 
die allen op 52,92% uitkwamen. Het 
wordt dus dringen voor To van der 
Meer & Ans Voogel, Tonny & Otto 
Steegstra en Elisabeth van den Berg 
& Maarten Breggeman. In de C- lijn 
kreeg de prille bridgeromance tus-
sen Rob Bakker & Rie Bezuijen een 
sterk vervolg door een eerste plaats 
met een score van 60,42%. Miene-
ke Jongsma & Anneke Wijmans za-
ten er vlak achter met 59,03% en 
ook Ko & Adrie Bijlsma en Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers 
blijven met respectievelijk 58,68 en 
58,33% op schootsafstand. Voor de 
nummers vijf, Lidy Krug & Ada van 
Maarseveen was met hun 53,82% 
het verschil iets groter. Nieuwsgie-
rig geworden door deze adembene-
mende zitting, kom dam meedoen 
bij Bridge Club de Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
de barzaal van sporthal de Scheg. 
Voor inlichtingen het secretariaat: 
gerdaschavemaker@live.nl of per 
telefoon 0297 567458.

Aftrap voor de laatste ronde 
bij Bridge Club De Legmeer

Uithoorn - Waren het vorige week 
echtparen die de hoogste scores 
noteerden in alle lijnen, deze week 
waren het uitsluitend damesparen 
die er met de hoofdprijzen vandoor 
gingen.  
In de A lijn met slechts 12 paren fi-
nishten Elly van Nieuwkoop en Jet-
ty Weening met een voorsprong van 
meer dan 9%(!) op de naaste ach-
tervolgers. Hun 64,58% was echter 
niet de hoogste score van de avond, 
die vinden we in de C lijn.
De 2e plaats was deze week voor 
de naar de nieuwe paus vernoem-
de Francis Terra en Margo Zuide-
ma met 55,42%, terwijl Geke en 
Jaap Ludwig zich wederom een 
van de meest stabiele paren toon-
den met hun met Rees en Gerard 
van der Post gedeelde 3e plaat met 
54,17%. In de totaalstand staan El-
ly en Jaap van Nieuwkoop fier aan 
kop. Onderin ontlopen de paren el-
kaar, een enkele uitzondering daar 
gelaten, nog niet veel en zo halver-
wege dezecyclus is er nog van al-
les mogelijk.

B lijn
In de B lijn was de 1e plaats voor 
Addie de Zwart en Hetty Kesting 
met 58,63%, die de vorige week 
al aangekondigde ambitieuze op-
mars naar de A lijn daarmee onder-
streepten.
Applaus was er voor gelegenheids-

paar Greet de Jong- Ruud Does-
wijk, die met 58,33% verrassend 
goed scoorden en hiermee terecht 
op de 2e plaats terecht kwamen.
Janny en Jan Streng deden even-
eens goede zaken met 57,74%,  
goed voor de 3e plaats deze avond 
en de 3e plaats in de totaalstand, 
die wordt aangevoerd door Addie 
en Hetty. Leny Heemskerk en Agnes 
de Kuijer zitten daar nog tussen.
In deze lijn hadden Trudy Fernhout 
en Theckla Borggreven hun avond 
niet, waardoor zij 16e van de 16 pa-
ren werden en daarmee in de geva-
renzone terecht kwamen. Ook hier 
zijn we pas halverwege, dus ook 
hier is nog niets beslist.
Zoals gezegd vinden we de topsco-
re van de avond in de C lijn, waar 
Jose Moller en Yvonne Koestal de 
sterren van de bridgehemel speel-
den.67,36% was hun imponerende 
score, waardoor zij ook in de totaal-
stand inmiddels een vrijwel onaan-
tastbare 1e plaats innemen. Het ga-
pende gat met de rest van het veld 
bedroeg maar liefst 11,11%, want de 
nummmers 2,Toos Boerlage en An-
nie Lauwers, scoorden 56,25%.
Ook hier een gelegenheidspaar dat 
de aandacht op zich vestigde en wel 
Riet Koot en Huub Zandvliet, die 
met 52,78% de 3e plaats behaalden. 
3 paren hebben in deze lijn een aar-
dig gaatje geslagen met de concur-
rentie.

Dames op topposities bij 
BVK

WA Verlaan toernooi 
tijdens de Paasdagen
De Kwakel - Het 24e W.A. Verlaan 
Toernooi heeft dit jaar plaats op za-
terdag 30 maart en maandag 1 april 
op de velden van sportvereniging 
KDO, Vuurlijn, De Kwakel. 
Dit grote jeugdsportevenement 
wordt met veel plezier georgani-
seerd door de jeugdafdelingen van 
KDO te weten; voetbal, handbal, 
volleybal en gymnastiek. Het toer-
nooi is vernoemd naar oud-voorzit-
ter Willem Verlaan, de grondlegger 
van KDO in haar huidige vorm.  Bij-
na duizend jongeren tot 18 jaar ne-
men deel aan deze 24e editie. Ve-
le verenigingen uit de regio waaron-
der Legmeervogels, HSV, JAU, RK-
DES, Argon, Nieuwkoop, NSV, Ro-
da ‘23 en Hertha gaan de strijd aan 
met de KDO-teams van de afdelin-

gen voetbal, handbal en volleybal. 
Voor de gymnastiekleden van KDO 
worden interne wedstrijden gehou-
den, genaamd diplomagym. Zater-
dag 30 maart spelen de volgende 
KDO-teams: Voetbal: D2 t/m D4, E1 
t/m E5, F1 t/m F5, en de twee trai-
ningsgroepen. Handbal: B-, C- en 
D-jeugd en de twee Mini’s. Maan-
dag 1 april (Tweede Paasdag) ko-
men de volgende teams in actie: 
Voetbal: C1 t/m C3, D1, en de drie 
G-teams. DAG: onderlinge wedstrij-
den in de sporthal. Volleybal: KDO/
SAS JC 1. Het W.A. Verlaan toernooi 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
hoofdsponsor AH Jos van den Berg. 
Meer informatie over het speel-
schema en parkeren is te vinden 
op www.kdo.nl.

De Kwakel - Er stond een onver-
valste topper op het programma, 

Qui Vive op bezoek bij koploper 
Rood-Wit. In een gooi naar de bo-
venste plek is winst in zo’n duel 
redelijk cruciaal. Tijd om iedereen 
te laten zien dat de stijgende lijn 
doorgezet kan worden. De wed-
strijd startte aan beide kanten 
wat afwachtend. De nadruk lag 
op “geen fouten maken” Na zo’n 
tien minuten kwamen de eer-
ste speldenprikken van Qui Vive 
die meer het initiatief pakte.  Dit 
resulteerde al gauw in een kans 
voor. Martin maar helaas strand-
de hij op de keeper. Het overgro-
te deel van de eerste helft werd 
een gevecht op het middenveld 
iets wat redelijk voor de hand ligt 
met 2 ploegen die aan elkaar ge-
waagd zijn. Vlak voor rust wist 
Qui Vive twee maal na een assist 
van Martijn Bots te scoren. De 
eerste keer vond hij Jasper en de 
tweede keer vond hij Pax bij de 1e 
paal die knap binnen tikte. Rust-
stand 0-2.

Een mooie uitdaging voor Qui Vi-
ve om deze uitslag thuis te bren-
gen en waar mogelijk nog meer 
ravage aan te richten. Rood-Wit 
drukte meer maar Qui Vive kon 
laten zien dat het team behoor-
lijk gegroeid is in discipline en 
kon de thuisploeg dan ook heel 
lang ver bij het eigen doel van-
daan houden, zelfs tijdens een 
gele kaart bleef het doel schoon. 
Domper was nog wel een doel-
punt die via de Rood-Wit kee-
per in het doel verdween maar 
door de scheidsrechter niet ge-
zien werd. Spannend werd het 
nog wel toen Rood-Wit in een 
van hun sporadische momenten 
van balbezit in de Qui Vive cir-
kel de 2-1 wisten te maken. Ech-
ter de stand zou niet meer veran-
deren en zo duikt Qui Vive over 
Rood-Wit heen en staat het sa-
men met Oss bovenaan. Vol-
gende week staat Leonidas voor 
de 7e keer in 2e seizoenen (ja u 
leest het goed!) op het program-
ma. Potje met Rotterdammers be-
looft altijd spektakel.

