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Open dag TC Qui Vive 

www.quivivetennis.nl

Zondag 22 maart
10.00-12.00 voor Junioren
12.00-16.00 voor Senioren

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

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

Maandag  t/m vrijdag 
is het hek open na 18.00 uur
Zaterdag en zondag 
is het hek open

AVIA Zijdelwaard

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Zaterdag 21 maart 

Cannondale
E-Bike Testdag

Fabrikant is zelf aanwezig met 
de complete collectie E-bikes.
Zie advertentie in deze krant.

Uithoorn/Amstelhoek - Sinds 
dinsdagmorgen 17 maart is de Prin-
ses Irenebrug weer voor alle ver-
keer open! De foto is ‘s morgens 
om 9 uur genomen. Een bewoner 
mailde ons dat hij tot zijn verbazing 
in twee richtingen verkeer over de 
brug zag rijden. Maar die zou toch 
tot 30 maart zijn afgesloten? Al-
le borden langs de toegangswe-
gen wijzen daarop. Maar nee, zo-
wel langzaam verkeer als autover-
keer maakt intussen weer druk ge-
bruik van de brug. Dat is dus 14 da-
gen eerder dan gepland. Hulde voor 
de aannemer die het werk kenne-
lijk in kortere tijd heeft weten af te 

ronden. “Op details na is het klaar, 
maar ik heb zelf geen idee waarom 
het ineens zo snel is gegaan,” ver-
telt een wegwerker bij de brug waar 
men nu met een ponton nog bezig 
is aan met werk aan de onderkant. 
Slechte zaak natuurlijk in de com-
municatie met de Provincie en de 
gemeente. Laatstgenoemde zal het 
wel afschuiven op de Provincie. Het 
is immers hun brug en niet die van 
de gemeente, dus bemoeit men zich 
daar niet mee?? Juist terwijl er zo-
veel commotie is (geweest) over de 
sluiting van de brug en de verkeers-
stromen die hun weg kris kras door 
Uithoorn zoeken! Maar ook de Pro-

vincie heeft tot nu toe niets van zich 
laten horen. Maar dat er hoe dan 
ook niet adequaat is ingehaakt op 
de huidige situatie, dat is duidelijk. 
Zolang de Provincie het weggedeel-
te N196 nog niet heeft overgedra-
gen aan de gemeente Uithoorn kan 
er door alle verkeer tot nader aan-
kondiging weer volop gebruik wor-
den gemaakt van de Prinses Irene-
brug om naar en door het centrum 
van Uithoorn te rijden. Veel wegge-
bruikers zullen blij zijn met de snel-
lere openstelling van de brug, niet 
in de laatste plaats het landbouw-
verkeer! Hoeft dat geen 30 km meer 
om te rijden.

Laatste nieuws: Irenebrug 
weer open voor alle verkeer

Vermist
De Kwakel - Deze kleine poes 
wordt vermist in De Kwakel. Haar 
naam is Mousy. Ze is 11 maanden 
oud en moet nog haar kuurtje af-

maken. Ze is gechipt en klein van 
postuur. Heeft iemand haar ge-
zien of opgevangen, contact via tel 
0641600203 of jaza@planet.nl. Voor 
de vinder is er een beloning van 100 
euro.

Geen vrachtwagens in de 
Meerwijk? Mooi wel!
Uithoorn - Bewoners van de Meer-
wijk-Oost in Uithoorn zien met stij-
gende verbazing en ook ergernis 
dat bij herhaling grote vrachtwa-
gens en vrachtwagencombinaties, 
waaronder ook tankwagens (met 
welke gevaarlijk inhoud?), de woon-
wijk binnenrijden en bij de bussluis 
moeten draaien om de weg terug te 
nemen. Het blijkt dat de veelal bui-
tenlandse vrachtwagenchauffeurs 
de weg volledig kwijt zijn nu ze, ko-
mende vanuit de richting Zijdel-
weg, niet over de Prinses Irenebrug 
hun weg kunnen vervolgen. Links 
af het Thamerlint op is geen op-
tie, draaien op de kruising ook niet, 
dus dan maar de Laan van Meer-
wijk in voorbij het gemeentehuis en 

verder om een rondje te rijden naar 
de Polderweg… Om bij de bussluis 
naast de basisscholen De Kajuit en 
de Springschans vast te lopen. Het 
heeft afgelopen week geleid tot veel 
schade en vernieling aan het weg-
dek, trottoirs en groenstroken door 
rangerende vrachtwagens bij Flevo-
meer. Met alle gevaar voor overste-
kende kinderen! Menig chauffeur 
blijkt volgens bewoners alleen maar 
te kunnen communiceren in geba-
rentaal omdat die de Nederland-
se taal niet spreken. Extra probleem 
vormen bovendien de dikwijls ge-
parkeerde auto’s en werkbussen 
(waar een stopverbod geldt!) van 
wegwerkers die bij de bussluis aan 
het werk zijn. 

Afgelopen week zijn ook weer ie-
dere dag verdwaalde vrachtwagens 
bij de bussluis gezien. Vooral in het 
donker lijkt het mis te gaan, al ge-
beurt het ook op klaarlichte dag. 
Bewoners en ouders van school-
gaande kinderen ergeren zich er 
kapot aan. “Ik begin mij nu te rea-
liseren wat ons te wachten staat als 
de Irenebrug defi nitief voor door-
gaand verkeer gesloten wordt.” In 
de krant stond dat de bewoners van 
het Thamerlint zich voorgelogen 
voelen door wethouder Levenbach 
als het verkeer daar fors gaat toe-
nemen terwijl hij steeds iets anders 
had verteld. 

Vervolg elders in de krant.

Uithoorn - Het zoveelste debat 
over de verkeerstechnische situa-
tie en het eventuele onderhoud van 
de veelbesproken Vuurlijn zou tij-
dens de Commissie Wonen & Wer-
ken op dinsdag 17 maart in het ge-
meentehuis plaatsvinden. Dat stond 
in de raadsagenda én daardoor vo-
rige week ook in deze krant aan-
gekondigd. Tussentijds is deze da-
tum echter door de gemeente op-
geschoven, mede omdat er van-
daag, woensdag 18 maart, verkie-
zingen voor de Provinciale Staten en 
het Waterschap zijn. Het onderwerp 
wordt nu op donderdag 19 maart 
om 20.30 uur in het gemeentehuis 
behandeld. Betrokken partijen, be-
woners en andere belangstellenden 
zijn van harte uitgenodigd het de-

bat in de raadscommissie bij te wo-
nen. Vervolgens wordt er op don-
derdag 2 april een raadsbesluit over 
genomen.
Er zijn allerlei opties ingebracht door 
zowel de gemeente als de Belan-
gengroep Vuurlijn Veilig en Buurt-
beheer de Legmeer. Een en ander is 
ondersteund met een petitie. Inmid-
dels zijn de partijen ruim een jaar 
verder en wordt na lang aandrin-
gen de petitie behandeld. De Belan-
gengroep Vuurlijn Veilig heeft sa-
men met Buurtbeheer de Legmeer 
een uitgebreid onderbouwd voorstel 
aangeleverd. Belangstellenden kun-
nen dit lezen op de website www.
vuurlijnveilig.nl. 

Vervolg elders in deze krant.

Debat over de Vuurlijn 
donderdag 19 maart

Uithoorn – Afgelopen zaterdag 
konden jong en oud via een klimrots 
het net bereikte hoogste punt van de 
verbouwing van winkelcentrum Zij-
delwaard zelf beklimmen. Heel wat 
klimfanaten en iedereen die altijd al 
een klimrots heeft willen beklimmen, 
kwamen zaterdag een kijkje nemen. 
Onder begeleiding van twee profes-
sionele gespecialiseerde instruc-
teurs kon men de rots gratis beklim-
men. De klimrots stond onder het 
hoogste punt (29 meter) op de Zij-
delrij. De klimrots was geplaatst en 
begeleid door medewerkers van het 
professionele bedrijf Mountain Net- 
work, dat 25 jaar ervaring heeft in de 
klim- en bergsport en het plaatsen 
van klimwanden en rotsen. Zowel 
ervaren klimmers als mensen die 
nog nooit geklommen hebben kon-
den de rots in Zijdelwaard beklim-
men. Vooral de jeugd genoot!

Uithoorn - Reeds enkele malen 
heeft er in de wijk Zijdelwaard een 
oplichting plaatsgevonden. Dit ge-
beurt steeds door een vrouw die 
zich voordoet als een bekende. 
Als de deur opengaat geeft ze het 

slachtoffer meteen drie zoenen op 
de wang. Dan komt ze steeds met 
dezelfde smoes: ze heeft pech met 
de auto, de ANWB is gekomen en 
ze moet de rekening contant beta-
len maar heeft niet genoeg geld. Zij 
vertelt er vaak bij dat ze de buur-
vrouw van verderop is. Terugkeren-
de signalementskenmerken zijn: 
jonge vrouw rond 20 jaar, spreekt 
accentloos Nederlands, kort donker 

haar met wat krullen, is 1.60 tot 1.65 
meter lang. De geldleners zien haar 
uiteraard nooit meer terug, ondanks 
de belofte dat ze ‘deze week’ komt 
terugbetalen.
Een waarschuwing van de politie: 
leen geen geld uit en meld dit ‘be-
zoek’ direct. De politie hoopt sa-
men met de inwoners deze oplicht-
ster aan te kunnen houden. Bel naar 
0900-8844 bij onraad.

Waak u voor 
oplichtster!



G E M E E N T E N I E U W S

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

W W W . U I T H O O R N . N L

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de 
buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik 
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebe-
kendmakingen.nl 

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, ten-
zij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de be-
zwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al 
kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet 
worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de sec-
tor bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): 
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige 
voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen 
van een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de recht-
bank u griffi ekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen 
schorsende werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse recht-
bank met een gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voor-
ziening’ te treffen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek-
schrift moet u betalen. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledi-
ge teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi -
cielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Ge-
meentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mail-
service. U wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeen-
te Uithoorn.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Beroepsperiode: 6 februari 2015 t/m 19 maart 2015. Inlichtingen bij Afdeling 

Ontwikkeling, Dhr. W.M. van de Lagemaat (0297) 513111.
- Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Legmeerpolder 

Zuid, McDonald’s (ontwerp). Inzageperiode 12 februari 2015 tot en met 25 
maart 2015. In te zien bij gemeente Amstelveen aan de balie Bouwen en Ver-
gunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen of via de 
gemeentelijke website www.amstelveen.nl of via de website www.ruimtelijke-
plannen.nl

- Legger voor secundaire Waterkeringen 2015. Inzageperiode 9 februari 2015 
tot en met 22 maart 2015. Inlichtingen bij Leefomgeving, R. van Buuren, (0297) 
513111.

- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Waterbeheerplan 2016-2021. Inzagepe-
riode 2 februari 2015 tot en met 15 maart 2015. Inlichtingen bij Leefomgeving, 
R. van Buuren, (0297) 513111.

- Voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 5 maart 2015 
tot en met donderdag 26 maart. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. 
Stevens, (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplannen Landelijk gebied en ontwerp-paraplubestem-
mingsplan Prostitutiebeleid. Inzageperiode 6 maart 2015 tot en met 17 april 
2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling A. Stevens (0297 513111.

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 
35 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking 
anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 april 
2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammer-
weg 47-49 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en be-

kendmaking anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart 
t/m 15 april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 
513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Randweg 141-145 
te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking 
anterieure overeenkomst. Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor 
perceel Randweg 141-145 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro)) en bekendmaking anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepspe-
riode 6 maart t/m 15 april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van 
der Pol (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
Noorddammerweg 30 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het tij-
delijk wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van het 
golfterrein. Ontvangen 4 maart 2015

 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
- Poelweg 42, aansluitvergunning riolering voor het verplaatsen van een mini 

gemaal. Bezwaar t/m 15 april 2015.
- Noorddammerweg 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-

staande bedrijfswoning ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigran-
ten. Bezwaar: t/m 23 april 2015. 

- Anjerlaan t.h.v. 14. Vergunning aan Kumaro Kozijnen B.V. voor het plaatsen 
van voorwerpen op of aan de weg t/m 17 maart 2015. Bezwaar t/m 24 april 
2015.

- Egeltjesbos. Verklaring van geen bezwaar aan 4 mei Comité De Kwakel voor 
het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2015.

- Kerklaan. Vergunning aan The Grill Factory B.V. voor het innemen van een 
standplaats op de maandagmiddag met een mobiele verkoopwagen voor de 
verkoop van kip. Bezwaar t/m 17 april 2015.

Dorpscentrum
- Marktplein 15 en 15a, omgevingsvergunning voor het legaliseren van twee wo-

ningen. Bezwaar: t/m 13 april 2015. 
- Marktplein 11. Wijzing van de exploitatievergunning horecabedrijf aan de ex-

ploitant van IJssalon Esplanada B.V. met betrekking tot het terras. De vergun-
ning is geldig t/m 20 november 2015. Bezwaar t/m 23 april 2015.

- Marktplein 17. Wijzing van de exploitatievergunning horecabedrijf aan de ex-
ploitant van Sjiek aan de Amstel V.O.F. met betrekking tot het terras. De ver-
gunning is geldig t/m 17 maart 2016. Bezwaar t/m 23 april 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 9, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op 

de zolderverdieping. Bezwaar: t/m 14 april 2015.
- Goudlijster 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen. 

Bezwaar: t/m 15 april 2015.
- Amstelplein. Vergunning aan THIB Organisatie voor het organiseren van een 

braderie op 28 maart 2015. Bezwaar t/m 16 april 2015.
- Amstelplein. Vergunning aan THIB Organisatie voor het organiseren van een 

braderie op 13 juni 2015. Bezwaar t/m 16 april 2015.
- Laan van Meerwijk 2. Vergunning aan de exploitant van De Fransche Slag 

voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 20 februari 2018. Bezwaar t/m 
23 april 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Circus Belly Wien voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclame-

borden om kenbaarheid te geven aan de komst van het circus van 11 t/m 15 
maart 2015. Bezwaar t/m 17 april 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Achterberglaan t.h.v. 31. Vergunning aan mevrouw Doornbosch voor het 

plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg t/m 4 april 2015. Be-
zwaar t/m 24 april 2015.

- Rodenbachlaan t.h.v. 40-52. Vergunning aan Patina Dakbedekkingen Bever-
wijk voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg t/m 27 maart 2015. 
Bezwaar t/m 24 april 2015.

 VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN 
 “IEPENLAAN DEELGEBIED 1.2”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 5 maart 
2015 het bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 1.2” als vervat in planidentifi -
catiecode NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD12-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
Bestemmingsplan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 

leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren 
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere 
jaren kan gaan duren. Daarom is er voor gekozen om het project in fases in te de-
len. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opge-
steld en terinzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weer-
gegeven van de toekomstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepen-
laan. Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopover-
eenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelge-
bied in procedure gebracht. Op 31 januari 2013 is door de gemeenteraad het eer-
ste bestemmingsplan voor de Iepenlaan vastgesteld genaamd bestemmingsplan 
Iepenlaan deelgebied 1.1. Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan is een per-
ceel (Iepenlaan 28) uit het bestemmingsplan gehaald, omdat de eigenaar het bo-
demonderzoek nog niet kon aanleveren. Inmiddels is dit bodemonderzoek aange-
leverd waardoor dit deel van het bestemmingsplan ook vastgesteld is. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De nota zienswijzen die eerder onderdeel uitmaakte bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1.1 maakt juridisch ook onderdeel uit bij 
de vaststelling van het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1.2. De ambtelij-
ke wijzigingen zijn echter wel aangepast aan de situatie van het perceel Iepen-
laan 28 en aan actueel beleid. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota ambtelijke 
wijziging liggen met ingang van 20 maart 2015 gedurende zes weken ter inza-
ge. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn geduren-
de de openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (20 maart t/m 30 april 2015) kan tegen 
het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich 
tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad 
te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft 
aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet 
schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen 
tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver-
zoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 18 maart 2015

 PUBLICATIE UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING  
 UITHOORN 2008
Op 10 maart 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Uithoorn besloten om vanaf 1 april 2015, tezamen met plastic verpakkin-
gen, bij de huishoudens metalen verpakkingen (blik en aluminium) en dranken-
kartons (PMD) in te zamelen.
Op grond van artikel 8, lid 3 van de afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 heeft 
het college de bevoegdheid te besluiten andere categorieën huishoudelijke afval-
stoffen afzonderlijk in te zamelen. Deze aanwijzing dient te worden vastgelegd in 
het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Uithoorn 2008. 
Het college neemt de gelegenheid te baat om tevens de volgende wijzigingen 
door te voeren:
1.  Nieuwe inzamelaar voor gf/restafval, papier en plastic c.q. PMD per 1 januari 

2015.
2.  Wijzingen in het winkelbestand (inzameling batterijen).
3.  Piepschuim wordt als aparte fractie op het scheidingsdepot in ontvangst ge-

nomen.
4.  Er wordt ook gebruik gemaakt van www.recyclemanager.nl om inzameldagen 

en -locaties bekend te maken.
5.  In het buitengebied worden minicontainers met een zijlader geleegd. De con-

tainers moeten daar met handvat en wielen naar de huizen worden opgesteld, 
in plaats van met handvat en wielen naar de weg.

Het college heeft het huidige uitvoeringsbesluit ingetrokken en een nieuw uitvoe-
ringsbesluit vastgesteld met terugwerkende kracht per 1 januari 2015. Het uit-
voeringsbesluit is permanent in te zien bij de receptie van het gemeentehuis en 
is binnenkort te zien op de regelingenbank van de gemeente Uithoorn (http://uit-
hoorn.regelingenbank.nl).

 BEKENDMAKING BELEID WILDE DIEREN IN EEN CIRCUS
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten haar beleid inzake 
wilde dieren in circussen te continueren. Dat betekent dat zij besloten heeft geen 
circussen op voorhand te weigeren die met (wilde) dieren optreden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Werkzaamheden Waterlijn
Begin april 2015 zou volgens de 
planning het gebied rond de Wil-
helminakade (vanaf Stationsstraat), 
Marktplein en Dorpsstraat (tot het 
oude Raadhuis) klaar zijn. Helaas 
is dit door meerdere tegenslagen bij 
de werkzaamheden niet gelukt. We 
hebben met de aannemer AW Ves-
sies afgesproken dat dit gebied vóór 
Koningsdag (27 april 2015) klaar is. 