De Topper van de Week

Verlies voor Qui Vive 
dames 1
Uithoorn - Vorige week donderdag 
startte het eerste elftal van Qui Vi-
ve na de wintertstop met een over-
tuigende winst op de nummer twee 
uit de poule. Afgelopen zondag 17 
maart speelde dames 1 van Qui Vi-
ve onder warmere weersomstandig-
heden uit tegen Xenios dames 1. De 
eerste helft had Qui Vive dames 1 
een aantal kansen. Een kans werd 
gecreëerd door Sophie Tijssen die 
snel een vrije slag buiten de cirkel 
nam, waarna de bal bij Sarah de Vos 
kwam die de bal afrondde. Echter de 
scheidsrechter keurde het doelpunt 
af. Zij gaf aan dat de bal niet vijf me-
ter had gerold na de vrije slag. La-
ter in de eerste helft kwamen de da-
mes van Qui Vive wederom bij het 
doel van Xenios. De bal kwam op de 
legguards van de keepster van Xe-
nios. Sarah de Vos probeerde de re-
bound te pakken. Vervolgens kwam 

de bal bij Esmee Das, die de bal in 
het doel wist te krijgen. Echter de 
scheidsrechter keurde ook deze bal 
niet goed, omdat ervoor een over-
treding zou hebben plaatsgevon-
den. De eindstand in de eerste helft 
was 0-0. De teams waren aan elkaar 
gewaagd. In de tweede helft kwam 
Qui Vive regelmatig in de cirkel van 
Xenios, echter de dames uit Uit-
hoorn wisten hier geen doelpunten 
uit te halen. Ook via de strafcorner 
kreeg het eerste elftal de bal niet in 
het doel van Xenios. Xenios daaren-
tegen ronde twee veldkansen af met 
een doelpunt. Zo keerde de dames 
van Qui Vive met een 2-0 verlies te-
rug naar Uithoorn. 
Volgende week staan de dames 
daarom extra op scherp om de 
winst binnen te slepen. Qui Vive da-
mes 1 speelt zondag 24 maart uit 
tegen de Kraaien.
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Regio - In speelweek 29 klampte 
De Paddestoel 2 zich in de eerste 
divisie aan de laatste strohalm vast 
door met 9-0 te winnen, terwijl DIO 
een biljartvrije week had. De Merel/
Heerenlux 1 en De Paddestoel 1 ga-
ven elkaar in de tweede divisie niets 

toe door beiden met 9-0 te win-
nen. De kortste partij was voor Mi-
chel Bak die in 19 beurten zijn par-
tij uitspeelde. John Vrielink (zie fo-
to) scoorde de procentueel hoogste 
serie met 60 caramboles = 40% van 
zijn te maken punten.

Eerste Divisie:
De Merel/Heerenlux 3 won nipt met 
5-4 van De Vrijheid/Biljartmakers. 
Cor van Wijk en Hans Levy hielden 
de punten voor de Merel 3 in eigen 
huis. Bert Loogman en Jos Lugtig-
heid zorgden dat er 4 punten naar 
De Amstelhoek gingen. De Kuiper/
van Wijk liet zich met 2-7 door De 
Merel/Heerenlux 4 verrassen. Piet 
Best, Jeroen Vis en Gijs van der Vliet 
zorgden voor de punten van de Vin-
keveners. ASM Mijdrecht 3 was 
met 4-5 een “lastige kluif” voor De 
Springbok 1. Hans van Eijk van De 
Springbok won met een slotserie 
van 18 caramboles van Roy Leem-
reize. Ramon Alblas en Thijs Pieter-
se hielden de punten in Nieuwer ter 
Aa. De Paddestoel 2 was met 9-0 
oppermachtig tegen Bob’s Bar. Jim 
van Zwieten, Cock Verver en Robert 
Daalhuizen met een dubbelpar-
tij waren veel te sterk voor de spe-
lers van Bob’s Bar. ASM Mijdrecht 4 
maakte het De Schans met 4-5 erg 
moeilijk. John Beets pakte met een 
sterk slot van de partij het extra punt 
voor zijn team. Wilnisser Teus Dam 
was veel te sterk voor oud-Wilnisser 
Theo Valentijn van De Schans.

Tweede Divisie:
De Merel/Heerenlux 2 had met 7-2 
een “makkie”tegen Cens 2. Do-
rus van der Meer, Gijs Rijneveld en 

Frank Witzand overklaste hun te-
genstanders van Cens 2. Hans van 
Rossum redde in een spannende 
partij de eer voor Cens 2 tegen Evert 
Oudhof. Stieva Aalsmeer was met 
0-9 een makkelijke prooi voor titel-
kandidaat De Merel/Heerenlux 1. 
John Vrielink wisselde hoge series 
af met veel missers maar won van 
Derk Bunders. Bert Fokker, Kees 
Griffioen en Walter van Kouwen wa-
ren een maatje te groot voor Stie-
va Aalsmeer.
De Kromme Mijdrecht verloor na 
spannende partijen geflatteerd met 
2-7 van ASM Mijdrecht 1. Jac de 
Leeuw had één carambole meer als 
John Oldersma. Henny Versluis had 
slechts 3 punten over tegen Ab Au-
gustin. Cor Ultee won met duidelijk 
verschil van Gerrit Schuurman.

De Springbok 2 won verrassend met 
7-2 van ASM Mijdrecht 2. Jan van 
Veen, Piet Slingerland en Jan Felix 
wonnen in prima partijen voor De 
Springbok 2. Rohan Janmaat redde 
de eer voor ASM Mijdrecht 2. Cens 
1 had met 0-9 niets in te brengen 
tegen De Paddestoel 1.
Een sterk spelend “jonkie” Michel 
Bak gaf biljartles aan “oudje” Joop 
Luthart. Hans Bak, Stefan Vos en 
Jos van Wijk zorgden dat hun team 
nog in het spoor van koploper De 
Merel/Heerenlux 1 blijft. 

Bridgen bij ABC
Regio - Op donderdag jl. werd de 
derde ronde van de laatste compe-
titiecyclus gespeeld. Hoewel door 
de plotseling, zeer onverwachte in-
val van het winterse weer, eerst de 
autoruiten ontdooit moesten wor-
den was iedereen netjes op tijd aan-
wezig en kon klokslag 9.00 uur met 
de wedstrijden worden begonnen. 
Henny, die langdurig afwezig was 
geweest door een ziekenhuisopna-
me en latere revalidatie, bedank-
te de leden van de club voor de be-
langstelling die zij in allerlei vormen 
heeft mogen ontvangen. Voor deze 
laatste cyclus zijn er een paar wij-
zigingen doorgevoerd in de samen-
stelling van de paren. Nu maar eens 
zien hoe Ria & Hetty in de nieuwe 
samenstelling het de tegenstan-
ders moeilijk gaan maken. Hetzelfde 
geldt voor het, voorlopig, nieuw ge-
vormde koppel Hanny & Thea. Door 
al deze wijzigingen hadden we de-
ze week een paar eenlingen die voor 
deze keer als het paar Bep & Arnold 
het gevecht met de bestaande pa-
ren moesten aangaan. Dat dit gele-

genheidskoppel er veel aan was ge-
legen de rest van de club een p. te 
laten ruiken bleek aan het eind van 
de ochtend bij het oplezen van de 
uitslagen. In de A lijn presteerden 
zij het om als eerste te eindigen met 
de mooie score van 64,17 %. Twee-
de werd het echtpaar Van der Schot 
met 62,85% en derde in de uitslag 
was het paar Greet de Jong & Roel 
Knaap. Dit paar heeft een een paar 
weekjes minder gepresteerd, maar 
na twee weekjes vakantie was Roel 
weer gretig en dat is dus in de uit-
slag terug te zien.
In de B lijn was het paar Corry Snel 
& Lenie Veninga eerste met 64,17%. 
Zij waren de paren Corry Boomsma 
& Bibet Koch tweede met een per-
centage van 62,50 % en Arna Kroon 
& Gerda Rietstap derde met 57,92 % 
te snel af. Volgende week staat de 
vierde ronde gepland en dan kun-
nen we eens kijken wie er na die 
ronde kansen gaan maken op pro-
motie en degradatie. Er is nadien 
nog veel mogelijk, maar indicaties 
zijn er dan wel te geven.

Fietsvereniging De Merel 
houdt zondag Open Dag
Regio - Zondag 24 maart houdt TTC 
de Merel weer een Open Dag. Hebt 
u een racefiets en wilt u meer gaan 
fietsen? Misschien wel in groeps-
verband? Kom dan naar de Open 
Dag van TTC de Merel op 24 maart. 
Iedereen is welkom. Jong en oud, 
mannen en vrouwen, hardrijders en 
recreatieve fietsers, voor iedereen is 
er een geschikte groep om mee te 
fietsen. Hebt u nog geen helm? De 
Merel heeft helmen beschikbaar om 
te lenen.

TTC de Merel, de fietsvereniging in 
De Ronde Venen, wil het toerfiet-
sen in groepsverband meer populair 
maken, daarom houden wij nu voor 
de 5e keer een Open Dag.
Bezoekers aan de Open Dag krijgen 
informatie van ervaren toerfietsers 
over de vereniging, ze krijgen tips 
over het racefietsen en het fietsen 
in groepsverband. Daarnaast geeft 

de vereniging de mogelijkheid vrij-
blijvend mee te fietsen in een groep 
ervaren toerfietsers. 

Om 9.00 uur starten er 3 verschillen-
de groepen fietsers.
Groep 1 rijdt 60 km met een snel-
heid van ongeveer 30 km/uur,
Groep 2 rijdt 50 km en zal ongeveer 
26 km/uur aanhouden,
Groep 3 rijdt 50 km met een snel-
heid rond 23 km/uur

Tijd 
De Open Dag wordt gehouden op 
zondag 24 maart en begint om 8.30 
uur. U wordt ontvangen met een 
kopje koffie, waarna rond 9.00 uur 
de 3 groepen zullen vertrekken. Ook 
na afloop van de rit krijgt u iets te 
drinken aangeboden. De open-
dag wordt gehouden bij eetcafe de 
Schans aan de Uitweg 1 in Vinke-
veen. 

John Vrielink de hoogste serie en 
Michel Bak de kortste partij

Jos Lugtigheid nummer één, 
3-ster libreklasse
Regio - Een 8-tal finalisten ging af-
gelopen vrijdagavond aan de slag 
voor het kampioenschap van De 
Ronde Venen 2012-2013 in het re-
servelokaal van De Springbok in De 
Hoef.
Camping Het Groene Hart is de laat-
ste periode een prima opvang voor 
de biljarters uit De Hoef die half 
April met een extra tafel in bestel-
ling naar hun verbouwde honk te-
ruggaan. Iedereen werd goed ver-
zorgd met allerlei hapjes en drank-
jes die met één vingerwijzing naar je 
toekwamen. Aria en Lucia als ver-
trouwde wedstrijdleidsters gaven 
het startschot om op twee tafels van 
start te gaan. Vrijdagavond stond 
voor iedereen 2 wedstrijden op het 
programma die om 22.30 uur vlotjes 
waren afgewerkt. Alle spelers gin-
gen met 2 punten op zak huiswaarts 
waarvan Gijs Rijneveld het hoogste 
moyenneprocent wist neer te zetten.
Zaterdag ging om 11.00 uur het cir-
cus weer van start waarbij zich een 
kleine aftekening ging plaatsvinden, 
Jos Lugtigheid, Robert Daalhuizen, 
Nick van de Veerdonk en Pim de Ja-
ger eindigde de wedstrijddag met 
6 wedstrijdpunten. Paul Huzeme-
ijer, Piet Best, Gijs Rijneveld en Ni-
co Koster kwamen tot 4 wedstrijd-

punten. Voor de daarop volgende 
zondag was voor iedereen nog vol-
op kans want één ronde gespeeld 
te hebben waren 7 van de 8 spelers 
nog volop in de race.
De laatste ronde ging beginnen en 
iedereen was gespannen, mooi par-
tijen gingen langer duren want de 
verdediging bleek de beste metho-
de om tot winst te komen. Na men 
overging op 1 biljarttafel kon je een 
speld horen vallen want de span-
ning bleef tot de laatste carambole. 
Wedstrijdleidster Aria liet haar com-
puter het werk doen want 5 spe-
lers waren op 8 wedstrijdpunten ge-
eindigd dus ging het moyennepro-
cent tellen. Federatievoorzitter Toi-
ne Doezé bedankte alle spelers en 
arbiters voor het zeer sportieve ver-
loop en gaf voor de eindafronding 
het woord aan Aria. Jos, Robert en 
Paul hadden dit toernooi alle drie 
352 caramboles neergelegd. Pim 
de Jager had met 18 caramboles 
de hoogste serie en Piet Best had in 
20 beurten de kortste partij. Robert 
Daalhuizen kreeg een pluim voor 
zijn handhaving in dit toernooi om-
dat hij direct uit de 2-sterklasse was 
gepromoveerd.
De prijzen werden uitgereikt met 
voor de trotse kampioen Jos een 

Bocxe Biljarts kadobon, tevens voor 
alle deelnemers, bediening en arbi-
trage een fleurige bos Rijdes-bloe-
men. Kortom volledig geslaagd!!!

De einduitslag was als volgt:
1 Jos Lugtigheid 8 pnt.
2 Robert Daalhuizen 8 pnt.
3 Gijs Rijneveld 8 pnt.

Podium voor UWTC lid Jeroen van Goor
Uithoorn - Zondag 17 maart ge-
lukkig een droge dag voor het kam-
pioenschap van Amstelland bij 
WTC de Amstel in Amstelveen. Bij 
de jeugd cat 1-2 een mooie vier-
de plaats voor de negen jarige You-
ri Janzing. Bij de jeugd cat 5-6 al-
leen Stijn Ruijter voor UWTC aan 
start. Onder aanmoediging van zijn 
opa en oma reed Stijn naar de 8e 
plek in de massasprint voor plaats 
twee en drie. Enzo Leijnse (de Am-
stel) reed namelijk voor het peloton 
uit naar de overwinning. De jeugd 
cat 7 reed apart. Menno van Ca-
pel reed in een groep je achter de 
4 koplopers en sprintte naar de 6e 
plek. Sven Nijhuis had hinder gehad 
van een valpartij tijdens de wed-
strijd, en zat hierdoor niet meer in 
het groepje van Menno. In zijn een-
tje kon hij net niet meer terugkomen 

in deze groep, een 8e plaats voor 
Sven. Voor Daniel Wiegmans was 
het weer de eerste wedstrijd van het 
seizoen en hij kwam duidelijk nog 
wat trainingskilometers tekort. Maar 
toch lekker de wedstrijd uitgereden.
Bij de nieuwelingen niet een heel 
groot deelnemersveld. In het begin 
was er nog sprake van enkele ont-
snappingspogingen, waar naast Je-
roen van Goor ook Bart de Veer dap-
per aan meedeed. Later in de wed-
strijd was er sprake van een ‘wan-
delpeloton’.
De eindsprint moest de winnaar 
aanwijzen. Laurens van der Post 
(Ulysses) won verrassend de sprint 
van Jeroen. Sander Luiken (de Am-
stel) reed naar de derde plaats. Ook 
Teun Mouris (de Amstel) kwam nog 
over Bart heen, wardoor Bart tevre-
den moest zijn met een vijfde plaats. 

Bij de ‘oudere’ categorieën reden 
alleen de junioren Franklin Wes-
sels en Jaron Berends mee. Er werd 
hard gestart in deze groep. Jaron 
en Franklin hebben beide nog wei-
nig wedstrijdervaring en konden dit 
tempo nog niet volgen.

Afwachtingwedstrijd 
Haarlemmerliede
Op zaterdag 16 maart hebben Men-
no van Capel en Sven Nijhuis mee-
gedaan aan de landelijke afwach-
tingwedstrijd in Zwanenburg.

De jeugd mocht gedurende de 160 
km lange ronde van Haarlemmer-
liede het programma opvullen. Bij 
een landelijke wedstrijd is de con-
currentie net weer wat groter en het 
niveau hoger dan bij de kampioen-
schappen. Menno 25e en Sven 30e.

Regio - Dinsdagmiddag 12 Maart 
speelden we de eerste ronde van 
de vierde en tevens laatste com-
petitie. In de A lijn werd gespeeld 
met 16 paren. Eerste plaats 
was voor Rita Vromen en  Rei-
na Slijkoord met de mooie score 
van 67.71. Tweede plaats voor Wil 
Blansert en Ineke Hilliard , met 
57.15.   Deze score is binnen.  En 
derde en vierde plaats  gedeeld 
voor Geke Ludwig , Margo Zui-

dema  Ans Pickers en Loes Wij-
land met  55.21. In de B lijn waren 
er drie scores van boven de 60% 
en wel eerste Tini Geling en Paula 
Kniep 65%. Tweede plaats Annet 
Roosendaal en Rini Tromp met 
62.92.  Ga zo door dames.  Derde 
plaats voor  Jose Moller en part-
ner Ank Reems met 62.08. Er zijn 
nog vijf middagen te gaan en al-
les is dus nog mogelijk en bedenk 
de eersten  zullen de laatsten zijn!