Dan ligt de bestrating er in, is de ver-
lichting aangebracht en zijn de bo-
men geplant. 
Hier en daar moet nog wel het een 
en ander worden afgerond. Ontwik-
kelcombinatie Hart aan de Amstel 
heeft aangegeven de vaste steigers 
voor de terrassen en de drijvende 
steigers voor de passantenhaven in 
april aan te leggen.

Rooien van bomen bij 
winkelcentrum Zijdelwaard
De verbouwing van het winkelcen-
trum Zijdelwaard is in volle gang. 
Vanaf mei dit jaar beginnen we met 
het inrichten van de buitenruimte 
van het winkelcentrum Zijdelwaard.
Voordat we kunnen beginnen met 
de bestrating moeten we 48 bomen 
weghalen. Deze bomen staan nu op 

een plek die bestemd is voor nieuw-
bouw. 

Wanneer de buitenruimte klaar is, 
planten we 87 bomen terug. Dit zijn 
39 bomen meer dan er oorspronke-
lijk stonden. Vanaf begin april gaan 
we de bomen rooien.

Rooien bomen parkeerplaats 
Vuurlijn
Op het parkeerterrein bij KDO ko-
men extra parkeerplaatsen. Deze 
parkeerplaatsen zijn voor het park 
aan de Iepenlaan. Om de parkeer-
plaatsen aan te leggen is het nodig 

om 2 bomen te kappen. Deze bo-
men staan in de groenstrook waar 
een kookstudio gebouwd wordt. We 
planten er 2 bomen meer voor terug 
in het park.

Subsidie voor isolatie 
woningen
Energie besparen is makkelijk, als 
u weet waarop u moet letten. Ener-
giebesparing helpt het klimaat, voor-
komt vervuiling en spaart kostbare 
grondstoffen. Het is ook goed voor 
uw portemonnee: u krijgt lagere 
energiekosten. Gemeente Uithoorn 
helpt u graag op weg. Gemeente Uit-
hoorn verstrekt momenteel een sub-
sidie voor duurzame energiebespa-
ring in de bestaande bouw voor par-
ticuliere huiseigenaren. U kunt 15% 
van de gemaakte kosten van de vol-
gende maatregelen gesubsidieerd 
krijgen:

- Zonneboiler
- Lage temperatuurverwarming 
 (vloerverwarming)
- (Combi)warmtepomp
- Douchewater 
 warmteterugwinning
- Dakisolatie
- Vloerisolatie
- Spouwmuurisolatie
- Paneelisolatie
- Isolatie massieve muur
- HR++-glas

Meer informatie over de subsidie vindt 
u op de website www.uithoorn.nl.
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Alkwin Award Havo 2015
Uithoorn – Vorige week dinsdag 
10 maart vond in de aula van het 
Alkwin Kollege de jaarlijkse uitrei-
king plaats van de Alkwin Award 
Havo, de prijs voor het beste pro-
fielwerkstuk. Dit jaar werd de havo 
PWS-Award voor de 13e keer uitge-
reikt. Er waren 5 werkstukken ge-
nomineerd. De winnaars zijn ge-
worden Bryan van Weerdenburg en 
Rutger Brussen met hun bedrijfs-
plan Voetbalclinics in de Haarlem-
mermeer. De jury schrijft in haar 
rapport: “Bryan van Weerdenburg 
en Rutger Brussen waren echt ge-
passioneerd. In de verantwoording 
van hun onderwerp vertelden ze 
gloedvol over hun gedroomde voet-
balcarrière. Zij realiseerden zich 

dat ze wellicht betere kansen had-
den gehad als ze ooit voetbalcli-
nics hadden kunnen volgen. En zij 
wilden jongetjes (en meisjes!) de 
kans geven die clinics op hun eigen 
club te volgen. Uit hun zeer leesba-
re bedrijfsplan kwam die ambitie er 
steeds uit. Zij hebben een degelijk 
plan gemaakt voor een bedrijf dat ze 
volgens ons direct na hun diploma-
uitreiking willen en kunnen gaan 
opzetten. Over alles is uitvoerig na-
gedacht en Bryan en Rutger hebben 
dat alles in een begrijpelijk, goed lo-
pend en tot doorlezen uitnodigend 
Nederlands neergelegd in een dik 
bedrijfsplan.“ Na de prijsuitreiking 
presenteerden Bryan en Rutger hun 
PWS voor een enthousiast publiek.

Mooie opbrengst voor 
Mirtos Animal Project
Uithoorn- De afgelopen maanden 
konden klanten van Albert Heijn 
Jos vd Berg hun statiegeld bonnen 
inleveren in de statiegeld ton ten 
behoeve van  Mirtos Animal Pro-
ject. De opbrengst van de actie is 
507,40. De cheque werd overhan-
digd door Marije Oosterbaan van 
Albert Heijn Jos vd Berg aan San-
ne Vlaming en haar Griekse (Mir-
tos) hond Mila en haar nichtjes de 
tweeling; Fien en Sita. Mirtos Ani-
mal Project zet zich in voor (zwerf) 
honden en katten in Griekenland en 
Egypte. Ze helpen de overvolle shel-
ters/asiels daar en zoeken hier een 
goed thuis voor de dieren. Ze hel-
pen ook met medische kosten oa 
castratie en sterilisatie. Sinds San-
ne Vlaming haar hond geadopteerd 
heeft via Mirtos Animal Project wil 
ze ook graag iets doen voor honden 

en katten in nood. Hierbij gehol-
pen door Linda Poll die via het be-
drijf Adas alle flyers en pennendo-
zen verzorgd heeft.
Ook haar nichtjes hebben enorm 
geholpen; Fien heeft haar spreek-
beurt en werkstuk over Mirtos ge-
houden en op hun school de Toer-
malijn staat nu ook een pennen-
doos. In de pennendozen, die in di-
verse winkels staan, kunnen nog 
oude pennen gedoneerd worden. 
Deze worden gerecycled en leve-
ren per pen ook nog een klein be-
drag op voor Mirtos Animal Project. 
U kunt uw oude pennen inleveren 
bij Albert Heijn Jos van den Berg, 
boekhandel Ten Hoope, Bruna, van 
Hilten of  Discus van Tol.
Voor meer info over de stichting en 
de honden en katten; www.mirtos.
nu

Nieuwe brede school 
feestelijk in gebruik genomen

Uithoorn - De nieuwe brede school, 
ook bekend als het Integraal Kind-
centrum (IKC) Thamerdal aan de 
Prinses Christinalaan 120, is vrijdag 
13 maart onder grote belangstelling 
feestelijk in gebruik genomen. Ge-
bruikers van de nieuwe school zijn 
onder andere de interconfessionele 
basisschool De Regenboog, kinder-
opvang Simba, peuteropvang Be-
rend Botje en Buitenschoolse Op-
vang Thamerdal (van Solidioe). Die 
zijn sinds december 2014, toen het 
gebouw werd opgeleverd, verenigd 
in het Duet, een unieke samenwer-
king tussen basisonderwijs en kin-
deropvang. Dat uit zich in één ge-
bouw, één directie, één team. Eén 
en ander is mogelijk gemaakt door 
de stichting ICBO Uithoorn en Kin-
deropvang Solidoe. Het manage-
mentteam van het Duet bestaat uit 
Petra Goesten (directeur), Maai-
ke Berbee (locatieleider onderwijs) 
en Mariska Plasmeijer (locatieleider 
opvang). Alle medewerkers van de 
huidige school en kinderopvang zijn 
in het Duet opgegaan. ‘Duet’ staat 
voor de verbinding tussen opvang 
en onderwijs; een Duet tussen leer-
kracht of pedagogisch medewerker 
en kinderen; een Duet tussen kind-
centrum en ouders, tussen kindcen-
trum en de wijk en tussen kindcen-
trum en de maatschappij.
Onder de aanwezigen die de offici-
ele opening bijwoonden waren ou-
ders van kinderen die bij De Regen-
boog op school gaan of aan de zorg 
bij de kinderopvang zijn toever-

trouwd, onderwijzers en directie van 
de samenwerkende partners, om-
wonenden, afgevaardigden van be-
drijven en Rabobank Regio Schip-
hol, sponsors(!), een aantal raadsle-
den, de wethouders Ria Zijlstra en 
Hans Bouma, burgemeester Dag-
mar Oudshoorn en verdere belang-
stellenden. Leerlingen van de Prak-
tijkschool Uithoorn in de Legmeer 
hadden de verzorging van het fees-
telijke hapje en drankje op zich ge-
nomen en zij presenteerden dat met 
verve.

Heerlijke jas
Op 2 december 2014 werd het nieu-
we gebouw opgeleverd en kregen 
de (toekomstige) gebruikers van 
IKC Thamerdal de sleutels om het 
interieur te gaan inrichten, waarna 
de school en de kinderopvang kon-
den verhuizen. Van Hilten aan de 
Wilhelminakade werd sterk bij de 
inrichting betrokken en Hoveniers-
bedrijf Donkergroen nam de buiten-
ruimte rond de school onder han-
den. “Op 20 december ging de kin-
deropvang van start en op 5 janua-
ri dit jaar werd er al onderwijs ge-
geven. Maar toen was het allemaal 
nog niet in detail klaar,” memoreer-
de directeur Petra Goesten in haar 
welkomstwoord waarin zij de posi-
tieve opstelling van de gemeente, de 
samenwerking met de architect en 
het bouwbedrijf roemde, waardoor 
veel van de eigen visie en wensen 
kon worden gerealiseerd. Dirk Vlaar 
van BBHD Architecten uit Alkmaar 

tekende het ontwerp en de bouw 
werd uitgevoerd door Hodes Bouw-
systemen uit Enschede. BBN-ad-
viseurs uit Houten begeleidde het 
project.
“Veel lokale ondernemers hebben 
bijgedragen aan de bouw en inrich-
ting van het pand zoals dat er nu bij 
staat. Maar ook de talrijke sponsors 
willen we niet vergeten te bedan-
ken. Het is een waardevol proces 
geweest wat we met elkaar heb-
ben doorlopen. Het gebouw voelt 
aan als een heerlijke jas en munt uit 
door duurzaamheid. Op het dak zijn 
zonnecollectoren geplaatst waar-
mee we op den duur energieneu-
traal kunnen functioneren,” aldus 
Goesten die al doende liet weten 
al maanden lang heel prettig in het 
gebouw te werken. Zij bedankte al-
le medewerkers die in de week van 
9 tot en met 13 maart hebben bij-
gedragen aan de diverse openings-
activiteiten, met een cultuurweek 
voor de leerlingen en een afsluiten-
de voorstelling op de vrijdag voor 
de ouders. Een woord van dank uit-
te zij ook aan de leerlingen die voor 
belangstellende ouders en omwo-
nenden rondleidingen hebben ver-
zorgd. Woningcorporatie Eigen 
Haard sponsorde daarbij de koffie 
en koek. “Het is door iedereen alle-
maal erg positief ervaren, ook door 
de buren rondom de school die toch 
vaak overlast hebben gehad tijdens 
de bouw.”

Graag een gymzaal
Natuurlijk waren er ook cadeau-
tjes voor het Duet. Zo tastte Rabo-
bank Regio Schiphol diep in de bui-
del van het coöperatieve fonds met 
de overhandiging van een cheque 
van 10.000 euro door rayondirec-
teur Ruud van Hecke. Hij deed dat 
samen met de voorzitter van de Le-
denraad Jetty van der Pol. De ge-
meente bleef niet achter en four-
neerde 3.500 euro voor een bank in 
de buitenruimte. Gerrit Valkenburg 
bood als voorzitter namens de ou-
dervereniging 100 sportshirts voor 
de kinderen aan in blauw met het 
opgedrukte logo van het Duet plus 
nog eens 200 verkeershesjes. Ber-
enike van Lohuizen van bouwbege-
leider BBN uit Houten schonk een 
fraaie koperen wandschaal met 
daarin de locatiecoördinaten van de 
school in graden NB en WL. En zo 
waren er nog meer mooie cadeaus 

Het Duet, samengaan van basisonderwijs en kinderopvang in het IKC Tha-
merdal

Rabobank Regio Schiphol doneerde 10.000 euro. V.l.n.r. Martie Kwantes 
(ICBO Uithoorn), Petra Goesten (het Duet), Ruud van Hecke en Jetty van der 
Pol (Rabobank Regio Schiphol)

De nieuwe brede school is een ontmoetingsplaats voor kinderen in de wijk 
Thamerdal

waaronder veel bloemstukken. Pe-
tra Goesten was samen met direc-
teur bestuurder Martie Kwantes 
van de stichting ICBO Uithoorn on-
der de indruk van zoveel goede ga-
ven en aandacht voor het IKC Tha-
merdal. Zijn er desondanks nog 
wensen? “Jazeker, we zouden het 
fijn vinden als op de plaats waar 
nu nog de oude Regenboogschool 
staat op termijn een gymnastiek-
zaal of sporthal wordt neergezet. 
Voor het gymmen moeten de kinde-
ren nu nog naar de locatie van de 
voormalige Dolfijn aan de Johan de 
Wittlaan en die is eigenlijk te klein. 
Maar ik heb begrepen dat het on-
derwerp in de gemeenteraad is be-
sproken en dat het verder wordt uit-
gewerkt, dus we wachten het af,” 
aldus Kwantes met een blik op de 
wethouder en de aanwezige raads-
leden.

Ontmoetingsplaats
Het nieuwe gebouw van het Duet 
heeft een open structuur met veel 
raampartijen in de gevel. De ruim-
te die eigenlijk bedoeld is voor de 
naschoolse opvang, is vervlochten 
met die voor het onderwijs. Men 
vond het zonde om onder school-
tijd ruimtes leeg te laten die alleen 
na schooltijd worden gebruikt. Dat 
bood de mogelijkheid om het ge-
bouw wat extra’s te geven. Zoals 
een crea-techniek atelier, een bi-
bliotheek en een woonleefkeuken 
als hart van het gebouw. Er is geko-
zen voor relatief kleine onderwijslo-
kalen maar veel ruimte in de gan-
gen, zodat kinderen op verschillen-
de manieren kunnen spelen en le-
ren, maar ook kinderen uit de an-
dere groepen kunnen ontmoeten. 
Tijdens school èn na school. Er zijn 
verder kleinere tussenruimtes om in 
een beperkt groepje rustig te kun-
nen werken, om even tot rust te ko-
men, om werk in te halen of om ex-
tra ondersteuning te kunnen bieden 
aan kinderen die dat nodig hebben. 
Alle medewerkers zeggen erg blij 
te zijn met het gebouw waarin zij 
veel van hun eigen inbreng terug-
zien. “Het is elke dag een feestje om 
er te mogen spelen, te leren en te 
werken. Dat geldt ook voor de kin-
deropvang,” laat Mariska Plasmeijer 
weten. Zij is locatieleider opvang 
van Solidoe.
Het Duet is een ontmoetingsplaats 
in de wijk, waarin alle kinderen 
van 0-13 een uitdagende en veilige 
speel- en leeromgeving wordt ge-
boden, zodat ieder kind zich veel-
zijdig kan ontwikkelen. Bij het Duet 
kunnen kinderen van 7.30 tot 18.00 
uur terecht voor opvang en onder-
wijs. Meer weten? Op de nieuwe 
website www.hetduet.nl vindt u heel 
veel informatie.

Scouts doen mee aan NLdoet
Uithoorn - Op zaterdag 21 maart 
is het weer zo ver. Dan organiseert 
het Oranje Fonds voor de elfde keer 
NLdoet in het hele Koninkrijk. Zo 
ook Scouting Admiralengroep Uit-

hoorn. Zij gaan een grote voorjaars-
schoonmaak houden en hun pio-
nierhout behandelen om houtworm 
geen kans te geven. Scouting Ad-
miralengroep Uithoorn is een flo-

rerende scoutinggroep in Uithoorn. 
Zij bieden voor de jeugd vanaf 6 jaar 
de kans om zich te ontwikkelen op 
allerlei gebieden en worden uitge-
daagd door de activiteiten op land 
en water.
Samenwerken en buitenspelen 
proberen zij te stimuleren door de 
jeugd weer enthousiast te maken 
voor iets anders dan hun smartpho-
ne, tablet of computer.
Koken, spelletjes, hike lopen, navi-
geren, pionieren, knopen leggen, 
roeien, zeilen, kanoen, vuur ma-
ken, kamperen, en nog veel meer. 
Scouting daagt de jeugd uit om el-
ke week wat anders te doen, samen 
met andere scouts. Zo leren scouts 
vaardigheden beheersen en maken 
vrienden waar ze hun hele leven 
profijt van hebben.

Schoon
“Om de jeugd een veilige en scho-
ne omgeving te bieden, doet Scou-
ting Admiralengroep mee met NL-
doet,” aldus de organisator van de 
klussen met NLdoet. “Daar begint 
het allemaal mee. NLdoet is een 
mooie kans om die klus op te pak-
ken.” Daarnaast wordt ons nieuwe 
en oude pionierhout behandeld te-
gen houtworm, zodat er weer jaren 
mee gebouwd kan worden. “Pionie-
ren is de vaardigheid om met hou-
ten palen en touw mooie bouwwer-
ken te maken, zoals keukens, brug-
gen, torens en poorten.” Mensen die 
bij ons in actie willen komen, kun-
nen zich aanmelden op www.nl-
doet.nl. 

Succes
Het succes van NLdoet blijkt al uit 
het groeiend aantal vrijwilligers dat 
zich tijdens deze dagen inzet. Tij-
dens NLdoet 2014 waren al 325.000 
vrijwilligers actief bij zo’n 8.700 
klussen. Ook leden van het Konink-
lijke Familie en diverse landelijke en 
lokale politici staken in de afgelo-
pen jaren hun handen uit de mou-
wen. Ronald van der Giessen, direc-
teur Oranje Fonds, is verheugd over 
de animo voor NLdoet. “We ho-
ren het steeds terug: meedoen aan 
NLdoet is ontzettend leuk! Je leert 
nieuwe mensen en organisaties 
kennen, ontdekt allerlei nieuwe din-
gen over je klusgenoten én je helpt 
er ook nog eens een maatschappe-
lijke organisatie mee. En zij hebben 
daar het hele jaar plezier van!“

Oranje fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven in Nederland en het Caribi-
sche deel van het Koninkrijk. Het af-
gelopen jaar steunde het met € 28,7 
miljoen initiatieven die ervoor zor-
gen dat mensen elkaar ontmoeten, 
minder eenzaam zijn, begrip krijgen 
voor elkaar en zich inzetten voor 
een ander. De Nationale Postcode 
Loterij is partner van NLdoet. Het 
Oranje Fonds wordt verder o.a. ge-
steund door De Lotto en door Vrien-
den en bedrijven. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn 
het beschermpaar van het Oranje 
Fonds. Daarnaast is Koningin Máxi-
ma ook beschermvrouwe van Scou-
ting Nederland.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
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baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
Recht
Linksom of rechtsom, allemaal krijgen we 
wat mee van het nieuws van de dag of de 
week. Je moet wel erg druk zijn om niet 
mee te krijgen wat er speelt in de wereld. 
Mijn kinderen horen op school allerlei zaken uit het nieuws en een 
keer in de week ligt bij ons de Kidsweek in de brievenbus. Een krant 
voor kinderen die ik stiekem zelf ook erg leuk vindt. De donderdagoch-
tend begint bij ons steevast met de mop van de week uit de krant.  Vol-
wassenen halen hun nieuws ook uit de krant, lezen het online of horen 
het op de radio. En als we om een praatje verlegen zitten is het  nieuws 
altijd een perfect gespreksonderwerp. 

Sentimenteel
Nu ben ik geen notoire nieuwsvolger. Het nieuws is vaak een gro-
te mesthoop van bagger, vuil, achterklap en negativiteit. Vandaar dat 
ik de Kidsweek prima kan pruimen met wat luchtiger nieuws en wat 
moppen. Toch ontkom ik er niet aan om het volwassenen nieuws zo nu 
en dan te volgen, al is het maar om mee te kunnen praten bij het kof-
fiezetapparaat op de werkplek. Soms volg ik het omdat ik in een sen-
timentele bui ben. Als moeder zijnde word ik getriggerd door alle kop-
pen in de krant die schreeuwen “gezinsdrama”  of “baby van 3 we-
ken overreden door alcoholist”. Ik weet dat ik narigheid ga lezen, maar 
kan mezelf niet tegenhouden. Als ik de hartverscheurende artikelen 
lees, word ik stil en ben ik dankbaar dat op datzelfde moment mijn le-
ven nog in orde is en alles goed gaat met mijn kinderen. Dat is waar-
schijnlijk de rode draad die we allemaal ervaren rondom het nieuws. 
Het geeft je een besef dat dingen veel erger kunnen en dat je dankbaar 
moet zijn voor al het goeds in je eigen leven. En soms zal het mensen 
inspireren om het zelf beter te doen.

Eigen rechter spelen
Als je leest hoeveel narigheid er om ons heen is, kan het je verlam-
men. Sinds ik moeder ben, realiseer ik me ook hoe kwetsbaar het le-
ven is. Bij het idee dat mijn kind onder een auto komt, slachtoffer wordt 
van een of andere gek dan stijgt mijn adrenaline niveau tot ongeken-
de hoogtes. Alleen al bij het idee begint mijn bloed te koken en word 
ik bijna bang van mezelf. Het rechtssysteem in Nederland vind ik voor 
de slachtoffers ontzettend slecht. Recht moet gesproken worden door 
objectieve rechters zonder de emoties van woede en intens verdriet. 
Dat is logisch en goed maar vaak denk ik echter dat de daders meer 
rechten hebben en makkelijker wegkomen met hun misdaad dan de 
slachtoffers in het geheel. 

Regionaal
Laten we dan gewoon lekker het regionale nieuws volgen in onze ei-
gen weekbladen. Dat brengt het nieuws dichtbij, nieuws waar je wat 
mee kan. Aankondigingen voor evenementen in de eigen regio, recla-
mes van de winkels in de buurt en de kleine nieuwtjes als een gouden 
huwelijk. Dat kun je gerust lezen zonder je boos te moeten maken of 
je ellendig te voelen. En als iets je raakt, kun je altijd een ingeschreven 
brief sturen om je mening met alle krantenlezers te delen. Laat de we-
reld maar die grote wereld zijn, de wereld veranderen begint toch al-
tijd bij jezelf en dat gaat maar in hele kleine stapjes in je eigen buurt.

Week agenda 
Vita Welzijn

High Tea met optreden 
van volksdansers 
Op vrijdag 27 maart, van 13.30 – 
16.30 uur, organiseert Vita een 
gezellige high tea. Het belooft 
een leuke middag te worden 
met heerlijke hapjes en een op-
treden van onze dansclub o.l.v. 
Maria Perry. Deelnemen aan 
deze middag kost 6,-. U kunt 
zicht inschrijven op het kantoor 
van het Bilderdijkhof. 

Inloopspreekuur Ipad in 
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Op dinsdagmiddag (behalve de 
2e dinsdag van de maand) is 
er de mogelijkheid om hulp te 
krijgen bij het gebruik van uw 
Ipad. Naast de 10 wekelijkse 
cursus zilver online, waar men 
leert wat een Ipad is en wat je 
hier allemaal mee kunt, bied Vi-
ta welzijn en advies nu ook de-
ze dienst aan. Heeft u vragen of 
vindt u het leuk om eens met el-
kaar tips uit te wisselen over het 
gebruik van een Ipad of tablet, 
dan bent u deze middag tussen 
13.30 uur en 16.00 uur, van har-
te welkom. De entree is 1 euro 
excl. koffie/thee. 

Paas- bloemschikworkshop 
Op dinsdag 31 maart organi-
seert Vita een paas- bloem-
schikworkshop. U kunt dan uw 
eigen paas- stuk maken. Het is 
van 10:00 tot 11:30 uur, inclusief 
een hapje en drankje, kosten 
zijn 13,50. Let op: neem wel uw 
eigen snoeischaartje en mesje 
mee Bel voor Info en/of aanmel-
ding: Irma de Jong 06-24264047

Vita-wijksteunpunt
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297-567209,
www.vitawelzijnenadvies.nl

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
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Dierenambulance, tel: 06-
53315557.
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Bakkerij Westerbos sponsort 
Stichting van het Kind!
Regio - Bakkerij Westerbos ver-
koopt vanaf vandaag Stichting van 
het Kind gebakjes. De bakkerij is 
begaan met het lot van kinderen die 
in tehuizen wonen en doneert daar-
om 50 eurocent per verkocht gebak-
je aan Stichting van het Kind. Stich-
ting van het Kind is een grootscha-
lige actie gestart waarbij mensen 
door het kopen van een Stichting 
van het Kind gebakje, sport mogelijk 
maken voor kinderen die in tehuizen 
wonen. Deze kinderen kunnen na-
melijk maar zelden op een sportver-
eniging en er is nauwelijks budget 
voor sportmaterialen. Omgerekend 
kan de stichting met 5,- sport ge-
durende een maand lang mogelijk 
maken voor een kind. Koop dus 10 
gebakjes en maak sport een maand 
lang mogelijk voor een kind!
Het gaat om een landelijke actie 
waarbij er per gemeente maar één 
bakker mag aansluiten. Bakkerij 
Westerbos zet zich graag in voor de-
ze doelgroep en greep daarom de-
ze kans. Het mooie aan deze actie 
is dat het opgehaalde bedrag regio-
naal wordt besteed. Met het bedrag 
dat Bakkerij Westerbos ophaalt, 
maakt Stichting van het Kind sport 
mogelijk voor kinderen uit de re-

gio De Kwakel en Mijdrecht. Stich-
ting van het Kind zet zich in voor 
kinderen die in tehuizen wonen. Dit 
doet de stichting door middel van 
drie hoofdprojecten: Het Sportpro-
ject richt zich op het aanbieden van 
sportmateriaal en workshops. Te-
huizen beschikken nauwelijks over 
sportmateriaal en kinderen kunnen 
niet lid worden van een sportvereni-
ging. De Zeeboerderij is een week-
end- en vakantieopvang voor kinde-
ren die geen ouders of familie heb-
ben die hen kunnen opvangen. Op 
de Zeeboerderij kunnen kinderen 
gewoon weer even kind zijn. En er 
wordt gewerkt aan een sociaal net-
werk rondom kinderen. Bij het pro-
ject ‘Meedoen in de samenleving’ 
begeleidt Stichting van het Kind 
jongeren die op het punt staan om 
op zichzelf te gaan wonen. Jonge-
ren in tehuizen moeten als zij 18 jaar 
zijn, op zichzelf gaan wonen.
Velen van hen zijn hier niet klaar 
voor en belanden op straat, omdat 
zij niet zelfstandig genoeg zijn om 
voor zichzelf te kunnen zorgen. Dit 
project richt zich op zelfredzaam-
heid, het vinden van een geschikte 
opleiding en/of baan en biedt hulp 
bij het zelfstandig wonen. 

Het Harder Than Heavy 
evenement is weer terug!
Regio - Harder Than Heavy, het 
muziekevenement wat jonge en 
oude hardrockers samenbrengt, 
is weer terug! Door het sluiten van 
jongerencentrum The Mix was de 
laatste HTH in oktober 2013. De ex-
vrijwilligers van The Mix zetten ge-
woon door en organiseren nu voor 
de tweede maal HTH buiten het 
voormalig jongerencentrum en wel 
op zaterdag 21 maart in café Onze 
Vrijheid in de Amstelhoek nabij Uit-
hoorn. De eigenaren van het café 
voorzien hierbij in de behoefte om 
live-muziek te brengen in de ‘hea-
vymetal’-stijl. De avond wordt ge-
past geopend door niemand minder 
dan singer-songwriter Pieter Epke. 

Met onvervalste Rock en Roll zal hij 
het publiek opwarmen voor de ‘jon-
ge tijgers’ van Devils 3rd! Zij spelen 
in de stijl van trashbands als Mega-
deth, Slayer en Annihilator. De zeer 
bewegelijke zanger zal het publiek 
opzwepen voor de afsluiter van de-
ze avond: de Brabantse band MpirE. 
Zij zullen de avond muzikaal invul-
len met covers van de grote metal-
bands op aarde, zoals Judas Priest, 
Saxon, Accept en Gary Moore. Zij 
bewijzen keer op keer tot de top van 
Nederland te behoren! De toegang 
is gratis en iedereen vanaf 18 jaar is 
welkom! Onze Vrijheid bevindt zich 
aan de Mijdrechtse Zuwe 69 in de 
Amstelhoek. 

IVN excursie naar de 
Ridder-hofstad Gunterstein
Regio - De IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert op 
zondag 22 maart 2015 om 14.30 uur 
een Stinzenplantenexcursie in de 
binnentuin van de Ridderhofstad 
Gunterstein te Breukelen. De privé 
binnentuin wordt speciaal voor de-
ze excursie door de jonkheer open-
gesteld. Samen met IVN-natuurgid-
sen bekijkt u de stinzenplanten die 
in de maand maart volop in bloei 
staan. Ook zal worden gekeken 
naar uitbottende knoppen van de 
bomen en struiken en wordt geke-
ken en geluisterd naar de luidkeels 
zingende vogels. De deelnemers 
aan deze excursie kunnen op eigen 

gelegenheid naar Gunterstein gaan, 
maar als de trip per auto gaat is sa-
men rijden aanbevolen. Daartoe ko-
men degenen die per auto gaan of 
mee willen rijden om 14 uur naar 
Het Spoorhuis in Vinkeveen, op de 
hoek van de Demmerik/Spoorlaan. 
De excursie is gratis voor IVN-le-
den/donateurs. De andere deelne-
mers betalen een vrijwillige bijdra-
ge voor het IVN.
Trek warme kleding en laarzen of 
stevige schoenen aan. Hebt u een 
verrekijker? Neem die dan mee. 
Belangstellende kunnen zich aan-
melden bij Nel Bouwhuijzen, tel. 
0297-261982

Amstel Blazers Collectief 
verrast De Vuurvogel!

Uithoorn - Afgelopen week hiel-
den de leerlingen en leraren van de 
Uithoornse basisschool De Vuurvo-
gel een theaterweek. Deze stond 
in het teken van verschillende lan-
den in en buiten Europa. Tijdens 
de theaterweek vierden zij ook dat 
hun school alweer bijna 5 jaar be-
staat. Donderdag 12 maart jl. werd 
de week afgesloten met een podi-
umavond in de aula van SG Thamen, 
waarbij alle leerlingen acte de pré-
sense gaven. Na een week intensief 
oefenen, het volgen van theaterles-
sen, danslessen en trommelwork-
shops konden ze de resultaten hier-
van aan hun ouders laten zien. Tij-
dens de pauze werden de kinderen 
en het publiek verrast met een op-
treden van het Amstel Blazers Col-
lectief. Speciaal voor deze gelegen-
heid had het orkest een paar leu-
ke muziekstukjes uitgezocht wat 
aansloot bij het landenthema. “Ca-
ravans” met invloeden uit Marok-
ko. “Valse Lorraine” een leuke Fran-
se wals. “Star Trek” gaat voorbij de 
sterren en de maan. “Two Worlds” 
uit de Disney musical Tarzan. En af-
gesloten werd met het vrolijk “Duchi 
Merenque” een vrolijk Antilliaans 
muziekstukje. Vervolgens werden 
alle blaasinstrumenten nog een keer 
apart voorgesteld aan de kinderen. 
Want ja, ze hebben geleerd hoe je 
bijvoorbeeld klarinet moet schrij-
ven, maar hoe klinkt die eigenlijk? 
Hoe ziet een saxofoon er nou pre-

cies uit. En wist je dat daar zijn ook 
weer verschillende soorten van zijn? 
En jee, wat is die grote bastuba toch 
een grote toeter. Stuk voor stuk lie-
ten de 24 orkestleden op het podi-
um hun instrumenten zien en horen.
Voor het onlangs gestarte Amstel 
Blazers Collectief was dit hun eerste 
optreden voor publiek. Wekelijks re-
peteren de orkestleden met hun di-
rigent Richard Wortel in de gymzaal 
van De Vuurvogel. Daarom was het 
ook extra leuk het eerste optreden 
voor De Vuurvogel te mogen verzor-
gen. De komende periode zal volle-
dig in het teken staan van de voor-
bereidingen voor het concert tijdens  
het jaarlijks terugkerend fantasy 
evenement Elfia. Dit  spectaculairste 
en grootste kostuumevent van Euro-
pa zal op 25 en 26 april a.s. plaats-
vinden op kasteel de Haar te Haar-
zuilens. Het Amstel Blazers Collec-
tief zal voor deze gelegenheid om-
getoverd worden tot “The Ice and 
Fire Windband”. Zij zullen tijdens 
deze twee dagen het muziekstuk 
“Game of Elfia” ten gehore brengen. 
Deze muziek, welke volledig is ge-
arrangeerd door Richard Wortel, is 
geïnspireerd op de muziek uit de 
gelijknamige HBO tv serie Game of 
Thrones. De orkestleden gaan, spe-
ciaal voor deze gelegenheid,  ge-
heel in stijl gekleed. Naast het re-
peteren van de muziek zijn ze dan 
ook druk bezig met het maken van 
de kostuums.

Bingo 
Uithoorn - 27 maart is er  weer een 
geweldige bingo in ‘t Buurtnest in 
de Arthur van schendellaan 59 in 
Uithoorn. De bingokaarten kosten 
1 euro en 6 voor 5 euro , de super 
ronde kost 1,50 en 6 voor 7,50 de 
tombola is 3 lootjes voor 1 euro.
Er zijn weer prachtige prijzen te 
winnen o.a een Nilfisk nat/droog
stofzuiger en een blender. De zaal 
is 19.00 open en de bingo zal van 
19.30 tot 22.30 duren. Wij hopen 
weer op een grote opkomst.
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Uithoorn - Na de krokusvakan-
tie werd er gestart met de Theater-
week “Een reis om de wereld”. An-
derhalve week lang kregen de leer-
lingen theaterlessen van twee ‘ech-
te’ theaterjuffen, een trommelwork-
shop van Drummerslab.nl, werden 
er kostuums gemaakt en decors 
geschilderd. In elke groep stond 
een land centraal waar over werd 
gewerkt. Elke klas mocht zelf, sa-
men met de theaterjuffen, de voor-
stelling bedenken: wat willen jul-
lie op het podium laten zien?   Ook 
de ouders werden bij de Theater-
week betrokken: elke ochtend za-
gen we ouders in verschillende kle-
derdrachten: van Suriname tot Vo-
lendam tot Marokko en Somalië, de 
prachtigste outfits hebben we ge-
zien. Of er stonden ‘mime-moe-
ders’ in de gang te stofzuigen of 
hun tanden te poetsen.  En bij een 
feestje hoort taart: elke klas werd 
verwend met een prachtige Vuur-
vogeltaart en de ouders kregen  
een ‘Vuurvogel 5 jaar-cupcake’, 
gemaakt door  moeders van onze 
school.  
Na anderhalve week voorbereiding 
en pret, was het afgelopen donder-
dag  zover en lieten onze kinde-
ren zien hoe mooi en verschillend 
de wereld is via theater en muziek. 
De Podiumavond in Thamen begon 
heel verrassend met een raket-
liedje van groep nul, één en twee. 
Bij het vrolijke liedje Star Tracking 
werd meteen de vrolijke noot voor 
de avond gezet. Vanuit de ruimte, 
landen we op de wereld, om pre-
cies te zijn in Marokko. Groep 3, 
die danste en zong ‘met die kame-
len hoef je je niet te vervelen’. 

Eifeltoren
Vanuit het zand reisden we door 
naar Frankrijk waar de jonkheren 
zowel met gedicht als lied de da-
mes  het hof maakten. De kinde-
ren  spraken, met een zelfgemaak-
te Eiffeltoren op de achtergrond, 
zelfs écht Frans!.  Tijdens de pau-
ze verzorgde het Amstel Blazers 
Collectief een leuk  verrassingop-
treden waarbij ze hun muziekkeu-
ze helemaal aangepast hadden 
aan het landenthema.  Na de pau-
ze staken we met de piratenboot  
de zee over naar Engeland  en ging 
groep 5 verder met een komische 
Mister Bean act, Zwerkbal van Har-
ry Potter en de Big Ben. Het cul-
turele toneel werd afgewisseld met 
glamour op de rode loper uit Hol-
lywood en hippe breakdance uit 
Amerika door groep 6. Tante Es liet 
op fantastische wijze, samen met 
zijn klasgenoten van groep 7,  zien 
wat een gezellig swingend land 
Suriname is. Op de vrolijke muziek 
van Bigi Kaaiman werd er geweldig  
salsa gedanst en ook de ritmes op 
de trommels klonken als muziek in 
de oren. Tenslotte gingen we met 
het vliegtuig nog naar het drukke 
Dubai Internationale Airport.  De 
oliesjeiks met hun Ferrari ontbra-
ken niet en na een zandstorm en 
een prachtige trommelvoorstelling 
eindigden we muzikaal genietend 
onze reis om de wereld al vliegend, 
van raket tot vliegtuig. De kinderen 
hebben met deze podiumavond la-
ten zien hoe rijk en mooi onze we-
reld is en hoe creatief je dit via the-
ater kunt uitbeelden. Als blijvend 
aandenken aan het 5 jarig bestaan 
werden de leerlingen nog verrast 
door de Oudervereniging met een 
sleutelhanger met wereldbol met 
daarop: “5 jaar Vuurvogel!”