Bridgeclub Hartenvrouw

Finalisten Boarding bedrijven football toernooi 
Uithoorn - Vrijdag 15 maart was 
de 4e en laatste editie van dit sei-
zoen en dus zijn de finalisten voor 
de finale dag in juni bekend ge-
worden. VMB plaatste zich met 
gemak voor de finale door 3 van de 
4 toernooien te winnen, ook vrij-
dag 15 maart waren zij de sterk-
ste. De andere finalisten zijn Ka-
bel Productions, nummer 1 van de 
1e editie. Mag’s & Media nummer 
2 van de 2e editie. SVB verzeke-

ringen, nummer 2 van de 3e editie 
en als laatste Hans Visser Bloemen 
als nummer 2 van de 4e editie. 

Het begint eentonig te worden, 
VMB won alweer voor de 3e keer 
op rij. Zo gemakkelijk ging het dit 
keer alleen niet, in de poule fase 
verloor VMB zelfs 2keer en plaats-
te zich op doelsaldo als nummer 
2 voor de kruisfinales. Ook hierin 
had VMB het zwaar, de halve fina-

le werd na strafschoppen gewon-
nen van Stadsdeel Oost. Een team 
waar (voormalig) hoofdklassen 
spelers in liepen. De andere hal-
ve finale werd verassend gewon-
nen door Hans Visser Bloemen, zij 
wonnen van Vink Bouw. De uitein-
delijke finale tussen VMB en Hans 
Visser Bloemen werd pas in de al-
lerlaatste seconde beslist 1-0, met 
als uitblinker aan de kant van VMB 
Tim Mollers.

Inschrijving volgend seizoen
Volgend seizoen worden er weer 
evenementen georganiseerd, wilt 
u bedrijf hier aan deelnemen en er 
een gezellig teamuitje van maken 
waarbij u bedrijf ook nog eens ge-
promoot wordt. 
Stuur dan een e-mail naar tom.ver-
hoek@amstelhof.com. De speel-
data worden begin april kenbaar 
gemaakt aan alle eerder deelge-
nomen bedrijven.
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Nieuwe kans voor de 
10 EM van Uithoorn
Uithoorn - Nadat de loop op 27 ja-
nuari i.v.m. het slechte weer moest 
worden afgelast, organiseert orga-
niseert atletiekvereniging AKU op 
zondag 31 maart voor de 28e maal 
de 10 Engelse mijlen van Uithoorn. 
Dit grote loopevenement mag zich 
al jaren verheugen in een grote be-
langstelling van gemiddeld 1500 lo-
pers. De 10 Engelse mijlen van Uit-
hoorn is een van de 8 lopen in het 
Zorg en Zekerheidscircuit en AKU is 
blij dat er nog een datum is gevon-
den om haar loop in de planning van 
het circuit op te nemen en dit voor-
jaar door te laten gaan. Dit beteken-
de voor de organisatie wel een ex-
tra inspanning i.v.m. alle voorberei-
dingen die gedaan moeten worden 
en helaas ook extra kosten, maar 
het is weer gelukt om allea rond te 
krijgen. Ondanks de 1e paasdag zijn 
weer voldoende vrijwilligers bereid 
om hun steentje bij te dragen aan 
een optimale organisatie. 

Kortere afstanden 
Er is een duidelijke verschuiving in 
de laatste jaren zichtbaar met be-
trekking tot de afstanden die gelo-
pen worden door lopers. Terwijl ja-
ren geleden de 10 Engelse mijlen 
verreweg de best bezette afstand 
was, zien we de laatste jaren dat 
de groep die die kiest voor de kor-
tere afstanden, steeds groter wordt. 
Intussen is de 10 kilometer in Uit-
hoorn de afstand met de meeste 
deelnemers en groeit het aantal lo-
pers op de 5 kilometer ook steeds 
meer. Voor de jeugd tot en met 11 
jaar is er de geZZinsloop over ruim 
1 kilometer over het wielerparcours 
om sportpark de Randhoorn. 

Parcours 
In verband met het feit dat de werk-
zaamheden aan de nieuwe N 201 
nog niet zijn afgerond, is het ook dit 
jaar niet mogelijk om het parcours 
waar de laatste jaren over werd ge-
lopen, te gebruiken. 
Gelet op de overwegend positie-
ve ervaringen van vorig jaar zal er 
daarom ook dit jaar gestart wor-
den op sportpark de Randhoorn, 
de thuisbasis van AKU. Legmeer-
vogels heeft als goede buur ook 
dit jaar een groot deel van zijn ac-
commodatie beschikbaar gesteld 
waardoor de organisatie kan be-
schikken over een aantal kleedka-

mers van Legmeervogels en de kan-
tine voor de inschrijvingen, uitsla-
genverwerking, etc. Het parcours 
voor alle afstanden zal op een aan-
tal punten gewijzigd zijn t.o.v. vo-
rig jaar. Zo zal dit jaar bij de 10 En-
gelse mijlen de Poelweg wel wor-
den benut waardoor er minder ge-
bruik hoeft te worden gemaakt van 
het veilingterrein. Ook het parcours 
van de 10 kilometer is deels veran-
derd Vorig jaar werd door een aantal 
lopers het vertrouwde loopje langs 
de Amstel gemist, anderen waren 
juist positief over het feit dat er na 
zoveel jaar op andere wegen in Uit-
hoorn en Amstelveen kon worden 
gelopen. De problemen die zich vo-
rig jaar, onverwacht, voordeden met 
parkeren, zijn dit jaar opgelost om-
dat een aantal bedrijven langs de 
Noorddammerweg bereid zijn ge-
vonden om auto’s op hun terrein te 
laten parkeren en er nu extra ruimte 
is op de grote parkeerplaats aange-
zien er geen voeltbalprogramma is 
op deze dag. Daarnaast is in over-
leg met de gemeente eenrichtings-
verkeer ingesteld op de Noorddam-
merweg, Randweg en de Poelweg, 
waardoor het parcours beter bereik-
baar en veiliger zal zijn. Tevens zal 
verkeer na afloop langs verschillen-
de uitvalswegen van het parcours 
worden afgeleid waarmee de door-
stroming beter zal verlopen.

Afstanden en starttijden
Er wordt ook dit jaar weer over 4 af-
standen gelopen zodat elke loper 
naar zijn/haar mogelijkheden de 
meest geschikte afstand kan kiezen. 
Het programma ziet er als volg uit:
10.30u.: geZZinsloop over 1,1 km 
 voor kinderen t/m 11 jaar 
 over de wielerbaan
11.00u.:  start 5 km
11.10u.:  start 10 Engelse mijlen
11.45u.:  start 10 km
12.00u.:  prijsuitreiking 1 en 5 km
13.00u.:  prijsuitreiking 10 km 
 en 10 EM

Alle deelnemers aan de kinderloop 
ontvangen weer een mooie medaille 
en daarnaast zijn er veel extra prij-
zen voor deze groep jonge deelne-
mers. De lopers op de andere af-
standen ontvangen het intussen tra-
ditionele T-shirt.
Inschrijven is vanaf 9.00u. mogelijk 
in de kantine van Legmeervogels.

Uithoorn - De ideale manier om 
kennis te maken met tennis op gra-
vel. Kom naar de Open Dagen van 
Tennisclub Uithoorn. Het komen-
de weekend organiseert Tennisclub 
Uithoorn (T.C.U.) twee Open Dagen 
op haar tennispark aan de Holland-
se Dijk 3 (in het Libellebos). Op za-
terdag 23 maart is de Open Dag 
voor de jeugd (junioren tot 18 jaar) 
en kunt u van 13 tot 15 uur (met uw 
kinderen) zelf proberen hoe leuk 
tennis is. Onder begeleiding van 
een van de tennisleraren kan ge-
speeld worden op 1 van de 7 ver-
lichte gravelbanen en twee verlichte 
minibanen waarop de allerkleinsten 
aan de slag kunnen. De minibanen 
worden ook door de oudere junio-
ren en senioren intensief gebruikt 
om in te spelen, om hun techniek te 
oefenen of gewoon voor de lol. TCU 
heeft zich aangesloten bij de open 
dagen van de KNLTB. Voor meer in-
formatie zie: www.opentennisda-
gen.nl/deelnemers/tc-uithoorn 

Om 15.00 uur begint het Openings-
toernooi voor de jeugdleden. Dan 
kunt u meteen ervaren hoe het toe-
gaat bij de vereniging. Kom dus 
kennismaken. Leden van het be-
stuur en de jeugdcommissie zijn 
aanwezig om al uw vragen te beant-
woorden en u een indruk te geven. 

Op zondag 24 maart is de open dag 
voor senioren. Van 10-12 uur kunt u 
zelf proberen hoe leuk tennis is on-
der begeleiding van en met een van 

de tennisleraren. Ook dan zullen le-
den van het bestuur en de techni-
sche commissie aanwezig zijn om al 
uw vragen te beantwoorden. En om 
12.00 uur begint dan het Openings-
toernooi voor de senioren.
 
 
Vrij spelen en competitie
Leden kunnen van ’s morgen vroeg 
tot ’s avonds laat (9 - 23 uur) onge-
dwongen genieten van hun sport en 
na afloop nog een gezellig drank-
je nuttigen. Ook voor competitie-
spelers is er voldoende ruimte om 
te trainen en wedstrijden te spelen. 
De niveaus variëren van speelsterk-
te 3 tot en met speelsterkte 9. Daar-
naast besteedt T.C. Uithoorn al ja-
renlang veel zorg aan de ontwikke-
ling van jeugdig talent. Het clubhuis 
ligt midden op het park en heeft 
een verhoogd terras, waar u een 
goed uitzicht over de banen heeft. 
De competitie is druk bezet. Ook de 
vele eigen toernooien worden zeer 
druk bezocht door de leden. 

Daarnaast organiseert de vereni-
ging al meer dan 30 jaar eind juni 
het bekende Open Ute Hoirne Toer-
nooi, waarbij ook leden van ande-
re verenigingen kunnen inschrijven.

Voor iedereen die zich tijdens de 
Open Dagen of in maart/april (voor 
het eerst) inschrijft, geldt een aan-
trekkelijke korting op het eerste jaar 
lidmaatschap: 30% voor junioren, 
20% voor senioren

23 maart (junioren)-24 maart (senioren)

Open dagen tennisclub 

Uithoorn - Traditioneel openen de 
leden van Boule Union Thamen eind 
maart het zomerseizoen petanque. 
Hoewel Boule Union Thamen de he-
le winter ook in de buitenlucht blijft 
spelen, zijn de toernooien en com-
petities in overdekte accommoda-
ties nu achter de rug. 14 april begint 
de Nationale Competitie en de toer-
nooikalender is dit jaar weer goed 
gevuld.
Het openingstoernooi van Boule 
Union Thamen heeft altijd een the-
ma. Dit jaar was het thema vlinders. 
Vlinders in de buik bij de start van 
het nieuwe zomerseizoen, butter-
flys, de leden van BUT (Boule Uni-
on Thamen). Vlinders, zoals in de 
prijzen tot uiting kwam. Het socia-
le aspect, dat een belangrijk onder-
deel is van de petanquesport speel-
de ook vandaag weer een grote rol. 
Lekker recreatief en sportief bezig 
zijn met anderen, waarbij er geen 
onderscheid gemaakt wordt in leef-
tijd, sekse en ras. De slagzin “Van 
wedstrijdsport tot sportieve recrea-
tie, sociale contacten in een spor-
tieve omgeving” ging ook deze keer 
weer volledig op.
Er werd gestreden in alle drie de 
speelvormen van het petanque. Ge-
start werd met een partij tête-à-tête 
(één tegen één), gevolgd door een 
partij doublette (paren), een partij 
tripletten (drietallen) om te komen 
tot een individuele eindstand. De 
partijen doubletten en triplette wor-
den steeds met andere partners ge-
speeld (geloot).
De entourage werkte ook mee aan 
het zomergevoel ondanks dat som-
mige leden het over het kouwe 

klauwentoernooi, dat altijd in janu-
ari plaatsvindt. De zon liet zich toch 
even zien en helaas een regenbui 
tegen het einde van de derde partij.
Verrassend
Met tussendoor een hapje en een 
drankje werden in een vriendschap-
pelijke ambiance de partijen ge-
speeld. Vier van de 22 deelnemers 
bleken in staat om alle drie de par-
tijen te winnen en moest het saldo 
aan voor- en tegenpunten de be-
slissing brengen. Verrassend was 
dat de top drie ook de spelers wa-
ren, die een week eerder kampioen 
in de 2e klasse van de wintercom-
petitie in afdeling 09 van de Neder-
landse Jeu de Boules Bond waren 
geworden. Henk van Rekum ein-
digde net voor teamgenoten Ina 
Hoekstra (2e) en Rias van Beek (3e). 
De vierde ongeslagen spelers was 
Klaas Depping, lid vanaf het eer-
ste uur van de vereniging. De beste 
tien konden een prijsje in natura en 
natuurlijk in de vlindersfeer in ont-
vangst nemen.
Een geslaagd openingstoernooi en 
de leden kijken al weer uit naar het 
volgende clubtoernooi dat op twee-
de paasdag (1 april, geen grap) zal 
plaatsvinden vanaf 13.00 uur.
Wilt u eens aan zo’n clubtoernooi 
deelnemen? Kom dan uiterlijk een 
half uur voor aanvang naar de bou-
leaccommodatie aan de Vuurlijn en 
schrijf in. De kosten voor deelname 
bedragen 3 euro p.p.
De top drie van het openings-
toernooi:
1. Henk van Rekum 3 - 25 
2. Ina Hoekstra 3 - 22 
3. Ria Jacobs 3 - 20

Zomerseizoen petanque 
Boule Union Thamen geopend

Uithoorn - Legmeervogels A1 heeft 
afgelopen woensdag grotendeels 
met prachtig spel AFC A2 versla-
gen. De mannen van trainer Jeffrey 
van Delft die in de competitie de 
eerste plaats in de vierde divisie be-
zetten slaagden er in om de twee-
de divisionist met 2-1 te verslaan. 
Direct al na het beginsignaal za-

ten de vogels er bovenop. De voor-
ste linie met de tweeling Li en Lu en 
aanvoerder Yorick zetten meteen de 
toon. Ruim 20 minuten pressie voet-
bal op de helft van de tegenstander 
waar AFC geen raad mee wist. Van-
uit de compacte en krachtige ver-
dediging werd er zeer verzorgd ge-
speeld. Enkele goede kansen waren 

hiervan al snel het gevolg. De vrije 
ruimte werd goed gevonden, met 
als mooi aanspeelpunt de steeds at-
tente Jeffrey Nauta die samen met 
Sander de Jong het spel verdeel-
de. Bart stond zowel te stofzuigen 
en was ook steeds goed aanspeel-
baar. Na 20 minuten was de 1-0 een 
feit. Via een flitsende aanval kwam 

Legmeervogels A1 naar de halve finale

De Kwakel - Zaterdag 9 maart 
stond de op voorhand al spannende 
wedstrijd KDO C1 – Legmeervogels 
C1 op het programma. Beide teams 
waren de 2e helft van de zaalcom-
petitie nog ongeslagen. KDO speel-
de haar laatste wedstrijd en zou zich 
bij winst dus kampioen mogen noe-
men. Het werd een zeer spannende 
wedstrijd, want Legmeervogels was 
niet van plan de punten cadeau te 
doen. Lisette opende de score na-
mens KDO en het team liep daarna 
uit naar een 4-0 voorsprong. Leg-
meervogels stelde hier enkele goe-
de aanvallen tegenover, maar Pris-
cilla bleef koelbloedig in haar doel 
en wist zo menige tegentreffer te 
voorkomen. Het werd een leuk en 
pittig duel met een 4-2 ruststand 
in het voordeel van KDO. De twee-
de helft liet KDO merken de voor-
sprong niet meer uit handen te wil-
len geven. Er werd door het hele 
team hard gewerkt en de aanval-
len werden goed opgebouwd. Me-
de door het goede verdedigings-
werk van Legmeervogels werd er 
niet veel meer gescoord. Aan de 
andere kant stond ook de verdedi-
ging van KDO haar mannetje. Beide 
teams hielden elkaar die helft goed 
in evenwicht en wisten nog twee 
keer te scoren. Eindstand dus 6-4 
in het voordeel van KDO. KDO C1 
is in de zaal uitgespeeld en kon zo-
doende na de wedstrijd alvast een 

bescheiden feestje vieren in de kan-
tine. 

Meiden
’s Avonds konden de meiden van 
KDO C1 nogmaals aantreden, al 
was het nu meer een kwestie van 
OPtreden! De jeugdcommissie van 
KDO organiseerde die avond KDO 
Handbal got Talent. De C1 en C2 lie-
ten zien ook over opmerkelijke dan-
stalenten te beschikken. Op het lied 
‘Gangnam style’ gingen de dames 
los en gaven een spetterend optre-
den. C1-speelster Iris van den Berg 
durfde er later nog een solo-optre-
den tegenaan te gooien. Ze zong 
een mooi lied en menigeen was ja-
loers op zoveel lef om daar voor een 
volle zaal te zingen. Het leverde haar 
terecht de gedeelde eerste plaats op. 
De avond gaf diverse leuke optre-
dens van de jeugdteams van KDO. 
De opbrengst van de avond kwam 
geheel ten goede van de Jeugd-
commissie, die overigens zichzelf 
ook niet onbetuigd liet en als K3 (of 
toch K5) het podium betrad. Al met 
al een zeer geslaagde avond, niet al-
leen voor de organisatie, maar ze-
ker voor de KDO handbaljeugd en 
last bus not least: de bezoekers van 
die avond, want die hebben ontzet-
tend genoten en willen hierbij dan 
ook alsnog de Jeugdcommissie van 
harte bedanken voor deze leuke en 
vooral gezellige avond.