Vuurvogel viert 5 jarig 
bestaan met Theaterweek
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4e lustrum Lionssenioren-
dag groot succes!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
de twintigste Lions Seniorendag bij 
Party Centrum Colijn een groot suc-
ces. Een uitverkocht huis! 
Een feestelijke sfeer en een mooi 
programma bezorgden de Uit-
hoornse Senioren weer een gezelli-

ge en fijne middag.  De liedjes van 
het trio  FloJo Features namen on-
ze senioren mee naar vroegere tij-
den! Voorts was er een prachtige 
Dans Demonstratie van de nummer 
drie van de N K voor paren van Le-
onie en Kevin.

Camiel Boomsma laat de 
vleugel zingen
Uithoorn - Zondagmiddag verzorg-
de de vijfentwintigjarige pianist Ca-
miel Boomsma een recital in de 
concertserie van de Stichting Cul-
turele Activiteiten Uithoorn (SCAU). 
De concertzaal van de SCAU in de 
Thamerkerk was goed bezet en de 
musicus heeft zijn publiek niet te-
leurgesteld.
Het gekozen programma was aan-
genaam toegankelijk, maar wel met, 
na de pauze, stukken die men zel-
den op de vleugel hoort. Een spran-
kelend gespeelde vroege sona-
te van Haydn vormde de opening, 
met daarna Chopin tot aan de pau-
ze. Camiel Boomsma voelt zich vol-
komen thuis in het romantische pia-
norepertoire en hij beheerst zijn mé-
tier tot in alle finesses. De briljan-
te passages in de Ballade nummer 
1 van Chopin gonsden en golfden 
door de zaal alsof er een heel sym-
fonieorkest in de vleugel zat. In het 
rustige en bedachtzame tempo van 
de twee Nocturnes opus 48 en opus 
62 zong de vleugel zacht en ontroe-
rend, alles prachtig van toon. Er was 
een intens bewogen musicus aan 
het woord, die, volledig, beschei-
den en geconcentreerd opgaand in 
de muziek, zijn luisteraars meteen 
in zijn ban had en achter de vleugel 
zijn nauwelijks herstelde grieperig-
heid gelukkig volledig vergat.

Pauze
Na de pauze bleef Camiel Boom-
sma in laat romantische sferen, 
maar met muziek die oorspronke-
lijk niet voor piano is geschreven. 
Integendeel, want Richard Wagners 
“Die Walküre”, “Parsifal” en “Tristan 
und Isolde” zijn opera’s met grote 
orkestbezettingen en een knappe, 
verfijnde instrumentatie die moei-
lijk condenseerbaar is tot het poc-
ketformaat van een eenzame pia-
no. Maar wel met vele meeslepen-
de passages die de luisteraar via het 
oor kunnen ontroeren en, als een 
muzikale drug, kunnen bedwelmen. 
Was je in de radio- en CD-loze ne-
gentiende eeuw niet in de gelegen-

heid een operahuis of concertzaal 
te bezoeken, dan kreeg je die, toen 
nieuwe en spraakmakende, muziek 
dus nooit te horen. Om desondanks 
een bredere verspreiding ervan te 
bevorderen, hebben tijdgenoten van 
Wagner delen uit zijn opera’s be-
werkt voor de piano. Zo kon het pu-
bliek ook in kleine provinciezaaltjes 
of een forse huiskamer toch een in-
druk krijgen van deze muziek. Maar 
de piano moest dan wel worden be-
speeld door een geweldig goede pi-
anist, want de gecomponeerde pi-
anobewerkingen eisen groot mu-
zikaal en technisch vakmanschap, 
plus de fantasie om over te brengen 
wat anders uit een orkest en uit zan-
gers klinkt.

Vakmanschap
Dat vakmanschap bleek op voor-
treffelijke wijze aanwezig in de mu-
zikale persoonlijkheid van Camiel 
Boomsma. Prachtig en met kleurrij-
ke orkestrale allure klonken de na 
de pauze gespeelde delen uit Wag-
ner-opera’s. Eerst “Siegmunds Lie-
besgesang” uit “Die Walküre, in een 
bewerking door de Franse compo-
nist Brassin. Vervolgens klonk de 
“Goede Vrijdagmuziek” uit “Parsi-
fal”, in een bewerking door Stradal, 
leerling van Liszt. Besloten werd, 
indrukwekkend gespeeld en zacht 
wegstervend, met “Isoldes Liebes-
tod”, in de knappe en virtuoze pia-
noversie die Franz Liszt ervan heeft 
gemaakt en die dan ook slechts 
door een toppianist goed kan wor-
den uitgevoerd. En dat gebeurde. 
Goed dat Boomsma die Wagnerbe-
werkingen op CD heeft gezet. Ca-
miel Boomsma bedankte zijn en-
thousiaste publiek via een uitstap-
je naar Rusland, met “Moment Mu-
sical” nummer 2 van Rachmaninov.
Bij de SCAU is in de Thamerkerk op 
zondag 12 april, om 14.30 uur, ac-
teur, presentator en schrijver Ursul 
de Geer te gast, met een verhalend 
solotoneelprogramma:“Liever onge-
lukkig met parels dan zonder; het 
leven van Heer Geer”.

Nieuw in de regio:
Wij willen uw auto nu.nl
Regio - In de regio De Ronde Ve-
nen en Aalsmeer is er een nieuwe 
auto inkoopsite actief. Wijwillenuw-
autonu.nl werkt volgens het princi-
pe van We Buy Any Car, maar dan 
vanuit een plaatselijke en betrouw-
bare ondernemer. Van Kouwen, de 
Opel, Kia, Fiat en Alfa Romeo dea-
ler in Mijdrecht , Aalsmeer, Amster-
dam en Hoofddorp, draait de rollen 
om! Ze willen u geen auto vérkopen, 
nee ze kópen juist uw auto. 
Theo van Kouwen, directeur/eige-
naar van Van Kouwen Automotive 
zegt hierover het volgende: ” We 
hebben inmiddels 3 Outlet Stores 

binnen onze automotive groep, waar 
we occasions van alle merken en al-
le prijsklassen aanbieden. Voor de-
ze Outlet Stores zijn wij constant op 
zoek naar alle soorten en maten ge-
bruikte auto’s.
We geven daar een mooie prijs voor 
en uiteraard direct geld! Vaak blijkt 
in de praktijk zelfs dat de auto meer 
waard is dan ons online systeem 
heeft aangegeven.
Dan doen we ook niet moeilijk en 
geven we meer geld voor de au-
to dan op de taxatie staat.” Ga naar: 
Wijwillenuwautonu.nl en kijk zelf 
wat uw auto waard is.

Ceres kringloop is 
vernieuwd
Uithoorn - De eerste reacties van 
het publiek zijn bijzonder posi-
tief. Ceres Kringloopcentrum heeft 
een ware metamorfose ondergaan. 
Complete afdelingen zijn van plaats 
veranderd. Het resultaat mag er 
zijn, een opgeruimde, verzorgde en 
ruimtelijke kringloopwinkel, maar 
waarbij wel het karakter en de sfeer 
van een kringloopwinkel zijn behou-
den. Er worden de komende maan-
den zeker nog enkele wijzigingen 
doorgevoerd. Maar die zullen min-
der ingrijpend zijn. 

Verplaatsen
Door het verplaatsen van diverse af-
delingen binnen het pand van Stich-
ting Ceres Kringloopcentrum en al-
les praktisch in te delen, is ook meer 
ruimte ontstaan. Hierdoor is het 
snuffelen en winkelen in de kring-
loopwinkel een stuk plezieriger ge-
worden. Onder andere de baby- en 
peuterkleding zijn naar de begane 
grond verhuisd. Op deze afdeling 
vindt men nu ook het speelgoed en 
de positiekleding. De grote meu-
bels, zoals banken, zijn naar de eer-
ste etage verhuisd. Ook daar is meer 

ruimte gecreëerd, waardoor men nu 
eerst de banken goed kan testen al-
vorens tot aanschaf over te gaan.

Enthousiast
De medewerkers en vrijwilligers van 
Stichting Ceres zijn enthousiast over 
de nieuwe indeling. Stichting Ceres 
zal dit voorjaar met diverse acties 
komen. Op woensdag 25 maart aan-
staande zal een kunstveiling worden 
georganiseerd. Zie de advertentie in 
deze krant! Ook voor Pasen staat 
een leuke actie gepland. Binnenkort 
meer hierover in een advertentie.
Stichting Ceres levert een actie-
ve bijdrage aan een duurzaam her-
gebruik van goederen. De inbreng 
van goederen (kleding, meubelen, 
speelgoed, elektrische apparatuur 
enz) wordt dan ook zeer op prijs ge-
steld.
Tevens vervult de Stichting Ceres 
met haar vrijwilligers een maat-
schappelijke functie. En tenslotte 
steunt de Stichting Ceres vele goe-
de doelen. Een Stichting met een 
glimlach. Oftewel ‘De Leukste Win-
kel van Uithoorn’. Nu ook op Face-
book en Twitter!

Jazz aan de Amstel laatste 
keer dit seizoen
Uithoorn - Zondag 22 maart is de 
laatste Jazz aan de Amstel van dit 
seizoen. Onder leiding van singer/
songwriter en presentatrice Shy-
la Zoet kunt u luisteren naar echte 
Jazz standards, eigen songs, maar 
ook evergreens en bewerkingen van 
bestaande nummers. Er zijn tevens 
gastoptredens van o.a. Michèle Ka-
ramat Ali, Astrid Akse en Bart Vonc-
ken.
Zoet kijkt terug op een mooi 3e sei-
zoen Jazz aan de Amstel. Met me-
dewerking van meer dan vijftig mu-
zikanten en een enthousiast publiek 
was het zeer geslaagd. Aanstaan-
de 23 maart is o.a. Bart Voncken (K-
otic) te gast. Hij is actief producer, 
songwriter, A&R en presenteerde 
zich afgelopen november als solo-
zanger aan het publiek in het voor-
programma van Niels Geusebroek. 
Met zijn songs die pop, country en 
akoestisch fuseren beschrijft hij al-
ledaagse emoties zoals liefde, hart-
zeer, troost en passie op zijn eigen 
manier. Zangeres Michèle Karamat 
Ali is een echte ‘power’ zangeres 
en won ooit de Soundmixshow als 
Whitney Houston. Nu treedt zij voor-
namelijk op met haar band ‘Too Hot 
to Handle’ en is zondag te bewon-
deren bij Jazz aan de Amstel. Samen 
met gitariste/zangeres Astrid Ak-

se die reeds met vele artiesten zo-
als o.a. Veldhuis en Kemper, Waylon, 
Lois Lane, Freek de Jonge en Xan-
der de Bousonje tourde vormen zij 
een zeer kleurrijk geheel bij de laat-
ste Jazz aan de Amstel. Kon u eind 
februari nog genieten van meer tra-
ditionele jazz uitgevoerd door Debo-
rah J. Carter, deze keer worden er 
vele muziekstijlen ten gehore ge-
bracht.
Zangeres Shyla Zoet, dagelijks te 
horen in de KPN commercial ‘Be-
gin Gemist’ op radio en televisie met 
de standard Dream a little Dream, 
werkte reeds met vele nationale en 
internationale artiesten samen. On-
der de naam Sweet & Co bracht zij 
de EP ‘Listen 2 me’ uit met daarop 
5 eigen songs in een easy jazz/pop 
stijl.
Jazz aan de Amstel is een initiatief 
van Shyla Zoet en Sjiek aan de Am-
stel. Door de variatie van artiesten,  
muziekkeuze en prettige sfeer is het 
elke keer weer verrassend en zeer 
toegankelijk voor een breed publiek.
22 maart bestaat de band uit Joos 
van Leeuwen (toetsen), Peter Berg-
man (bas), Astrid Akse (gitaar) en 
Joost Kesselaar (drums). Locatie 
Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 
Uithoorn tussen 15.30-17.30 uur. De 
entree is gratis.

DUS!: drie maal duurzaam
Uithoorn - Dinsdagavond ging de 
koffer open van energiecoach Frans 
Hakkemars .........allerlei handigheid-
jes kwamen eruit om energie en 
geld te besparen. Dingen die niet 
veel kosten en waar je snel resul-
taat van ziet: tochtstrippen. radia-
torfolie, deurdrangers, een tijdscha-
kelklok, een contactdoos met aan- 
en uitknop en nog veel meer. In een 
geanimeerd gesprek spraken inwo-
ners over mogelijkheden om minder 
stroom, water en gas te gebruiken: 
goed voor het milieu en goed voor 
de portemonnee. En dat onder in-
spirerende leiding van Frans. 
Frans heeft samen met twaalf ande-
ren in 2014 de opleiding tot energie-
coach gevolgd, een initiatief van Ei-
gen Haard en Gemeente Uithoorn. 
Veel duidelijkheid geeft de ‘energie-
meetlat’: een overzicht waarin staat 
hoeveel besparing in CO2 uitstoot 
of stroom en geld een maatregel op-
levert. Zo scheelt het 75,- per jaar 
als je elektrische apparaten uitzet in 

plaats van op stand-by, 235 kg CO2 
en 338 kWh.

Dit was de eerste van het duurzame 
drieluik van DUS!. De tweede bij-
eenkomst is op 14 april om 20.00 uur 
bij roei- en kanovereniging Michiel 
de Ruyter. Sportvereniging KDO en 
de protestantse kerkgemeenschap 
(kerkgebouw De Schutse bij win-
kelcentrum Zijdelwaard) vertellen 
hoe zij met hun leden zonnepane-
len hebben gefinancierd, een inwo-
ner vertelt hoe hij zijn huis energie-
neutraal maakt en er zijn Uithoorn-
se bedrijven uitgenodigd om infor-
matie te geven over zonnepanelen, 
vloerisolatie en andere duurzame 
maatregelen. 

12 Mei is de derde bijeenkomst. Dat 
wordt een werkatelier voor inwoners 
en organisaties om elkaar te onder-
steunen bij het nemen van duurza-
me maatregelen. Opgeven kan bij: 
secretariaat@dus-uithoorn.nl

Col’inkidz kinderdisco
Uithoorn - Op zaterdag 28 maart 
a.s., is er weer een Col’inKidz Kin-
derdisco bij Dans en Partycentrum 
Colijn.
Dit leuke evenement start om 19.00 
uur en duurt tot 21.30 uur. Natuur-
lijk is DJ Edwin Konijn weer van de 
partij en worden de kinderen op een 
leuke manier bezig gehouden, kun-
nen ze weer swingen op de nieuw-

ste muziek worden er weer spelle-
tjes gedaan en natuurlijk ook schui-
felen! De disco is toegankelijk voor 
kids tussen de 8 en 12 jaar.
Kaartjes kosten 4,00 en zijn verkrijg-
baar bij Kantoorboekhandel Ten 
Hoope op het Zijdelwaard in Uit-
hoorn en natuurlijk bij Colijn. Meer 
info: www.dansenpartycentrumco-
lijn.nl

Wat speelt er in De Kwakel
De Kwakel - Als u afgelopen zon-
dag in het dorpshuis in De Kwa-
kel was, heeft u kunnen horen en 
zien wat er in De Kwakel speelt. Tij-
dens het Open Podium, georgani-
seerd door Muziekvereniging Tave-
nu, heeft jong en oud getoond dat er 
veel talent in De Kwakel is.
De jonge talentjes maakten er een 
show van met muziek en zang en 
ook de oudere muzikanten lieten, 
solistisch of met groepjes, horen en 
zien dat muziek maken leuk is. Ook 
KDO DAG heeft zich van zijn bes-
te kant laten zien. Er waren gast-
optredens van de dansgroep van 6 
tot 8 jaar en van de tienergroep van 
12 tot 16 jaar. De dansgroepen van 
KDO DAG zullen zich ook presen-
teren op 20 juni tijdens het midzo-

meravondfestival van Tavenu. Tave-
nu is al hard aan het repeteren voor 
het midzomeravondfestival. Voor het 
ORKEST VAN DE KWAKEL hebben 
zich al extra muzikanten aangemeld, 
maar er kan nog meer bij. Dus speel 
je een instrument meld je aan! Er is 
plaats voor dwarsfluitisten, gitaris-
ten, violisten maar ook harpisten en 
percussionisten zijn welkom. Ook 
muzikanten die een koperblaasin-
strument spelen zijn natuurlijk van 
harte welkom. Dit is de kans om 
eens in een orkest te spelen. Aan-
melden kan via koos.meijer@case-
ma.nl of op dinsdagavond tijdens de 
repetitie van Tavenu in het dorps-
huis in De Kwakel.
Kijk ook op www.tavenu-dekwakel.
nl.