KDO C1 kampioen 
2e helft zaalcompetitie

de bal bij Jeffrey die vervolgens 
via een magistrale omhaal scoor-
de. Grote vreugde maar vooral een 
terechte voorsprong. Na deze ver-
rassing zakte het elftal wat in maar 
haalde toch gemakkelijk de rust. 
Na rust werd het even lastig, AFC 
kwam wat beter in het spel door-
dat de pressie niet meer continu te 
houden was. Noud en Gino hielden 
echter volop stand en kregen wij 
een aantal goede kansen o.a. door 
de steeds mee naar vorenkomen-
de backs Sander van Dijk en Jeffrey 
Riemslag. Toch kwam AFC op gelij-
ke hoogte, na een goede aanval viel 
de 1-1. De prima invallende keeper 
Luuk was kansloos, terwijl hij daar-
voor een paar mooie safes had. Ro-
gier kwam voor Li en Klaas voor de 
geblesserde Yorick en de wedstrijd 
leek af te stevenen op (verlenging/
penalty’s). Maar........in de laatste mi-
nuut!
Via een korte hoekschop kwam de 
bal bij klaas, die na een prima aan-
name in de draai de 2-1 verzorg-
de. Grote consternatie en een eu-
forisch einde en een TOP prestatie. 
De mannen gaan naar de halve fi-
nale, we hopen op nog zo’n mooie 
club. Een mooi potje zal het wor-
den!! Namens de gehele selectie, 
technische staf en ouders willen wij 
Arno Schartman ontzettend bedan-
ken voor de mooie trainingspakken 
die hij de A1 heeft geschonken. Een 
“TOPteam” hoort er TOP uit te zien!

De Kwakel - Zaterdag 9 maart 
kregen de meiden van KDO hand-
bal de kans hun talenten te tonen 
tijdens de eerste editie van KDO 
handbal got talent! Met deze bon-
te avond hebben zij met elkaar het 
mooie bedrag van 750 euro opge-
haald voor het jeugdhandbalkamp 
en andere jeugdactiviteiten. Bo-
venal was het een geweldig ge-
slaagde avond met optredens, een 
heuse jury, hilarisch presentatie-
duo en een zaal vol nieuwsgierige 
toeschouwers!

De avond werd georganiseerd 
door de jeugdcommissie van KDO 
handbal. Een nieuwe actie om er 

voor te zorgen dat zij nog meer 
leuke dingen kunnen organiseren 
voor de jeugd. De jeugd zelf heeft 
hier groots gehoor aan gegeven; 
maar liefst 9 optredens waren in-
gestudeerd, met veel enthousias-
me overgebracht aan de zaal en ie-
dereen zorgde voor veel toeschou-
wers!
KDO stelde de kantine ter beschik-
king en dankzij Rick Kruit konden 
de optredens plaatsvinden op een 
mooi podium. PingWing produc-
ties verzorgde licht en geluid, met 
de hulp van Daan Brockhoff. Ook 
Slagerij Eijk en Veld deed een duit 
in het zakje door het verzorgen 
van een lekkere schaal hapjes. De 

bar werd deze avond vrijwillig be-
zet door handbalsters Dion Ouds-
hoorn, Jill van der Meer en Britt 
Vlasman. Kortom: alles leek gere-
geld voor een geweldige avond.

Beker
Onder leiding van het hilarische 
presentatieduo Ron en Ton kon 
de avond beginnen. De jury had 
de zware taak te beoordelen wie 
er vandoor zou gaan met de be-
ker. De optredens varieerden van 
de pinguïndans tot gangnamstyle. 
Ook Kinderen voor Kinderen en 
Saxobeat konden niet achterblij-
ven. Er werd zelfs a capella gezon-
gen door Iris! Aan het einde van de 

avond waren er nog twee surprise 
acts; de jeugdcommissie ging los 
op K3 en een onbekend duo zong 
en danste op ‘o happy day’. Iris (C1) 
en de F-jeugd kregen uiteinde-
lijk de meeste punten; het publiek 
koos een winnaar door middel van 
een applausmeting: De pinguin-
dans van de F-meisjes!
Met de entreegelden, een mooie 
regeling met de bar en de bijbe-
horende fooien werd er maar liefst 
750 euro bijeengebracht. Een be-
drag waar de meiden, de jeugd-
commissie, het bestuur en ieder-
een die hier aan mee gewerkt 
heeft, bijzonder trots op mag zijn! 
Op naar de tweede editie.

Jeugd KDO handbal ‘got talent´
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Gloeilampen zijn de afgelopen jaren 
in fases verboden. De reden? Ze 
kosten veel energie en zijn nadelig 
voor het milieu. Maar hoe ziet het 
leven na de gloeilamp er uit? De al-
ternatieven zijn legio en bovendien 
veel beter voor het milieu. Omdat de 
ontwikkelingen heel snel gaan, zijn 
er nu al prima alternatieven voor 
de oude gloeilampen. Zowel dim-
baar, als niet dimbaar. Halogeen-
verlichting blijft toegestaan. Al mo-
gen vanaf 2016 alleen nog de meest 
zuinige typen worden verkocht. Ha-
logeenlampen, die we vaak vinden 
in spotjes in plafonds, zijn zuini-

ger dan gloeilampen, maar gebrui-
ken meer energie dan spaarlampen 
en led-lampen. Daar ligt de ech-
te toekomst. led-lichtbronnen zijn 
prima vervangers van de gloeilamp 
en verkrijgbaar in verschillende va-
riaties. Led is niet alleen goed voor 
het milieu, maar biedt ook eindeloos 
veel mogelijkheden op het gebied 
van verlichting. Led-lampen zijn na-
melijk zo klein dat ze in ieder denk-
baar lampdesign passen. Daarnaast 
geeft led een mooie constante hoe-
veelheid warm licht af, worden de 
lampen niet warm en gebruikt led 
tot 80 procent minder energie.

  Toepassing van maTeriaal bepaalT uiTsTraling 

Een trap als 
kunstobject
vloeren, ramen, deuren, wanden. als we een nieuwe woning bou-
wen, schenken we aandacht aan allerlei details. opvallend is dat de 
trap er wat dat betreft nog steeds karig van af komt. al zien steeds 
meer mensen er een kunstobject in.

Een trap is voor nieuwbouwwonin-
gen met meer verdiepingen voor-
al een verplicht nummer. We kie-
zen met z’n allen nog steeds het 
liefst voor standaarduitvoeringen, 
meestal in hout. Daarmee doen we 
de trap, die doorgaans een promi-
nente en zichtbare plek in huis in-
neemt, tekort. Gelukkig herkennen 
steeds meer architecten de schoon-
heid van een trap en maken ze er 
een echte blikvanger van. 
Trappen hebben we in verschillende 
vormen en maten. De meeste wo-
ningen kennen open trappen in de 
woonkamer of hal. Een dergelijke 
trap die niet verstopt is achter een 
deur, kan een interieur maken of 
kraken. De schoonheid van een trap 
heeft te maken met het gebruikte 
materiaal en de vorm. 
De eenvoudigste vorm is de rech-

te trap die in een schuine lijn naar 
bovenloopt. Heb je weinig ruim-
te, dan is een spiltrap geschikt. De-
ze trap, ook wel draaitrap of wentel-
trap genoemd, draait in een ronde 
vorm rond een centrale as naar bo-
ven. Heel populair in eengezinswo-
ningen is de kwartslagtrap, die een 
of meerdere kwartslagen maakt om 
zijn doel te bereiken.
Naast de vorm is het materiaal van 
belang. Er is onderscheid te maken 
tussen trappen van hout, natuur-
steen, metaal en glas. Hout heeft 
een warme en natuurlijke uitstra-
ling, maar vergt regelmatig onder-
houd. Glas en metaal kunnen wat 
killer overkomen, maar doen het in 
een modern interieur erg goed. 

Met een bijzondere trap, druk je een 
stempel op jouw woning. 

  veel nieuwe mogelijkheden op heT gebied van verlichTing 

Het leven na
de gloeilamp
de gloeilamp is niet meer. sinds 1 september 2012 kunnen winkels 
geen gloeilampen meer inkopen. als ze hun bestaande voorraden 
kwijt zijn, is het definitief afgelopen met het energieslurpende ‘peer-
tje’.

Led-lichtbronnen zijn fraaie vervangers van de gloeilamp.
Foto: ikea

  design van Toen, Techniek van nu

Knallen met een
retro koelkast
wie van gezellig koken en tafelen houdt, heeft behoefte aan een 
sfeervolle keuken met passende apparatuur. heel populair zijn de 
retro koel- en vrieskasten, die tegenwoordig verkrijgbaar zijn. 

In de keuken moet je heerlijk kun-
nen kokkerellen. Maar het moet er 
ook leuk uitzien. Het is de bedoeling 
dat je je thuis voelt in je eigen keu-
ken. Met een knalrode retrokoelkast 
zet je echt een stijlstatement. Als 
een ultiem visitekaartje. En het aar-
dige is dat een uitgesproken rode 
koelkast niet hoeft te matchen met 
het interieur. Het kan anno 2013 al-
tijd. Een uitgesproken kleur past 
namelijk overal bij. Het merk Pel-
grim heeft een nieuwe lijn koelkas-
ten uitgebracht met het design van 

toen en de techniek van nu. Achter 
de authentieke deur met prachtige 
handgreep schuilt een koelkast met 
LED display, antibacteriële wand 
en een fast freeze functie. De op-
vallende retro modellen zijn in ver-
schillende formaten en kleuren ver-
krijgbaar. Dus vind je rood toch iets 
teveel over de top, kies dan voor 
zwart, sneeuwwit, beige of bruin. De 
koelkast beschikt verder over slim-
me opbergvakken zoals een deur-
vak waarin plaats is voor een dub-
bele rij flessen en groenten. 

De oververhitting die je lichaam 
in de sauna ondergaat, stimuleert 
het opbouwen van lichaamseigen 
‘killercellen’ en bevordert de ont-
wikkeling van afweerstoffen in het 
bloed. De warmteregulering wordt 
bij het bezoeken van een sauna 
regelmatig getraind, zodat het li-
chaam zich snel kan instellen op 
temperatuurswisselingen. Der-
halve zijn saunabezoekers min-
der vatbaar, als het buiten koud 
en vochtig wordt. Heb je thuis de 
ruimte, dan kun je zelf een sau-
na laten installeren. Veel vierkan-
te meters heb je er helemaal niet 
voor nodig. De compacte sauna 
wordt dan ook steeds populairder 
omdat er handige toepassingen 

voor thuis zijn ontwikkeld. Voor op 
de badkamer, maar ook een kamer 
die je over hebt is hiervoor ge-
schikt. Je kunt aan de andere kant 
ook kiezen voor een stoomdouche. 
Dit is een bloedsomloopbesparen-
de ‘zweetbad’ met een soortgelijke 
werking als de sauna. Deze instal-
leer je nog eenvoudiger. De com-
binatie van warmte en vochtigheid 
reinigt, verzorgt en ontspant. Door 
thuis regelmatig ‘zweetkuren’ te 
ondergaan, versterk je jouw im-
muunsysteem net als die dagelijk-
se kop kruidenthee. 

Veel vierkante meters heb je niet 
nodig voor een sauna thuis.
Foto: duravit

werk meT een sauna aan je gezondheid

Wellness in 
je badkamer
alles draait op dit moment om wellness. wie zich goed wil voelen, 
wordt vanzelf actief. daarom werken we graag aan onze gezond-
heid en daarbij past bijvoorbeeld een saunabezoek. dit versterkt 
het immuunsysteem.

  maak je eigen behang op basis van FoTo’s

Doe eens gek
met de muren
doe gek en kies voor een niet alledaagse inrichting van je huis. voor-
al met muren kun je tegenwoordig creatief spelen. bijvoorbeeld met 
een origineel behang op basis van je eigen foto’s, grappige teksten 
of met behulp van interieurstickers.

Een huis verdient meer dan een sim-
pel kleurbehangetje of likje verf. Het 
is trendy om verrassend voor de dag 
te komen en een stempel te druk-
ken op jouw eigen plekje. Tal van 
websites en interieuradviseurs ko-
men met vernieuwende ideeën. Te-
genwoordig kun je via allerlei web-
sites simpel je bestelling plaatsen. 
De mogelijkheden voor muurdeco-
ratie zijn oneindig. Papieren fotobe-
hang, vlies fotobehang, fotobehang 
in gepersonaliseerde maten, foto-
behang van eigen foto’s, muurstic-
kers, muurposters, deurposters, de-
coratie- of letterstickers. Het is al-

lemaal mogelijk. Verder doen tekst-
muurstickers het goed. Die zijn er in 
alle soorten en maten. 
Het aardige van fotobehang of 
muurstickers is dat je zelf geen du-
re interieurstylist in de hand hoeft 
te nemen om je kamer een resty-
ling te geven. Je kunt het eenvou-
dig zelf doen en ook nog eens heel 
snel. Daarbij is het eenvoudig om de 
look van een wand snel te wisselen. 

Een levensgrote foto in de vorm van 
behang brengt je in een andere 
wereld.
Foto: muurmode.nl

  nieT alleen comForT maar luxe is de Trend 

Rijke stoffering 
in klassiek decor 
een fijne bank, mooie eettafel en goede verlichting? een comfortabel 
interieur willen we allemaal. de nieuwe woonmodetrend love luxu-
ry gaat nog een stapje verder. niet alleen comfort maar heuse luxe 
staat centraal! 

Luxe zit hem hierbij in rijke materi-
alen zoals satijn, zijde, glas en ko-
per, maar ook in kleuren en texturen. 
Glans mag namelijk niet ontbreken, 
net als klassieke vormen en retro 
meubilair. Zogenaamde ‘edelsteen-
kleuren’ als amethist, robijn en am-
ber vormen in combinatie met cho-
coladebruin, aubergine en oranje 
een warm en weelderig palet. 
Om deze woonmodetrend te kun-
nen doorvoeren is rijke stoffering 
in het klassieke luxe interieur een 
must. Het zorgt voor het gewenste 
comfort en een rijke, knusse sfeer. 
Vloerkleden mogen niet ontbreken! 
In de zitkamer zorgt dat handge-
knoopte vloerkleed van wol voor een 
rauw tintje. De leren stoel is prachtig 
doorgestikt en de met velours be-

klede stoel en stoffen bank zijn ge-
capitonneerd: klassiek en comforta-
bel. Klassieke én retro meubelen en 
vormen worden afgewisseld. Naast 
gecapitonneerde meubelen zien we 
bankjes met hoge rugleuningen en 
slanke, tabs toelopende pootjes. Ve-
ry fifties! 
Meubelen zijn gestoffeerd en losse 
stofbanen, kussens en plaids zorgen 
voor een weelderige bank. Synthe-
tische stoffen volstaan daarbij niet. 
Natuurlijke, kwalitatieve luxe stoffen 
zoals een oranje plaid van lamswol 
en stof van geweven paardenhaar 
zwaaien de scepter!

Met rijke stoffering creëer je 
een luxe uitstraling.
Foto: woonmodetrend.nl

Een rode retrokoelkast is een ultiem visitekaartje.
Foto: pelgrim
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Blauw opent de geest voor intuï-
tie en creëert een pure en zuivere 
uitstraling in huis. De kleur is ver-
rassend en veelzijdig en kan daar-
door perfect gecombineerd worden. 
Lichtblauwe wanden en vloeren 
maken dat kamers groter en koe-
ler lijken. Een aantrekkelijke, lande-
lijke woonkamer met blauwe wan-
den is goed in te richten met een 
behang of stof in lichte tinten. Er is 
genoeg keuze in bloem-, streep- en 
minidessins. De rest van de kamer 
komt in harmonie bij gebruik van 
iets diepere, effen tinten in acces-
soires en vloerbedekking. Een nau-
tisch thema wordt gekenmerkt door 
wit en blauw te combineren in één 
kamer. Met name pastelblauw zorgt 
voor een kalmerend en fris effect 
dat doet denken aan lucht en zee. 
Kasten en banken in gebroken wit 
passen hier erg goed bij. Dit vul je 
aan met witte accessoires zoals een 
dienblad, fotolijstje en de toepas-

sing van helderen glazen hanglam-
pen. Belangrijke sfeerbepalers zijn 
behang (met accentkleur en tren-
dy motieven) en gordijnen. De kleur 
blauw laat je terugkomen in woon-
accessoires zoals kussens, kaarsen 
of vazen.

  Handige upgrade voor kleine ruimten

Wees creatief 
in de badkamer
de meeste badkamers in nederland zijn klein en beschikken over 
een douche of ligbad. er is niet zo vaak ruimte voor allebei. met een 
creatief badkamerontwerp liggen er echter nieuwe mogelijkheden.