Debat over de Vuurlijn 
donderdag 19 maart
vervolg van de voorpagina

Inhoudelijk komt het er op neer dat 
de gemeente de Vuurlijn voor lang-
zaam verkeer helemaal niet onveilig 
vindt. Sterker nog, de enige maatre-
gel die voorgesteld wordt is dat men 
de maximum snelheid op het weg-
vak tussen het Gezondheidscen-
trum Waterlinie en de Noorddam-
merweg wil verlagen van 80 naar 
60 km/h... Daarmee rijden dus au-
to’s met 60 km/h tussen de fietsers, 
voetgangers en trimmers, veelal kin-
deren. In het ter visie liggende be-
stemmingsplan is dit onzedige plan 
vooruitlopend zelfs al opgenomen. 
(Wacht even, er is daar toch een 30 
km/h zone ingesteld? Hoe rijmt men 
dat dan?) De Belangengroep Vuur-
lijn Veilig en Buurtbeheer de Leg-

meer vinden dit voorstel van de ge-
meente onbegrijpelijk en volstrekt 
onverantwoord. Er is bovendien op 
bepaalde delen van de Vuurlijn ook 
nog een maximum snelheid van 30 
km/h ingesteld vanwege de slech-
te toestand van de weg! Met de veel 
creatievere en effectievere voorstel-
len van de Belangengroep lijkt niets 
te zijn gedaan. Indien u ook een van 
de vele (recreatieve) gebruikers van 
de Vuurlijn bent of uw kinderen daar 
regelmatig fietsen is de vergadering 
van 19 maart erg interessant voor u. 
Tevens kunt u gebruik maken van 
de mogelijkheid een bezwaar in te 
dienen tegen het bestemmingplan 
dat nu ter inzage ligt. U bent meer 
dan ook welkom tijdens de commis-
sievergadering op donderdagavond 
19 maart!
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Uithoorn - Al weer voor de 38ste keer organiseerde leerlingen van het Alwin Kollege de AKtiedag. 
Op deze dag worden bejaarden uit Uithoorn en omstreken  op school uitgenodigd om te genieten 
van een gevarieerd programma en een hapje en een drankje. Vrijwilligers zorgen voor het vervoer. 
Leerlingen schikken de bloemen, bereiden de lunch etc. en op het toneel worden liedjes van de mu-
sical “Heerliijk duurt het langst” van Annie M.G.Schmidt uitgevoerd. Dit als voorbereiding op de mu-
sical uitvoering in april. In de pauze speelt Rutger op de saxofoon, en het eind van het programma 
heeft presentator Tom nog een verrassing in petto, in de vorm van een heuse Sing Along. Op een 
mooie Pinksterdag, Tulpen uit Amsterdam zijn o.a. de “hits van toen” waarmee luidkeels door allen 
wordt meegezongen. Een aantal gasten grijpt de gelegenheid aan om zijn of haar stijldans vaardig-
heden weer eens te demonstreren. De jongens en meisjes van de Technische Kommissie hadden al-
le “licht & geluid” zeilen bijgezet om er wederom een mooie middag van te maken.

Weer geslaagde AKtiedag 
bij het Alkwin Kollege



Uithoorn - Maar liefst tien paren 
melden zich maandag 16 maart in 
Sporthal ‘de Scheg’ voor de start 
van voor de meesten hun eerste 
clubavond.  Zes deelnemers uit Uit-
hoorn en de Kwakel, de rest voor-
al uit Mijdrecht en omstreken. Voor 
velen was het lastig om de biedin-
gen en het afspelen op tijd rond te 
krijgen, maar uiteindelijk haalden 
de meesten de geplande 18 spellen 
wel. De winnaars van onze nieuw-
komers waren Anneke Buskermo-
len & Ludy Bonhof met maar liefst 
65,28%, met 64,44% op de voet ge-
volgd door Hans Broers & Doina van 
Ettikhoven. Tineke de Roij & Rob 
Fasten werden derde met 56,18% 
en ook Marja van der Laan & An-
ja Baars scoorden met 53,47% nog 
ruim bovengemiddeld.
De BVU sluit het seizoen af met een 
laddercompetitie. De eerste ronde 
hiervan werd gewonnen door Hetty 
& Gerard met 61,67%, tweede wer-

den Lambert & Huib met 60,42% en 
Marjan & Ben eindigden op plaats 
drie met 59,17%. Binnenkort gaat 
een groot deel van de club meespe-
len in een bridge-weekend, waar-
van u uiteraard een verslag krijgt. 
En maandag 30 maart spelen we 
de ‘Paasdrive’. De maandag daar-
op is Tweede Paasdag en dan brid-
gen we even niet. Zoals u wellicht 
ziet is de BVU een levendige bridge-
club met veel initiatieven om nieu-
we bridgers te werven. De BVU 
doet dat onder andere door de mo-
gelijkheid te bieden om in huiselij-
ke sfeer (in overleg op dinsdag- of 
woensdagmiddag/-avond) bridge-
lessen te volgen onder leiding van 
Hans Wagenvoort. Aanmelden en/
of informatie bij Hans Wagenvoort 
wagenvoorthans@gmail.com, mob. 
06 53 368 948 of met de secretaris 
van de BVU Marineke Lang tel. 0297 
569 432 (na 18:00 uur) mail: bvu@
telfort.nl. 

Geen vrachtwagens in de 
Meerwijk? Mooi wel!
Vervolg van de voorpagina.

Dat dreigt straks voor ons omwo-
nenden van de bussluis net zo heb 
ik het gevoel,” aldus een bewoon-
ster die met haar gezin vlak bij de 
scholen woont.

Alert!
Uit reacties blijkt dat veel bewoners 
vrezen als de bussluis mettertijd ver-
dwenen is er gewoon vrachtverkeer 
vice versa door de samengevoegde 
Meerwijk met de zeer bochtige Pol-
derweg zal gaan rijden. Tegen die 
tijd zal waarschijnlijk ook de Prinses 
Irenebrug voor doorgaand verkeer 
zijn afgesloten en dan is het makke-
lijker een rondje door de wijk te rij-
den om weer terug te gaan naar de 
N196. Maar volgens een verkeers-
kundige bij de gemeente mogen 
er geen vrachtwagens op dat tra-
cé komen. Dat rijdt immers allemaal 
over de N201 en de bevoorraders 
voor de winkels over de N196. Vol-
gens een andere bewoner die zegt 
zelf vrachtwagenchauffeur te zijn, is 
het niet zo vreemd dat chauffeurs in 
de wijk verdwalen. “De meeste bui-
tenlandse collega’s rijden dikwijls 
nog met verouderde en niet geup-
date TomTommetjes rond, als ze die 
al hebben… Die denken nog dat ze 
gewoon vanaf de Bloemenveiling 
over de N196 via de Irenebrug Uit-
hoorn weer kunnen verlaten naar 

de N201. Nu al een probleem, in de 
nabije toekomst misschien nog veel 
meer als ze te zijner tijd niet meer 
als doorgaand verkeer over de brug 
kunnen.” 
In dat licht gezien zou de gemeen-
te met de Provincie en het bedrijfs-
leven veel meer moeten samenwer-
ken om aan te geven dat rijden door 
het centrum van Uithoorn geen op-
tie meer is. Bijvoorbeeld door goede 
en duidelijke bewegwijzering. Dat 
bereik je niet door het maar te la-
ten zoals het nu is en ‘dat het zich 
vanzelf wel oplost’. Maar kennelijk 
is de gemeente alert geworden op 
de berichtgeving in de media. Want 
sinds zaterdag 14 maart staat er 
een nieuw (geel, weliswaar tijdelijk) 
bord op de Laan van Meerwijk nog 
vóór ‘Aan de Molenvliet’ met daar-
op het teken ‘verboden voor vracht-
wagens’. Het zou zo maar eens kun-
nen zijn dat men dit over het hoofd 
ziet of verkeerd begrijpt want heel 
groot is het teken op het bord niet. 
Om nu toch een ‘doorgaande route’ 
te creëren door de wijk, is het inder-
daad verstandig om het verkeer via 
‘Aan de Molenvliet’ naar de Amstel-
dijk Zuid te leiden. Niet dat iedereen 
daar blij mee zal zijn, maar het is de 
wel de kortste weg om Uithoorn uit 
te rijden langs de Amstel richting de 
Vrouwenakkersebrug en verder over 
de Noord-Zuid route (N231) naar de 
Legmeerdijk. Overigens hebben de 

gemeente en de Provincie op de 
toegangswegen nu wel overal dui-
delijke bewegwijzering geplaatst.

Ongewenste getallen
“Op zaterdag was gedurende aan 
aantal uren een tweetal heren voor-
zien van een ongemarkeerde bus 
met aanhanger, bezig het trottoir op 
de hoek van Flevomeer/Laan van 
Meerwijk te herstellen. Na de laat-
ste vrachtwagens stonden sommi-
ge tegels bijna verticaal omhoog 
dus nodig was het wel. Er is tevens 
een nieuwe paal gezet ter hoog-
te van Flevomeer 40 nadat de vo-
rige aan gort was gereden en in-
middels is het trottoir daar ook her-
steld. De parkeervakken zijn niet 
hersteld, maar Flevomeer moet bin-
nenkort toch opnieuw bestraat wor-
den, dus dat lijkt me logisch,” laat 
een bewoner aan de Flevomeer ons 
via e-mail weten. Dezelfde bewoner 
is tevens niet gerust op de uitkomst 
van de huidige verkeerstellingen 
die nu plaats vinden. “Ik vrees dat 
er voor de gemeente zéér onge-
wenste getallen uit de verkeerstel-
lingen komen die niet voldoen aan 
de verwachtingen zoals die destijds 
aan de bewoners zijn voorgespie-
geld. Ze hebben niet voor niets bij 
de Raad van State geprobeerd de 
in het Wijzigingsplan Bestemmings-
plan Meerwijk gestelde verkeerson-
derzoeken - als voorwaarde voor de 
openstelling van de bussluis - af te 
doen door middel van berekenin-
gen op grond van ‘algemene regi-
onale verkeersmodellen’. Hierin zijn 
dus ook de ideeën van bijvoorbeeld 
Amstelveen en Aalsmeer verwerkt 

Autoinbreker in 
kraag gevat
Uithoorn - Op maandag 16 maart 
om zeven uur in de ochtend kreeg 
de politie een melding dat een per-
soon aan auto’s aan het rommelen Weer vernielingen 

bij bouwterrein
Uithoorn - Rond kwart voor zes in 
de ochtend van zondag 15 maart 
zijn weer een groot aantal hekken, 
borden en afzettingen omgegooid 
op de Irenebrug en bij het bouwter-
rein aan de Wilhelminakade. Er wa-
ren enkele hekken op een bouw-
keet gegooid en de vandalen heb-
ben bakstenen en hekken in het 
water gegooid. De mogelijke daders 
zijn gezien door het beveiligings-
bedrijf dat is ingehuurd om de vele 
vernielingen, die de afgelopen we-
ken zijn gepleegd, tegen te gaan. 
Volgens de beveiliging is één van de 
daders een jongeman, die onlangs 
aangehouden was voor vernieling.
Het gaat om een 23 of 24 jarige man 
en hij droeg een lichtgevende, oran-
je bouwjas. De politie doet verder 
onderzoek. Mochten er getuigen 
zijn? De politie hoort het graag via 
0900-8844.

Hennepplantage 
in flat
Uithoorn - Naar aanleiding van di-
verse meldingen uit de buurt zijn 
agenten op donderdag 12 maart om 
acht uur in de avond een woning in-
gegaan in de Gasperiflat. In de ruim-
te werden totaal 135 hennepplan-
ten en alle benodigde apparatuur 
aangetroffen. De bewoner was niet 
thuis. De planten zijn vernietigd en 
alle lampen en meer zijn in beslag 
genomen. Besloten werd de flatwo-
ning af te sluiten om zo de bewoner 
te kunnen treffen. Deze meldde zich 
om half tien in de avond bij de bevei-
liging. Het gaat om een 33 jarige man 
uit Uithoorn. Hij is aangehouden.

Tong uitgestoken 
of broodkruimel?
Uithoorn - Op woensdag 11 maart 
rond half drie in de middag reed de 
politie op de N196 ter hoogte van 
het Medisch Centrum. Op de ro-
tonde moesten de agenten wachten 
voor een fietser, die de weg over-
stak. De betreffende fietser stak zijn 
tong uit naar de politie. De agenten 
besloten de man hierop aan te spre-
ken. De 31 jarige Uithoornaar ver-
klaarde een broodkruimel uitge-
spuugd te hebben. Hij is meegeno-
men naar het bureau. Hier bleek dat 
hij op vrije voeten was onder schor-
sende voorwaarden. De volgende 
dag, 12 maart, zou hij voor de rech-
ter moeten verschijnen. De Uithoor-
naar is vastgezet en de volgende 
dag afgezet bij justitie.

Scooter in 
beslag genomen
Uithoorn - Op woensdag 11 maart 
is de scooter van een 15 jarige Uit-
hoornaar in beslag genomen. In 
verband met regelmatige vernielin-
gen surveilleert de politie extra in de 
avonduren in de omgeving van de 
Johan Enschedelaan. Onder een lui-
fel bij een pand stond rond negen 
uur in de avond een groepje jonge-
ren en agenten besloten hen aan te 
spreken. Een van de jongens reed 
op dat moment weg. Hij droeg geen 
helm. Hij kwam echter terug en ver-
klaarde aan zijn Yamaha gesleuteld 
te hebben. De 15 jarige bleek al drie 
keer eerder betrapt te zijn op rijden 
op een bromfiets zonder rijbewijs. 
Op last van justitie heeft de politie 
nu de scooter in beslag genomen.

Beginnerslijn groot succes 
bij BVU

 

BOXSPRING KYONA
140 x 200
160 x 200 
180 x 200

BOXSPRING, INCL. TOPPER
  HOOFDBORD, 

2X POCKET KOUDSCHUIMMATRAS 
MEEGESTOFFEERD  LEVERBAAR IN DIV. KLEUREN 

 NU 1095,-

BOXSPRING, INCL. TOPPER

 

HOOG/LAAG LEDIKANT
incl. electrisch verstelbare bodem
incl. onrusthekken
incl. papegaai

 NU 1289,-
 

SENIOREN LEDIKANT

 NU COMPLEET 499,-

Openingstijden:
maandag  12.00 tot 17.30 uur
dinsdag  10.00 tot 17.30 uur
woensdag  10.00 tot 17.30 uur
donderdag  10.00 tot 17.30 uur
vrijdag  10.00 tot 17.30 uur
zaterdag  10.00 tot 16.00 uur

De Matrassenstad
Keulsche Vaart 3A
3621 MX  Breukelen
Tel. 0346-264010
info@matrassenstad.nl

GRATIS

ROUTE: 
A2, Afslag Breukelen,

volg borden Industrieterrein 
Keulsche Vaart

SILVANA  TRAAGSCHUIM-
KUSSEN IDAPT

Neksteunkussen van
Nasa traagschuim voor-
zien van 4 verschillende 
neksteunen.
Normaal: 99,- 39,95

 

SENIOREN LEDIKANT

Al onze producten worden in Nederland, België en Duitsland geproduceerd.

KATOENEN DEKBEDOVER-
TREKKEN BEDDINGHOUSE

 CINDERELLA HOESLAKENS

100% katoen
1 pers. van 44,95 

voor 19,95
2 pers. van 69,95 

voor 29,95
Lits van 79,95 

voor 39,95

in diverse kleuren
100% Percaline katoen

Maat: 90 x 200 
Normaal 24,95 nu 9,95
Maat: 140 x 200
Normaal 32,95 nu 14,95
Maat: 160 x 200
Normaal 37,95 nu 15,95
Maat: 180 x 200
Normaal 47,95 nu 19,95
Maat: 180 x 220
Normaal 52,95 nu 24,95

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

28 Lats, 2 motorig, 3 jaar garantie. Volledig electrische bodem met knieknik,
hoofdsteun en instelbare middensektor. Electrische bodem excl. poten

ELEKTRISCHE BODEM VOOR EEN ONGELOFELIJKE PRIJS

179,-
70 X 200

NU OF NOOIT

TOPAANBIEDING!

Voor de ongelofelijke prijs van
excl. poten en beugel

70 x 200  € 179,-
80 x 200  € 189,-
90 x 200  € 199,-

Nu ook in 100 x 200  € 224,-
Nu ook in 140 x 200  € 368,-

incl. onrusthekken
incl. papegaai

1289,-

incl. papegaai

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

P

 

XANTÉ X2 POCKETVERING

NOV
2013

Kern: 
Hoogte 21 cm
Pocket interieur 300 veren p/m2

Beide zijde koudschuim afgedekt

Extra:
Soepele schouderzone, Handgrepen,
Hygiënisch dankzij Sensity behandeling

 

SILVANA SUPPORT 
NEKSTEUNKUSSEN

Alle uitvoeringen 
uit voorraad 

leverbaar.

ALTIJD SCHERP 
GEPRIJSD!

 Normaal   Nu
  70 x 200  495,-  369,-
  80 x 200  495,-  369,-
  80 x 210  495,-  369,-
  90 x 200  495,-  369,-
  90 x 210  495,-  369,-
140 x 200  840,-  629,-
160 x 200  990,- 739,-
180 x 200  990,- 739,-

Leverbaar tot 160 in 
soft en medium.

LEDIKANT ONTARIO (Vroomshoop Meubelen) 

140/160/180 x 200 OP POTEN   
normaal 640,-    Nu 350,-
160 x 200 UITRIJDBAAR        
normaal  840,-    Nu 495,-

MEERPRIJS BEDTAFELTJE      
normaal  140,-    Nu    95,-

140/160/180 
normaal 640,-    Nu
160 
normaal  840,-    Nu

MEERPRIJS BEDTAFELTJE      
normaal  140,-    Nu

De Ontario is een fraai vormgegeven model, 
zowel verkrijgbaar als ledikant op poten als uitrijdbaar ledikant.

De Ontario op poten is verkrijgbaar in de breedtematen 140,160 en 180 cm en de Ontario uitrijdbaar is er in de 
breedtemaat 160 cm. Lengte 200 cm. Deze stijlvolle kamer is er in de populaire kleuren noten 40 en eiken 45. 

Tegen meerprijs leverbaar met een nachtkastje.  Voor wie een ander nachtkastje wil, is er het bedtafeltje.

HET BEST 

GETESTE MATRAS!

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

 NU COMPLEET 699,-

incl. volledig electrisch verstelbare lattenbodem
incl. koudschuim-matras HR 45 
Ook verkrijgbaar zonder electrische verstelbare bodem in 
meerdere modellen en kleuren leverbaar!

incl. electrisch verstelbare lattenbodem
incl. koudschuim-matras HR 55 
voorzien van ventilatie border 
voorzien van handgrepen en luxe hoes
In meerdere kleuren leverbaar!

90 x 20090 x 200

incl. electrisch verstelbare lattenbodem

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

incl. volledig electrisch verstelbare lattenbodem

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

DE GROOTSTE COLLECTIE BEDDEN 
VAN MIDDEN NEDERLAND!

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

en dat sluit helemaal niet aan bij de 
situatie van Uithoorn.” Van de be-
woners zijn de namen en adressen 
bij de redactie van deze krant be-
kend maar men wil daarmee niet in 
de openbaarheid vanwege nog lo-
pende bezwaarschriften. Niettemin 
wil men deze krant wel blijven infor-
meren over de ontwikkelingen be-
treffende de Meerwijk in het alge-
meen en de bussluis in het bijzon-
der. Waarvoor onze dank!

was in de Rodebachlaan. De po-
litie is een kijkje gaan nemen en 
trof deze persoon aan in de Helè-
ne Swarthlaan. De 44 jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats had twee navigatiesystemen 
bij zich. Beiden bleken een dag eer-
der te zijn gestolen in Amsterdam 
en in Amstelveen. De tom-tom’s zijn 
in beslag genomen en gaan retour 
naar de rechtmatige eigenaars. De 
44 jarige moet zich verantwoorden 
bij justitie.
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Dames Legmeervogels Kampioen!!
Uithoorn - Afgelopen zondag 
moest het gebeuren, na een aan-
tal jaar op de tweede plaats te zijn 
geëindigd, kreeg het team nu de 
kans om kampioen te worden. Dan 
moest uiteraard wel de wedstrijd te-
gen RKDES gewonnen worden zo-
dat de nummer twee Nieuwegein 
het team niet meer in kon halen. De 
uitwedstrijd tegen de dames uit Ku-
delstaart was in een gelijkspel afge-
lopen, het was dus duidelijk dat het 
geen gemakkelijke wedstrijd zou 

gaan worden. In het begin leken de 
zenuwen nog wat op te spelen, het 
lukte in de aanval niet om een gaat-
je te vinden en RKDES profiteerde 
door tweemaal te scoren, 0-2. Dat 
was precies wat de dames nodig 
hadden want het tempo ging om-
hoog en al snel lag de gelijkmaker in 
het doel waarna een evenwichtige 
fase in de wedstrijd ontstond. Beide 
teams speelden leuk snel handbal 
met mooie combinaties en wisten 
dan ook regelmatig te scoren. Dat 

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Door omstandigheden 
is, helaas, geen verslag geplaatst 
van de laatste drie ronden van com-
petitie drie van Hartenvrouw. Ach 
wat is er gezwoegd en gestreden 
in de afgelopen periode ’t is maar 
goed dat u daar geen getuige van 
bent geweest. Vier paren uit de A 
gingen naar B(eter), op verzoek 
worden voortaan geen achterna-
men meer vermeld, en dat zijn: An-
net en Rini, Froukje en Anneke, Ina 
en Jetty en Elly en Trees, succes da-
mes deze laatste competitie. Van B 
naar A gingen Guus en Renske, An 
en Lea, Ploon en Marja en Cisca en 
Trudy. Om dat wij twee Trudy’s  twee 
Ria’s en twee “Rieten” hebben doet 
zich, gezien afwezigheid van achter-
namen, een probleem voor met ver-
melding in de analen, een oplossing 
hiervoor heb ik niet dus wie wie is 
laat zich raden, u bent er slim ge-
noeg voor. Na dit alles dan nu de 
uitslagen van de vierde en laatste 
competitie: In de A, met negentien 
paren plaatsten Kokkie en Corrie 

zich als eerste met 59.38%, Hans en 
Trudy deden het als combipaar heel 
goed en werden tweede met 57.99%. 
Als derde eindigden Kitty en Janny 
met 54.51%. Geke en Margo slo-
ten de rij als vierde met 52.08%. Da-
mes Cisca en Trudy, tja daar heb je 
het al, uw prestatie is zeker ook een 
vermelding waard: als enige van de 
club onder de veertig procent sco-
ren is een unicum en een felicitatie 
waard proficiat!

In de B scoorden Ria en Riet 57.92% 
en werden daarmee eerste. Gedeel-
de tweede met 55.83% werden Ja-
ny en Mattie, Ans en Loes en Lies 
en Henny. Derde werden Ria en In-
eke met 54.58%, als vierde plaatsten 
zich Eugenie en Riet ook bij dit paar 
laat zich raden “wie Riet is” zoek het 
maar uit. Bovenvermelde uitslagen 
geven meteen de competitiestand 
aan: dit was de eerste zitting. Ook 
spelen bij Hartenvrouw? Inlichtin-
gen bij de secretaris Mieneke Jong-
sma telefoonnummer 0297-565756.

Bar Adelhof 3 ruikt aan 
het kampioenschap
Regio - Bar Adelhof 3 staat vrijwel 
het hele seizoen bovenaan in de 2e 
divisie en blijven ook steeds goede 
overwinningen behalen. Afgelopen 
week was de Kromme Mijdrecht 2 
in een uitwedstrijd aan de beurt. Het 
maakt Adelhof 3 niet echt uit, uit of 
thuis, ook hier werd weer een rui-
me 2-7 overwinning binnengehaald. 
Wat was hierop het antwoord van de 
nummer 2, de Kromme Mijdrecht 1? 
Dat was er eigenlijk niet. Zij lieten 
zich tegen CenS 1 punt voor punt de 
punten afsnoepen. Alleen Ab Au-
gustin speelde gelijk tegen Sander 
Pater maar daarmee was het wel 
8-1 voor CenS 1. Goed voor CenS 
1 wat zo dichter naar de nummer 2 
plek kruipt maar nog beter voor de 
koploper die een directe concurrent 
punten in zag leveren. ASM 2 ont-
ving Onze Vrijheid/de Biljartmakers. 
Kunnen zij de nacompetitie nog ha-
len? Ruime overwinningen zijn dan 
wel nodig. Dat zat er voor beide 
teams helaas niet in. Jim van Zwie-
ten speelde weliswaar heel sterk, hij 
won in 15 beurten (de snelste par-
tij van de week), maar alleen Mi-
guel van Nieuwkerk volgde hem in 
de overwinning. Nick van de Veer-
donk en Bart Dirks deden dat voor 

Onze Vrijheid/de Biljartmakers, uit-
slag 5-4 en daarmee schieten beide 
teams niet echt omhoog! De Spring-
bok 2 wist ook weer te winnen, wel 
met de kleinste marge maar winst is 
winst. Met 5-4 werd er van CenS 2 
gewonnen.

Eerste divisie
In de 1e divisie hadden zowel de 
koploper als de nummer 2 een 
slechte dag en dat bood weer mo-
gelijkheden voor de nummers 3 en 
4. De nummers 1 en 2 speelden niet 
tegen elkaar maar wel op dezelfde 
locatie. Zo konden zij goed van el-
kaar zien hoe zij ieder de punten in-
leverden. De Merel/Heerenlux 3 ont-
ving Stieva/Aalsmeer. Stieva kan de 
punten goed gebruiken in de strijd 
onderin bij het ontlopen van de na-
competitie en met sterk spel wer-
den 3 partijen achtereen gewonnen. 
Slechts Dorus van Meer kon, mede 
dankzij een serie van 40 carambo-
les, tegenstand bieden maar hij was 
de enige, eindstand 2-7. De Spring-
bok 1 speelde tegen DIO maar pro-
fiteren van de missers van de kop-
loper was er niet bij! In partijen van 
20, 19, 21 en 23 beurten trok DIO de 
volledige overwinning naar zich toe. 

20e Amstel Rapid 
schaaktoernooi 2015
Uithoorn - Op zaterdag 11 april 
a.s. organiseert schaakvereniging 
De Amstel te Uithoorn het 20e AM-
STEL- RAPID schaaktoernooi. Het 
toernooi is vanouds sterk gericht 
op de jeugd, maar er is tevens een 
groep voor volwassenen. De jeugd-
groep is t/m 15 jaar. 
De aanvangstijd van het toernooi 
is 12 uur (graag tussen 11.30 u. en 
11.45 u. aanwezig i.v.m. de inde-
ling). De prijsuitreiking is rond 16.45 
uur. Het toernooi vindt plaats in Ba-
sisschool ‘t Startnest, Arthur van 
Schendellaan 100e(achter Sport-
hal De Scheg ) ,1422 LE te Uithoorn. 
Van te voren aanmelden is beslist 

noodzakelijk ! Inschrijven graag 
voor 4 april ! Dankzij een anonieme 
sponsor is deelname aan het toer-
nooi GRATIS !!
In dit zgn. rapidschaak-toernooi 
spelen junioren 9 en senioren 7 ron-
den volgens Zwitsers systeem. ( 
jeugd 15 min. per persoon en senio-
ren 20 minuten per persoon per par-
tij ). Prijzen zijn er voor de 1e,2e en 
3e plaats ,voor de jeugd zijn er te-
vens extra prijzen per leeftijdscate-
gorie.
Men kan zich uitsluitend opgeven 
via de website: www.amstelschaak.
nl , waar men bovenstaande gege-
vens ook kan vinden.

AKU- junioren tijdens de 
regionale Crossfinale
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
vond in Amersfoort de finale van 
de crosscompetitie plaats. Maar 
liefst 20 pupillen en junioren van 
AKU wisten zich via de voorronden 
te plaatsen voor deze finale. Voor-
al de junioren lieten zien dat ze in 
blakende vorm verkeerden. B-juni-
or Bram Anderiessen, dit jaar al Ne-
derlands Kampioen op de cross en 
op de 1.500m indoor, was haast aan 
zijn stand verplicht om hier te win-
nen. Dit deed hij dan ook met ver-
ve, door zelfs in een gecombineer-
de race met de A-junioren het he-
le veld zoek te lopen. Achter Bram 
liep Loek Janmaat een fantasti-
sche wedstrijd, door als 3e te fini-
shen bij de B-junioren. Mede door 

deze podiumplaatsen werd de B-
juniorenploeg, gecompleteerd door 
Thijs Heemskerk en Sam Houdijk, 
heel keurig 3e in het ploegenklas-
sement. Bij de jongens C-junio-
ren liep Erik Rydfors een hele har-
de race en kwam solo als 1e over 
de finish. Een geweldige prestatie 
voor deze jongen, die pas 1 jaar lid 
is van AKU. Ook bij de meisjes D-
junioren 2e jaars was er winst voor 
AKU. Paulien Idema laat een sterk 
stijgende lijn zien dit seizoen, en dit-
maal was er de kers op de taart met 
winst in de crossfinale, een bekro-
ning op haar winterseizoen. Alle uit-
slagen zijn te vinden op http://www.
tigch.nl/cross/20142015/20150314_
triathlon/uitslag.htm

Viertalteam Egbers de beste 
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Ze haalden het net, een 
vierde plaats die 12 punten oplever-
de was genoeg om team Ten Brink 
achter zich te kunnen houden. Die 
hadden de laatste weken een offen-
sief ingezet en waren deze afslui-
tende viertallenavond met 17 pun-
ten ook nu weer eerste. Ze kwamen 
hiermee echter 4 punten te kort, zo-
dat team Egbers zich met een totaal 
van 105 de primus inter pares van 
de club mag noemen.
Team Ten Brink werd dus eervol 
tweede met 101 en bleef zo het pe-
loton ver voor, dat door team Quel-
le met 76 punten werd aangevoerd. 
In de B- lijn verpletterde team de 
Jonge de concurrentie door met 20 
punten als eerste de hoogst moge-
lijke score te behalen. Mocht team 
Selman nog enige illusies gekoes-
terd hebben, die werden dus vak-
kundig de boden ingeslagen. Ze 
werden wel derde met 12 punten 
maar dat bracht hun totaal op 82 
tegenover 99 van de winnaars. De 

teams van Kamp en van Wijk haal-
den respectievelijk 9 en 8 punten 
binnen, waardoor ze beiden met een 
totaal over zes avonden van 76 pun-
ten derde werden. In de C- lijn was 
de hoogste eer voor team Bijlsma 
dat ondanks een zeer magere af-
sluiting van 4 punten met een totaal 
van 72 team van Zantwijk 6 punten 
voor bleef. Die deden nog wel een 
uiterste poging om de eindoverwin-
ning te behalen, maar bleven op 16 
steken terwijl volle bak van 20 nodig 
was geweest. Volgende keer wordt 
weer doorgegaan met de paren-
competitie, waarvan de vierde zit-
ting van de derde ronde op de rol 
staat. Bridgeclub De Legmeer houdt 
zijn spannende avonden op de 
woensdag in Dans & Party Centrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. De aanvang is om 19.45 uur 
en inlichtingen kunnen ingewonnen 
worden bij het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl of tele-
foon 0297 567458.

gebeurde om en om zodat na onge-
veer een kwartier een 6-6 stand op 
het bord stond. Vanaf dat moment 
ging het bij Legmeervogels beter lo-
pen, vooral in de verdediging hield 
men de de tegenstander van scoren 
af en aanvallend lukte opeens al-
les. Snelle breaks, maar ook mooie 
combinaties lieten de volle (!) tri-
bune keer op keer juichen. Het ene 
doelpunt was nog mooier dan het 
andere en RKDES moest lijdzaam 
toezien hoe het in die periode ge-

heel onder de voet werd gelopen. 
Negen keer op rij kon er gescoord 
worden zonder tegendoelpunt zo-
dat de tussenstand 15-6 was. Tot 
aan de pauze werd dit verschil nog 
iets uitgebouwd,maar nu kon de te-
genstander ook weer het doel vin-
den. Ruststand was 19-9.
Na de pauze schakelde RKDES over 
op een offensiever dekking waar 
Legmeervogels even moeite mee 
had. De doelpuntenmachine haper-
de even en het kostte wat tijd om 
een juiste spelwijze te vinden om 
weer op gang te komen. De tegen-
stander kon daardoor wel iets dich-
terbij komen (22-14), maar toen het 
antwoord gevonden was lukte het 
weer om het doel te vinden. Trainer 
Henk van der Greft had alle speel-
sters meegenomen en gunde deze 
dan ook allemaal speeltijd. Door het 
goede spel lukte het ook nog om ie-
dereen te laten scoren en kon het 
talrijke publiek (zelden de tribune 
van de Scheg zo vol gezien) genie-
ten van mooie doelpunten. De over-
winning kon Legmeervogels niet 
meer ontgaan en de laatste minu-
ten werd er dan ook al langs de kant 
feestgevierd door de wisselspeel-
sters. Na het aftellen stond er een 
uitslag van 36-21 op het scorebord 
en was het verdiende kampioen-
schap behaald. De champagne van 
De Scheg en van Ben van cafeta-
ria Friends konden worden openge-
maakt en werden met gejuich ont-
vangen. Het team heeft dit seizoen 
laten zien dat het is gegroeid en 
klaar is om de 1eklasse in te gaan.
Na een paar weken rust gaan de 
dames straks verder met de veld-
competitie.

Bert Dijkshoorn deed nog een ex-
tra duit in het zakje door de hoog-
ste serie van de week, 26 carambo-
les, 37,14%, te maken. Bar Adelhof 2 
mocht bij de Paddestoel op bezoek. 
Konden zij daar profiteren van het 
verlies van de koplopers? Jazeker. 
Alleen Ron Hartsink wist 2 punten 
binnen de Paddestoel te houden, de 
andere 7 waren voor Bar Adelhof 2. 
Daarmee doen zij bijna even goe-
de zaken als DIO. De Merel/Hee-
renlux 2 zit nog in de gevarenzo-
ne van de nacompetitie en winnen 
is dan de enige mogelijkheid. Dat 
moest dan tegen de Kuiper/Stee 
Inn, toch niet de minste, gebeuren. 
Toch wisten de Merels 7 punten in 

huis te houden en leverden zij er 
slecht 2 in, 7-2. De Merel/Heeren-
lux 2 blijft daarmee Stieva/Aalsmeer 
goed volgen. De laatste wedstrijd 
is Bar Adelhof 1 tegen de Schans/
Lutis ventilatietechniek. De Schans 
is de laatste weken goed op dreef 
en zij nemen langzaam maar zeker 
afstand van de onderste plaatsen. 
Ondanks thuisvoordeel geen ge-
makkelijke karwei voor Bar Adelhof 
1, dus. De praktijk bewees dat ook 
nog eens. Geen enkele partij kon 
door Adelhof gewonnen worden en 
met 0-9 was de overwinning voor 
de Schans. Waarmee de Schans de-
finitief afstand lijkt te nemen van de 
onderste regionen.

Ploegenpresentatie UWTC
Uithoorn - Vrijdagavond 6 maart 
was wielervereniging UWTC te gast 
bij Rabobank Rijn en Veenstromen 
in Mijdrecht voor de ploegenpre-
sentatie van 2015. Hapjes en drank-
jes in overvloed, prima verzorgd! 

Ruim 50 leden waren hierbij aan-
wezig om zich aan de sponsors te 
presenteren. Henk van Laar ver-
zorgde de presentaties en diverse 
interviews werden hierbij afgeno-
men. Ook was er een leuke film te 

zien over de dikke banden race tij-
dens de Ronde van Uithoorn 2014. 
In 2015 zal de dikke banden race 
wederom een onderdeel zijn van de 
wielerronde van Uithoorn. Sponsor 
van Rijn fietsen had enkele mooie 

racefietsen meegenomen en ook de 
bestelde clubkleding werd aan de 
leden uitgereikt. Op de mooie club-
kleding van UWTC prijken de na-
men van de sponsors: Rabobank, 
van Rijn fietsen, Kroon Wilnis, au-
tobedrijf Rovémij, Profile Tyrecen-
tre Hogendoorn, Koga en Cannon-
dale. Niet alleen tijdens de wedstrij-
den maar ook tijdens de trainings-
ritten kunt u de renners van UWTC 
in de wijde omgeving van Uithoorn 
tegenkomen. Met elkaar hopen we 
er in 2015 een mooi seizoen van te 
maken. Voor iedere renner een uit-
daging op zijn/haar eigen niveau. 
Zo zal de één trots zijn om een eer-
ste wedstrijd te rijden, een ander blij 
zijn als er een wedstrijd in het pelo-
ton kan worden uitgereden, terwijl 
de toprenner voor het podium zal 
gaan. UWTC organiseert door het 
jaar heen weer diverse evenemen-
ten zoals de openingswedstrijd (15 
mrt), het Kampioenschap van Uit-
hoorn (22 mrt), jeugdronde van Uit-
hoorn (31 mei), Bike Physics tijdrit-
competitie (7 en 21 mei, 4 en 18 ju-
ni), 50+ en 60+ wedstrijd (18 april 
en 21 juni), interclub jeugdwed-
strijd (28 juni), ronde van Uithoorn 
(6 sept) en natuurlijk onze wekelijk-
se clubwedstrijden op de dinsdag-
avond die vanaf april weer van start 
zullen gaan.