Daarvoor moet er wel verbouwd 
worden. Het oude ligbad maakt 
plaats voor een combinatie van een 
comfortabel ligbad met een vol-
waardige douche. De clou is dat 
het ligbad aan één kant tot de vloer 
open is. Je stapt dus in en uit zo-
als bij een gewone douche. De dou-
chedeur uit glas draait naar binnen. 
De ingreep is op simpele wijze mo-
gelijk. Zonder veel breekwerk. Dat 
bij het verbouwen van een badka-
mer een of meerdere tegels kapot 
gaan of er af moeten worden ge-
haald, is onvermijdbaar. Maar de te-
gelzetter hoeft nu niet meer te wor-
den ingeschakeld. De installateur 

kan met speciale wandelementen 
de muur op een esthetische en een-
voudige wijze opnieuw bekleden. 
Deze elementen worden direct op 
de bestaande tegels of muur beves-
tigd. Veilig, schoon, snel en mooi. 
De wand is verkrijgbaar in diverse 
kleuren. Er zijn geen voegen of na-
den maar een elegant glanzend alu-
minium profiel. Heel fraai bij de om-
manteling van het ligbad. De upgra-
de van de badkamer is in een paar 
uur gerealiseerd. 

Een snelle metamorfose 
van de badkamer.
Foto’s: artweger

  natuurlijke uitstraling zorgt voor rust 

Blauw brengt 
leven in huis
de kleur blauw geeft het interieur een levendige en natuurlijke uit-
straling omdat het doet denken aan de eindeloze lucht en zee. in 
huis geven blauwtinten een gevoel van rust en kalmte.

Lichtblauwe wanden laten kamers groter lijken. 
Foto: kwantum

  Boxspring steeds populairder

Meer energie na 
goede nachtrust
een goede nachtrust zit hem niet alleen in de kwantiteit maar vooral 
ook in de kwaliteit. dat betekent dat je in de zoektocht naar een pas-
send bed, zorgvuldig te werk moet gaan. Want ieder lichaam vraagt 
iets anders.

Boxsprings zijn tegenwoordig ge-
wild. Blader een willekeurige folder 
door en de boxsprings vliegen je om 
de oren. Een boxspring bestaat uit 
een onderstel, oftewel een bekle-
de bak van hout of metaal. Daarin 
zit een metalen frame met poten en 
veren. Daarop komt weer een ma-
tras en eventueel een topmatras. 
Waarom de boxspring zo populair 
is? Veel mensen vinden het uiter-
lijk aantrekkelijk. Daarnaast zou de 
combinatie van een matras met bin-

nenvering op een verende bodem 
extra comfortabel liggen. Je ligt ook 
wat hoger. Regelmatig worden er 
nieuwe boxspring in de markt ge-
zet. Ook het uiterlijk wordt steeds 
belangrijker. Er is aandacht voor de-
tails. Een gecapitonneerd hoofd-
bord geeft het bed bijvoorbeeld 
een vleugje romantiek. De robuus-
te vormgeving en het metalen frame 
als onderstel zorgen ervoor dat de 
boxspring in de meeste omgevin-
gen goed tot zijn recht komt.

Je kunt namelijk leuke wandjes 
maken waar je het hout insteekt. 
Grappig en trendy. Of je kiest 
voor een haard met geïntegreerde 
houtopslag. Goed te weten is dat 
je het hout ook mag zien! Sommi-
ge producenten hebben een he-
le nieuwe visie op de traditione-
le houtmand losgelaten. De Ma-
dra, zoals een van deze meube-
len is genoemd, is bijvoorbeeld 
een mand en tas ineen. Je kunt er 
op trendy wijze je hout in bewa-
ren, maar er ook gewoon kranten 
in opslaan. 

En de Madra gaat een stap verder. 
Het meubel kent eigenlijk twee 
delen. Want je kunt de Madra ook 
gebruiken als tas. Bijvoorbeeld 
om hout te halen. De ‘tas’ is uit-
gevoerd in een robuuste en stoe-
re, zwarte polyesterstof. Deze tas 
kan simpel in de RVS houder wor-
den gehangen, zodat er een stijl-
volle opslag voor de houthaard 
ontstaat.

De houtopslag kan ook gebruikt 
worden als krantenbak. 
Foto: Blomus

multiFunctioneel meuBelstuk van alle markten tHuis

Hippe houtopslag 
of krantenbak
de traditionele houtmand is niet meer van deze tijd. in de woon-
kamer moet je met meer voor de dag komen om het hout voor de 
open haard een plek te geven. gelukkig is er volop keuze.

  natuurlijk materiaal vindt vaker de Weg in de Woonkamer 

Steigerhout
als sfeermaker
Hout geeft leven aan ons interieur. dat hebben we jaren geleden al 
ontdekt. onze woningen liggen vol met houten vloeren met daarop 
houten meubels. maar aan deze invulling kunnen we sinds kort een 
nieuwe dimensie toevoegen.

Steigerhout wordt steeds vaker als 
sfeermaker toegepast. Bijvoorbeeld 
om er een wandje mee te maken of 
een meubel van te timmeren. We 
maakten een rondgang langs le-
veranciers en stylisten. De conclu-
sie is helder: steigerhout is trendy. 
“Je kunt er alle kanten mee op”, zegt 
interieurstyliste Sandra Tijs uit Arn-
hem. “Je ziet steeds vaker meubels 
in het interieur die helemaal ge-
maakt zijn van steigerhout. Hier-
bij kun je denken aan kasten, stoe-
len, tafels en bedden. Steigerhout is 
daarnaast ook heel geschikt als bui-
tenmeubel op het terras of op het 
balkon. Een leuke en hippe toepas-
sing is steigerhout als behangdes-
sin. Een prima sfeermaker!” 
Steigerhout geeft het interieur een 
stoere, robuuste en natuurlijke uit-
straling. Omdat het materiaal van 

zichzelf al ‘levendig’ is, creëer je 
snel een warme en gezellige sfeer 
in huis. Zeker als je steigerhout 
combineert met een paar goede ac-
cessoires en de juiste kleuren. Po-
pulaire producten van steigerplan-
ken zijn boekenkasten en side-ta-
bles. En ook in de kinderkamer zien 
we steigerhout. Het kan tegen een 
stootje en is goed splintervrij te ma-
ken. Mensen die voor steigerhout 
kiezen, moeten wel rekening hou-
den met enkele specifieke eigen-
schappen. Steigerhout werkt door 
de verwarming van je woning. Daar-
om is het geen ideaal product om 
er deuren van te maken, omdat ze 
krom trekken. 

Spelletjes doen rond een 
mooie steigerhouten tafel.
Foto: persbelangen

  raamdecoratie BlijFt zicH vernieuWen

Urban stijl geeft 
een stoer effect 
Het raam is een belangrijk onderdeel van een huis, want de natuur-
lijke lichtval bepaalt mede de sfeer in het interieur. niet gek dus, dat 
veel mensen bij het kopen van een nieuwe woning kritisch naar de 
raampartijen kijken. 

Gelukkig heb je zelf óók invloed op 
de uitstraling van dat raam, en de 
lichtval in huis. Net als de wand en 
vloer behoort raamdecoratie tot de 
basis van het interieur. Waar je de 
muur elk jaar eenvoudig een nieuw 
behang of andere kleur geeft, schaf 
je gordijnen of jaloezieën vaak voor 
meerdere jaren aan. Besteed juist 
daarom extra aandacht aan de keu-
ze ervan! 
Raamdecoratie is minder trendge-
voelig dan bijvoorbeeld behang, 
meubilair en accessoires. Toch zijn 
er trends aan te wijzen in bijvoor-
beeld kleuren en patronen van gor-
dijnstoffen. Ook nieuwe technieken 
en doorontwikkelingen zorgen er-
voor dat raamdecoratie zich steeds 

blijft vernieuwen. Verder kies je na-
tuurlijk jouw eigen stijl. Heel trendy 
is op dit moment ‘urban’.  
Gordijnen in een stoere lichtgrij-
ze linnen stof met een brede bies in 
donkergrijs. Linnen stoffen zorgen - 
door de lichte kreuk - voor een non-
chalante look en hangen het mooist 
wanneer ze gevoerd zijn. Gebruik 
een (zwarte) steigerbuis als roe-
de en kies voor metalen zeilringen 
in het gordijn, voor een stoer effect. 
Urban en trendy is de combinatie 
van zwart en wit in één gordijn, met 
bijvoorbeeld grafische patronen.

Linnen stoffen zorgen door de lich-
te kreuk voor een nonchalante look.
Foto: woonmodetrends.nl

Een boxspring met een vleugje romantiek.
Foto: swiss sense
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