Beuving Lifestyle Grand Opening 
met bekend Nederland

Mijdrecht - Zaterdag a.s. vindt de 
officiele opening plaatsts van de 
Beuving Lifestyle. Er is de gehe-
le dag van alles te zien en te bele-
ven. Het start om 11.00 uur en ein-
digd met het heffen van het glas om 
16.00 uur. Daartussendoor is er: een 
optreden verzorgd door Dansstudio 

Sietske waar de kinderen hun dans-
jes laten zien voor iedereen.   
Sietske speelt de hoofdrol in het 
mysterie van, Efteling tv, Vrijland, 
commercials en heeft haar eigen 
dansstudio. Drie uur Spinnie Vin-
nie XXL (drie uur spinnen) OLV Vin-
nie Spinnie, Cross & Fitt demo’s. met 

Tim en uitleg Kids defence. Ook zal 
er deze dag opnames gemaakt wor-
den door Laura Ponticorvo. Zij komt 
in de middag een leuk item maken 
over Beuving Lifestyle. (Bekend van: 
RTL programma: “Mijn vieze vet-
te verloofde” Shopping Queens en 
Sterren dansen op het ijs.) Jeroen 

Post uit de ronde venen: Beken-
de DJ, RTL Lifestyle experience en 
Beuving Lifestyle inboedel. Raynor 
Arkenbout, bekend van Goede tij-
den, slechte tijden, Vrijland, opna-
meleider van de set en studeert re-
gisseur in België, mogen zeker niet 
ontbreken op deze feestelijke dag! 
Gezellige activiteiten en de kinde-
ren kunnen geschminkt worden. 
Om 16.00 uur zullen we gezamenlijk 
het glas heffen op een mooie spor-
tieve toekomst onder het genot van 
wat hapjes en drankjes. Iedereen is 
welkom @Beuvinglifestyle

















Het voorjaar is ook bij Bouw-
center Blauwhoff begonnen!

De lente komt een maand 
eerder dan normaal al 
op gang. Door relatief 
hoge temperaturen is 
de bloeiperiode van 
bijvoorbeeld de krokusjes al 
gestart. De vorst is praktisch 
uit de grond, dus er kan 
begonnen worden met het 
aanleggen en inrichten 
van de tuin, zodat deze 
er prachtig bij staat de 
komende zonnige periode. 

Bij Bouwcenter Blauwhoff kan 
je inspiratie op doen in de 
aangelegde showtuin. Verschil-
lende soorten bestrating van 
‘Gardenlux’ en ‘MBI De Steen-
meesters’ is hier aangelegd om 
een goed beeld te krijgen over 
hoe jouw bestrating eruit komt 
te zien. Daarnaast presenteren 
zij verschillende schuttingen en 
blokhutten in de showtuin. 

Momenteel heeft Bouwcenter 
Blauwhoff leuke tuinacties.
Op werkdagen van 7.00-17.00 uur 
en op zaterdag van 7.30-12.30 
uur geven de tuinspecialisten van 
Bouwcenter Blauwhoff jou graag 
advies. De tuinshowroom is op 
zaterdag wel open tot 16.00 uur 
voor oriëntatie en inspiratie. 
Voor meer informatie kijk dan op 
www.tuincenterblauwhoff.nl of op 
www.bouwcenterblauwhoff.nl.

Wandbekleding van 
origineel gebruikt hout

Nieuw op de interieurmarkt: 
houten wand- en zelfs 
plafondbekleding van gebruikt 
hout in de vorm van aan 
elkaar passende panelen. 
Niet zomaar ‘gebruikt 
hout’, maar afkomstig van 
verlaten oude houten huisjes 
in Azië wat vervolgens 
door lokale timmerlieden 
zodanig is bewerkt dat het 
als een muurdecoratie kan 
worden geplaatst. Houten 
wandpanelen van origineel 
écht verweerd hout. 

Hout met een geschiedenis! Het 
hout dat hiervoor wordt gebruikt 
is onder meer afkomstig van 
steunbalken, gevelde bomen, 
oude vloeren en dwarsliggers. 
Van alles wat dus. Het mooie van 
al dit hout is dat het vol leven en 
karakter zit. Elk stuk is uniek, lekker 
‘verwaarloosd’ en ‘prettig’ verweerd. 
Juist zoals het moet zijn!

Collecties wandpanelen
Interieurdeskundigen van Wonder-
wall Studios uit Venray kwamen het 
in Azië op het spoor en hebben er 
samen met lokale vakmensen en 
ondernemers een complete indu-
strie van gemaakt. Het gaat daarbij 
om verschillende soorten hardhout 
van hoge kwaliteit en soms 
spinthout uit de meubelindustrie. 
Het hout is uit de oude vervallen 
huisjes en de omgeving gehaald 
en zodanig bewerkt dat het een 
tweede leven heeft gekregen. En 
dat is het meer dan waard! 

Inmiddels zijn er hele collecties 
wandpanelen van verschillende sa-
menstellingen, kleuren en gradaties 
die als pakketten (panelen) onder 
verschillende namen verkrijgbaar 
zijn, zoals Parker, Gallon, Phoenix, 
Mercury, Springs, Train, Jagger, 
Days, Jungle en Bridges. 
Alle met verschillende eigenschap-
pen. 

Van nature gevarieerd
Nog altijd wordt in verschillende 
landen gezocht naar meer en 
misschien wel ander hout van deze 
oorsprong om ook dit een tweede 
leven te geven. Omdat het hout 
overal vandaan komt is de collectie 
letterlijk en figuurlijk van nature 
zeer gevarieerd en uniek van ui-
terlijk. De wandpanelen kunnen 
in elk interieur worden toegepast, 
voornamelijk in woningen, maar 
ze passen ook in het interieur 
van cafés, restaurants, hotels en 
winkels. Ze zijn er in de vorm van 
rustiek tot strak en van klassiek tot 
modern. Kortom de wandpanelen 
sieren een grote verscheidenheid 
aan binnenmuren. En dat kan ook 
in uw woning!

Handwerk
Bij de producent van dit moois 
regelt men alles zelf, vanaf het hout 
verzamelen, laten bewerken tot aan 
verkoop. Op die manier kan men 
de hoge kwaliteit van het product 
garanderen. Elke wandtegel is 
handgemaakt, hetgeen betekent 
dat op een bepaald moment elk 
stukje hout in handen is geweest 
van een of meerdere vakmensen 
die er datgene mee hebben gedaan 
waarom het zo mooi is geworden. 
Het is dus echt handwerk.

Perfecte passing
Het product omvat 11 panelen in 
een doos, samen verpakt tot een 
vierkante meter. Elk paneel is met 
uiterste precisie gemaakt zodat de 
panelen met de vertanding perfect 
in elkaar passen. Het resultaat is 
een prachtige naadloze houten 
wandbekleding voor muren, coun-
ters, bars, achtergrondpanelen- en 
zelfs plafonds kunnen ermee 
worden bekleed.
Behalve een mooi aanzien zorgen 
de panelen ook voor een goede 
geluidsabsorberende werking.
Verkrijgbaar bij Van Kreuningen
Deze bijzondere wandbekleding 
kunt u zien en kopen bij 
Woninginrichting Van Kreuningen 
aan de Industrieweg 42, 3641 RM 
Mijdrecht. Maar er is meer. Bij Van 
Kreuningen bent u tevens aan het 
goede adres voor een compleet 
programma aan meubelen, 
kasten, slaapcomfort, tapijten, 
gordijnen, verlichting, binnen- en 
buitenzonwering, rolhorren, karpet-
ten en gezellige woonaccessoires 

Goed voorbereid de 
zomer in met 
Decorette Mijdrecht

Terwijl u dit leest, hebben we 
al een voorproefje gehad van 
het mooie weer. Heerlijk, zoals 
het zonnetje zijn werk doet. 
Iedereen knapt er van op! 

Helaas is het zo dat wat nu nog als 
prettig ervaren wordt, straks in de 
zomer een echte last kan worden. 
Oververhitting en UV straling, 
binnen en buiten, is voor niemand 
goed. Mensen zoeken massaal 
verkoeling en willen schaduw. Bij 
Decorette is men ervan overtuigd 
dat goede zonwering bijdraagt aan 
meer woongenot. Het comfort van 
koelte en schaduw in eigen huis 
en op eigen terras maakt de zomer 
mooier!
Het is dan ook niet toevallig dat 
Decorette Mijdrecht juist nu met 
grandioze aanbiedingen komt, om 
uw woonsituatie klaar te maken 
voor de zomer. Anton Piet: “Het lijkt 
zo vroeg, maar wie nu een goede 

zonwering laat aanbrengen, zit 
straks, als het niet meer te houden 
is van de warmte, heerlijk koel! 
Als er dan nog zonwering gekocht 
moet worden, gelden er langere 
levertijden en wordt het probleem 
tijdelijk nog groter.”
Om consumenten te overtuigen van 
het nut van een vroege aankoop, 
biedt Decorette Mijdrecht 20% 
korting op zonwering. Dus veel 
voordeel en maximaal comfort, 
laat de zomer maar komen! U kunt 
bij Decorette Mijdrecht terecht 
voor allerhande vormen van 
buitenzonwering en raamdecoratie 
voor binnen. Het begint allemaal bij 
een eerlijk en gedegen advies. 
Loop daarom eens binnen bij 
Decorette Mijdrecht, Dorpsstraat 12  
en overtuig uzelf van de kwaliteit 
in advies en producten. Neem uw 
vragen mee en ga naar huis met 
het juiste antwoord... U bent van 
harte welkom!

Energieloket Sienergie en 
Boekhuis goede match

Sinds enige tijd is het 
Energieloket van Sienergie 
gevestigd in het Boekhuis in 
de Zijdstraat in Aalsmeer. Een 
goede zet, want sindsdien 
mag het Energieloket 
zich verheugen in een 
grote belangstelling. Vele 
woonconsumenten haalden 
inmiddels folders op met 
informatie en tips over energie 
besparen. Of schoven aan 
voor persoonlijk advies over 
wat zij in hun woning het 
beste kunnen doen aan tocht 
en koude voeten. En aan hoge 
energiekosten.

“Laatst kwam een mevrouw speci-
aal terug naar het loket om mij te 
bedanken. Zij had op mijn advies 
de spouwmuren laten isoleren”, 
vertelt Rene Raadschelders, de 
energieadviseur van Sienergie 
die elke woensdag middag 
vanaf 15 uur te vinden is in het 

Boekhuis. “Het voelde gelijk veel 
comfortabeler aan, zei ze. Of een 
oudere meneer die vertelde dat het 
‘vrouwtje’ nu geen koude voeten 
meer heeft na het aanbrengen 
van vloerisolatie. En dan dat 
jonge gezin dat in het huis van zijn 
grootouders is gaan wonen. Een 
heel mooi karakteristiek huis maar 
totaal niet geïsoleerd. Ik heb ze 
laten zien hoe ze het knusse van 
het huis kunnen behouden en toch 
hun immense energierekening naar 
beneden kunnen brengen. Het is 
heel dankbaar werk, je kunt zoveel 
doen voor mensen, waardoor hun 
huis comfortabeler wordt en ze veel 
minder kwijt zijn aan hun energie-
maatschappij. En het is goed voor 
het milieu natuurlijk.”

Ook voor Constantijn Hoffscholte, 
eigenaar van het Boekhuis is 
het een geslaagde combinatie. 
“Onze klanten kunnen hier terecht 
voor steeds meer diensten, zelfs 

isolatieadviezen dus. En de klanten 
van Sienergie zien natuurlijk de 
winkel. Een pakje ophalen en gelijk 
even een foldertje meenemen over 
woningisolatie? De medewerkers 
van het Boekhuis wijzen u graag 
de weg. Of even binnenlopen en 
aan de balie een afspraak boeken 
voor een persoonlijk gesprek op 
woensdag middag met René en 
gelijk je OV-chipkaart opladen? 
Kan allemaal.” Ofschoon een 
afspraak niet echt nodig is. Maar ja, 
als het drukker wordt kun je je zo 
wel verzekeren van een plekje aan 
de tafel van René. 
De adviezen van Sienergie zijn 
dank zij de financiële bijdrage 
van de gemeente Aalsmeer gratis. 
René: “ ‘Wij van WC Eend adviseren 
WC Eend’ is er bij ons niet bij. 
We kunnen mensen wel de weg 
wijzen naar vakkundige bedrijven 
en kijken graag met hun mee om 
offertes te vergelijken. Maar we 
laten ons door hen niet betalen. We 

houden graag onze handen vrij.”
De kost gaat voor de baat uit, 
ook bij woningisolatie. Met het 
verlaagde BTW-tarief op arbeid (tot 
1 juli 2015!) en de subsidieregeling 
en duurzaamheidslening van de 
gemeente Aalsmeer wordt die 
investering een stuk aantrek-
kelijker. Sienergie kan u hier alle 
informatie over geven en helpt 
u graag met het invullen van de 
formulieren. De duurzaamheidsle-
ning is gezien de zeer lage rente 
bijzonder aantrekkelijk. Wel eist 
de gemeente bij het aanvragen 
ervan een Energieprestatieadvies 
dat door een erkende instantie 
moet zijn opgesteld. Sienergie kan 
dat voor een scherpe vergoeding 
voor u verzorgen. En wilt u graag 
een energiescan compleet met 
infrarood foto van uw huis waarbij 
René bij u thuis de bouwkundige 
mogelijkheden komt bekijken om 
samen met u de beste manier van 
isoleren in uw specifieke situatie te 
bepalen? Ook dat kan tegen een 
geringe vergoeding. U kunt daar-
voor een afspraak maken met René 
Raadschelders op 06-29738797.

Naast individuele advisering van 
woonconsumenten in het boekhuis 
brengt Sienergie ook buurtbe-
woners bij elkaar en ontzorgt 
hen volledig bij het gezamenlijk 
isoleren van hun woningen. Na het 
succesvolle buurtisolatieproject 
in de wijk Geerland in Kudelstaart 
is Sienergie onlangs met enkele 
buurtbewoners in de Aalsmeerse 
wijk Hornmeer gestart. Belangstel-
lenden uit die wijk kunnen zich 
vrijblijvend inschrijven op www.
sienergie.nl onder Buurtprojecten, 
Hornmeer Groen. 

Foto: Energieloket Sienergie in het 
Boekhuis; inzet: René Raadschel-
ders (eigen foto’s)

en decoraties. Woninginrichting 
Van Kreuningen is een bekend en 
servicegericht bedrijf dat tientallen 
jaren met eigen stoffeerders 
en installateurs hoogstaande 
kwaliteit levert. Van Kreuningen 
heeft een breed geschakeerd en 
tevreden klantenbestand in en 
(ver) buiten de regio. Desgewenst 
kunt u eerst uw ideeën over uw 
woninginrichting afstemmen met 
de interieurstyliste. Vervolgens 
kunt u met de uitwerking daarvan 
een op maat gemaakte sfeervolle 
ambiance in uw woning realiseren. 
Wilt u eerst meer weten, bezoek 
dan de website www.kreuningen.nl. 
Of bel met 0297-283113.





Van tuinontwerp naar 
tuinmeubel

Ruim 20 jaar geleden kreeg 
tuinarchitect, Paul Weijers, 
de vraag gesteld om mooie 
tuinmeubelen in een tuin 
in Hamburg te plaatsen. 
Na lang zoeken was de 
simpele conclusie, dat er 
geen geschikte meubelen 
waren voor het soort tuinen 
die hij in het verleden met 
zijn vader, Henk Weijers, 
maakten. Voorzichtig is hij 
in de schuur van zijn ouders 
begonnen met meubels in 
elkaar te lassen. Na veel 
uitprobeersels, mislukkingen 
en teleurstellingen werd het 
duidelijk, hoe moeilijk het is 
om een meubel te maken dat 
goed zit, mooi is en het hele 
jaar door buiten kan blijven 
staan. 

Nu 20 jaar later worden de meube-
len door ZITLEKKER.NL in Uithoorn 

gemaakt vanuit een visie dat je in 
een tuin moet kunnen leven. Een 
veel gebruikte spreuk van Henk 
destijds was altijd ”een tuin is 
om van te genieten en niet om in 
te werken”. Met dit in gedachte 
ontwerpt Paul alle meubelen zo 
dat er niet ieder jaar een week met 
de hoge drukspuit en verf of olie 
gepoetst moet worden. Meubelen 
moeten het hele jaar meedoen 
in het ontwerp van de tuin, dus 
geen kale frames met kussens in 
de schuur of grote plastic zakken 
zonder vorm over de meubelen 
heen. Ook in de winter moet je 
nog lekker buiten in je tuin kunnen 
zitten. Met een buitenhaard aan op 
je loungebank buiten genieten van 
een mooie winterse dag kan net zo 
lekker zijn als zomers in bikini op 
dezelfde bank. Dat is hoe meubelen 
voor de buitenruimte gezien wor-
den. Tuinmeubelen mogen toch ook 
gewoon mooi zijn! Daar waar we 

binnen zoveel aandacht besteden 
aan ons interieur, de meubelen voor 
in de keuken en zo, laten we de 
buitenruimte vaak liggen. Toch kan 
de tuin een verlengstuk zijn van 
het huis. Door de juiste materialen 
te gebruiken en de ruimte goed in 
te richten ontstaat er een ruimte 
die naadloos aansluit op het huis 
en daarmee wordt de leefruimte 
vergroot. 

Maatwerk
Om meubelen zo te maken, dat 
iedereen er lekker op zit, is het van 
belang dat je flexibel bent. Een 
centimeter hoogte verschil kan 
een heel groot verschil zijn in de 
ervaring hoe je zit. Ook de diepte 
van een bank is heel belangrijk 
voor de ervaring van het zitten. 
Geen mens is hetzelfde en daarom 
moeten meubelen in verschillende 
uitvoeringen en maten geleverd 
kunnen worden. Zitlekker.nl heeft 
bewust gekozen om de meubelen 
in Nederland zo te fabriceren, dat 
al deze aspecten van de meubelen 
in eigen beheer kunnen worden 
uitgevoerd. Hierdoor kunnen meu-
belen op maat gemaakt worden 
en is er binnen de standaard lijn 

meubelen al een ruime keus in 
zitdiepte en hoogte. 

Omdat dit bedrijf de meubelen zelf 
ontwikkelt en ontwerpt vanuit de 
visie van een tuinarchitect ontstaan 
er meubelen en objecten die 
anders zijn dan uit de traditionele 
tuinmeubel branche. De wensen 
van tuinbezitters spelen een grote 
rol in de totstandkoming van de 
ontwerpen. Zo is het nieuwe ligbed 
een direct gevolg van de vraag van 
een van de klanten in St Tropez. 
De nieuwe kussenwanden zijn 
een gevolg van de vraag hoe je 
voorkomt dat de losse kussentjes 
door de tuin vliegen. De passie die 
er in dit bedrijf is voor het ontwik-
kelen en bedenken van nieuwe en 
unieke objecten is zo groot, dat er 
altijd weer verrassende ontwerpen 
uitkomen. Door de ontwikkeling 
bij de fabrikanten van stoffen, is 
er de laatste jaren ook een groot 
scala aan nieuwe stoffen gekomen, 
waarmee buitenmeubelen kunnen 
worden bekleed. Door de unieke 
manier van bekleden, kunnen de 
meubelen van Zitlekker.nl ook zo 
gemaakt worden, dat er voor het 
zicht geen verschil is met binnen 

meubelen. Toch zijn deze meubelen 
constructief gezien essentieel 
anders. Er wordt te allen tijde voor 
gezorgd, dat er geen water en 
vieze “bladerdrab” in kiertjes kan 
blijven liggen. En ook het zitcomfort 
is minstens zo belangrijk, als het 
uiterlijk van het meubel. 

Kwaliteit is een belangrijk aspect 
voor dit bedrijf uit Uithoorn. Op 
de meubelen wordt “5 jaar-geen-
gezeur-garantie” gegeven. Is 
er iets niet goed, dan wordt het 
eerst opgelost en dan pas wordt 
er gekeken waar het probleem 
ontstaan is. Bij het ontwikkelen 
van buitenmeubelen komt veel 
kijken. Ons Nederlandse klimaat 
kent grote uitersten. Zo moet er 
gerekend worden dat de tempera-
tuur van min 20 tot 30 plus kan 
gaan. Bij een temperatuurverschil 
van 50 graden speelt de uitzetting 
en krimp van de verschillende 
materialen een grote rol. Zo werd 
in het verleden de fout gemaakt 
om glas op RVS te lijmen. Het RVS 
krimpt in de winter zo hard dat het 
glas kapot werd getrokken, een 
dure maar leerzame fout...
De fabriek van Zitlekker.nl is een 

ambachtelijke werkplaats waar 
met liefde mooie meubelen worden 
gemaakt. Van kleinschalige series 
tot enkele unieke objecten, ook 
voor de openbare ruimte. Zo 
staan er voor het Centraal Station 
van Amsterdam al drie jaar drie 
grote banken met plantenbakken. 
Speciaal ontworpen om de grote 
stroom bezoekers van het station 
buiten een zitplek te geven en de 
grote beproeving van duizenden 
mensen per dag te doorstaan. 
Het vinden van de creatieve 
oplossen voor de buitenruimten, 
is voor de mensen van Zitlekker.nl 
een dagelijkse uitdaging, die ze vol 
passie en plezier aangaan. Of dit nu 
voor een enkele stoel is of voor een 
grootschalig hotel project.

Eind maart (28 & 29 ) organiseert 
Zitlekker.nl open fabrieksdagen 
waar de bezoeker een kijkje kan 
nemen en de passie en liefde voor 
dit vak kan beleven. Voor meer 
informatie over deze dagen en de 
producten kunt u kijken op 
www.zitlekker.nl. Locatie fabriek 
en showruimte (op afspraak): 
Amsteldijk Noord 182 1422 XZ 
Uithoorn tel. 0297-524288. 

Kunst voor elke muur 
en voor elk budget

Kunstuitleen en Galerie Time-
less op de Ondernemingsweg 
in Uithoorn heeft klanten van 
diverse pluimage. Jong, oud, 
hip, behoudend, mensen die 
om de paar jaar een nieuw 
werk lenen en klanten die 
het leuk vinden om elke twee 
maanden de kunst in huis te 
wisselen. Alles kan, alles mag. 

Timeless heeft kunst voor elke 
muur en voor elk budget. Om al 
die verschillende klanten tevreden 
te houden en te blijven verrassen, 
zorgen Timeless eigenaren 
Richard en Ida Miltenburg voor 
een gevarieerd aanbod. Moderne 
abstracte schilderijen, Afrikaanse 
beeldjes, glasobjecten, ingetogen 
stukken en ook zeer uitbundig werk 
maken allemaal onderdeel uit van 
de collectie. Ook vinden Richard en 
Ida het belangrijk om steeds weer 
nieuwe kunstenaars in het aanbod 
te hebben.

Klein meubels
Nieuw in hun aanbod zijn de klein 

meubels. Een gewaagde keuze 
van Ida, ze vind het leuk om juist 
datgene in de collectie te brengen 
wat niemand verwacht bij een 
kunstuitleen. Zo ook de Afrikaanse 
beelden en maskers, zelfs deze zijn 
te huur.

The elephant parade & 
glasobjecten
Nieuw en zeer populair zijn de met 
de hand beschilderde olifanten van 
The Elephant Parade. De olifantjes 
bij Timeless kosten tussen de 40 
en 100 euro, waarvan een deel van 
de opbrengst naar het olifanten-
reservaat in Thailand gaat. Tevens 
hebben zij nieuw in het assortiment 
de Italiaanse glasobjecten van 
Loranto, die ook in het Cobra 
Museum staan.

Nieuwe kunstenaars
De nieuwkomers zijn op dit 
moment Lei Hannen, een keramist 
die prachtige paarden en stieren 
sculpturen maakt. Leon Bosboom, 
een Nederlandse kunstenaar 
die de Spaanse stier als ultieme 

inspiratiebron heeft. Hij werkt met 
epoxyhars en acryl op canvas. 
Waanzinnig van kleur, de stieren 
spatten van het doek af. Jorge 
Victor, een Braziliaanse kunstenaar 
die in vele kleuren de stad, drukte, 
neonverlichting en reclameborden 
weergeeft. Het werk van Victor zie 
je momenteel veel in de woonp-
rogamma’s op tv. SR Rodrigues, 
zijn schilderijen zijn geschilderd 
in natuurtinten waarbij hij altijd 
opzoek is naar de perfecte balans.
Uiteraard zijn er nog vele 
kunstenaars te bewonderen bij 
Kunstuitleen Timeless, daar zij meer 
dan 300 kunstenaars in stock heb-
ben. Tevens wil Ida benadrukken 
dat kunst echt niet duur hoeft te 
zijn, onder onze vele leden zijn ook 
studenten.  

De Timeless spelregels
Eenmalig inschrijfgeld 20 euro 
(via website 10 euro). Van het 
geleende werk betaal je 2% van 
de galeriewaarde per maand. 
Verzekering is inbegrepen. Van dit 
maandbedrag komt de helft in een 
persoonlijk spaartegoed, waarmee 
je kunst kunt aankopen. Je mag de 
kunstwerken zo vaak wisselen als 
je zelf wilt. Het is ook mogelijk om 
iemand een abonnement cadeau 
te doen, dit doen wij in de vorm 
van een cadeaubon. Ook kunt u bij 
ons terecht voor al uw inlijstwerk, 
we hebben ruime keuze aan 
aluminium en houtenlijsten van 
barok tot strak. 

Timeless Kunstuitleen | Galerie
Ondernemingsweg 45
1422 DZ  Uithoorn
0297-534598
www.kunstuitleen-timeless.nl
www.facebook.com/kunstuitleen.
timeless

Openingstijden
Wo. en vr. van 12.00-17.00 uur 
Zaterdag van 11.00-17.00 uur

Nieuw bij RSD Schuurman: 
Kunststof kozijnen

De naam Schuurman heeft 
al jaren lang een bekende 
klank in De Ronde Venen en 
daarbuiten. Als producent en 
leverancier van blokhutten, 
tuinhuisjes, stallingen voor 
scootmobielen, terrassen, 
tuinafscheidingen en 
maatwerk in timmerwerk staat 
het bedrijf bekend als een 
echte speciaalzaak op dat 
gebied. 

Schuurman is bovendien dealer van 
FelixWood constructiehout waar-
mee duurzame buitenconstructies 

in-/opmeten, eventueel slopen van 
houten delen en de vervaardiging 
bij de fabriek, tot plaatsing met 
daarin HR ++ glas, plaatroosters, 
montage en afwerking. Daardoor is 
er altijd één aanspreekpunt. Daar-
naast staan service en garantie bij 
RSD hoog in het vaandel.

In veel kleuren leverbaar
“Omdat elke opdracht anders is bij 
een woning, uitbouw of bedrijfs-
pand vanwege de maatvoering 
van het kozijn of schuifpui, zal het 
duidelijk zijn dat het hier vrijwel 
altijd om maatwerk gaat. Dus 
leveren wij op klantspecificatie. 
Dat heeft tevens betrekking op 
de diverse kleuren waarin de 
profielen geleverd kunnen worden. 
Er is keuze uit nagenoeg alle 
RAL-kleuren, maar ook in een 
houtgelijkende uitvoering. In dat 
opzicht geven we dan ook altijd 
advies op maat, gevolgd door 
een vrijblijvende offerte,” vertelt 
Jeroen. “De kunststof onderdelen 
hebben een profiel waarmee het 
merk uniek is in De Ronde Venen. 
Het materiaal is zwaar uitgevoerd 
met een gegalvaniseerd stalen 
binnenwerk, koude/warmtebrug-
gen enzovoort. Het is tevens 
inbraakvertragend, mede door het 
degelijke hang- en sluitwerk. Sinds 
we een half jaar geleden hiermee 
zijn begonnen gaat het ineens hard 
met aanvragen waarvan we een 
aantal inmiddels hebben kunnen 
omzetten in opdrachten. Ook zijn 
er al kozijnen geplaatst bij op-
drachtgevers en die zeggen er erg 
tevreden over te zijn. Niet alleen 
zijn er aanvragen van klanten in De 
Ronde Venen, maar ook van buiten 
de regio krijgen we nu verzoeken 
om informatie. We hebben dus niet 
te klagen,” aldus Jeroen.
RSD Schuurman heeft de beschik-
king over een eigen opslag en 
montageruimte in de bedrijfshal 
waar ook Theo en Dirk Schuurman 
met hun bedrijfsactiviteiten zijn ge-
vestigd. Je kunt hier dus duidelijk 
spreken van een actief opererend 
familiebedrijf dat profiteert van 
elkaars synergie. De vestiging is 
goed bereikbaar aan de Industrie-
weg 65 in Mijdrecht (bij het bord 
Schuurman Blokhutten). 
U bent op afspraak van harte wel-
kom om de kunststof uitvoeringen 
te komen bekijken. Dan belt u met 
06-51221766 of 06-53731146. 
Per e-mail kan ook: 
rsdkunststofkozijnen@gmail.com.

worden gebouwd. Schuurman 
biedt daarin een totaalconcept. 
Daar komt bij dat gelieerd aan de 
naam ook een dienstverlenend 
bedrijf is gekoppeld, te weten 
dat van Robin Schuurman (RSD). 
Dienstverlenend op het gebied 
van professionele demontage en 
sloopwerk van bestaande (oude) 
tuinhuisjes, bedrijfspanden, uitvoe-
ring van schoonmaakopdrachten 
en werving voor bouwbedrijven. 
inmiddels is er een uitbreiding van 
de bedrijfsactiviteiten gerealiseerd, 
namelijk in het leveren en plaatsen 
van kunststof kozijnen!

Inoutic voor een betaalbare 
prijs
Nu de bouw weer aantrekt 
en de vraag naar specifieke 
dienstverlening en producten 
toeneemt, blijken zich voor Robin 
Schuurman nieuwe mogelijkheden 
in de markt te openen. Daaronder 
de invoering van kunststof kozijnen 
voor ramen, deuren en schuifpuien 
binnen zijn bedrijfsnaam RSD. 
Het gaat hier om hoogwaardige 
producten van het zeer degelijke 
Duitse merk Inoutic. Kennis en 
kunde van deze materie is volop 
aanwezig binnen het bedrijf. Jeroen 
Kools is de specialist bij uitstek die 
jarenlange ervaring heeft en mede 
tot volwaardig monteur is opgeleid 
in de fabriek bij Inoutic. Hij kan 
u alles vertellen over de kwaliteit 
en de mogelijkheden die dit merk 
biedt tegen een betaalbare prijs. 
Voordeel is bovendien dat het hele 
renovatie- of nieuwbouwproces in 
eigen beheert gebeurt, vanaf het 





Zoveel inspiratie, 
ideeën en tips

In 2015 is het precies 125 jaar 
geleden dat Vincent van Gogh 
(1853-1890) is gestorven. Dit 
moment wordt door Keukenhof 
aangegrepen om de beroemde 
Nederlandse kunstenaar te eren. 
Hoogtepunt in het Van Gogh-jaar 
is een bloembollenmozaïek van 
Vincent van Gogh van ruim 250 m2 
en gemaakt van duizenden tulpen 
en muscari’s. De bloemenshows in 
het Oranje Nassau Paviljoen laten 
prachtige combinaties zien tussen 
de tienduizenden bloemen en zijn 
schilderijen. 

Selfie-tuin
Nieuw in 2015 is een prachtige 
Selfie-tuin, geïnspireerd door de 
zelfportretten van Van Gogh, maar 
in een modern jasje gestoken.

Keukenhof is dé plek om deze lente te genieten van miljoenen bloeiende tulpen, narcissen, hyacinten en andere bolbloemen. Een 
dag vol beleving die u niet snel zult vergeten. Het mooiste lentepark ter wereld biedt een unieke geur- en kleurbeleving, meer dan 
20 spectaculaire bloemenshows, verrassende inspiratietuinen en vele bruisende evenementen.

Thema 2015: Van Gogh

Zoveel bloemen en kleuren, zoveel 
inspiratie, ideeën en tips waarmee 
u thuis aan de slag kunt. Een 
wandeling door Keukenhof is ont-
dekken wat de actuele trends zijn 
en wat u zelf het mooist vindt. Laat 

u verrassen in de inspiratietuinen 
en bezoek de spectaculaire bloe-
menshows. De creativiteit van onze 
arrangeurs kent geen grenzen. 
Ervaar dat alles mogelijk is, ook in 
uw eigen tuin, in uw eigen stijl.

Keukenhof is ook leuk voor kinderen
Keukenhof is een feest voor het hele gezin. Kinderen kunnen ronddolen tussen de mooiste bloe-
men, “lopen” over het water, spelen in de natuurlijke speeltuinen, genieten op de kinderboerderij 
en dwalen in ons nieuwe doolhof. Ze leren ondertussen veel over de natuur en de bloemen. Wat is 
er leuker dan een feestelijke dag af te sluiten met lekkere pannenkoeken of poffertjes.

Het mooiste lentepark ter wereld

Openbaar Vervoer
Tijdens het seizoen, van 20 maart tot en met 17 mei 2015, rijden er 
non-stop bussen van Arriva vanaf Station Schiphol, Station Leiden 
CS en Station Haarlem CS rechtstreeks van en naar Keukenhof.

Voordelig met de trein 
naar Keukenhof 
Reist u ook met de trein? Bestelt u dan het Combiticket trein + bus 
+ entree Keukenhof. Dit ticket kost € 35 en is geldig in bijna alle 
NS- en andere treinen in Nederland, in de Keukenhof Express vanaf 
Schiphol Plaza (buslijn 858) en Leiden CS (buslijn 854) én op buslijn 
50 (en 850) vanaf station Haarlem.

U kunt uw Combiticket trein + bus + entree Keukenhof 
kopen via ns.nl/spoordeelwinkel. 
Het ticket is geldig tot en met 17 mei 2015.

Meer informatie
www.keukenhof.nl

Gratis zomerbollen
Tegen inlevering van deze bon bij de informatiebalie van Keukenhof 
ontvangt u een gratis zomerbollenpakket. Deze bon is niet geldig in 
combinatie met andere acties en niet inwisselbaar voor contanten.

GRATISzomerbollen
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Argon BFF Soccer Event 
groot succes
Mijdrecht - Onder een speci-
aal voor opgroeiende meiden be-
dachte hippe naam, vond zondag 
15 maart een voetbalevenement 
plaats. Het was de speelsters van 
ME1 en MC1 bijna allemaal gelukt 
één of meer BFF’s te strikken, zodat 
maar liefst 70 speelsters de velden 
aan de Hoofdweg bevolkten. On-
danks de frisse oostenwind was de 
stemming opperbest. De organisa-
tie had een toernooi uitgeschreven 
en daarnaast enkele voetbaltech-
nische spellen bedacht. Zo konden 
de deelneemsters enkele penalty’s 
afvuren op doelman Rahim Gök en 
moest een slalomparcours worden 
afgelegd onder het toeziend oog 
van aanvaller Epitace Kraemer. Bei-
den mannen maken deel uit van de 
Argon zaterdag 1 selectie, mooi is 
het om te zien dat deze connectie 
tussen jeugd en het vlaggenschip er 
inmiddels weer is. Bij het footdarts 

werden de meiden getest op hun 
nauwkeurigheid en balgevoel terwijl 
op de hindernisbaan kon worden 
getoond of men het teamgevoel be-
zit. De resultaten waren soms ver-
rassend maar bovenal zeer positief. 
De middag, die omlijst werd door 
muziek van een heuse DJ, verliep 
zonder enige wanklank en wij den-
ken dat we mogen concluderen dat 
iedereen met een fijn gevoel huis-
waarts keerde. Alle deelneemsters 
kregen na afloop een aandenken 
mee namens de club.
Al met al een zeer geslaagde mid-
dag. Vanzelfsprekend is er nu de 
hoop dat deze activiteit leidt tot en-
kele nieuwe leden zodat de meisjes-
afdeling kan worden uitgebreid met 
bij voorkeur een D-pupillen elftal. 
Voor wie geïnteresseerd is kan kij-
ken op de website www.svargon.nl/
lidworden.
Foto: sportinbeeld.com

Wedstrijdseizoen voor showballet 
Nicole goed van start
Mijdrecht - Afgelopen zondag 8 
maart hebben er drie groepen van 
Showballet Nicole hun eerste wed-

strijd van het seizoen gedraaid. De 
eerste groep mocht aantreden in 
categorie een show met hun num-

mer Bootcamp, gekleed in camou-
flage broeken, stoere bandana’s in-
clusief zwart-groene vegen op het 

gezicht stonden ze vanuit de coulis-
sen de plekken te bekijken waar en 
hoe ze moesten gaan dansen. Dat 
ging echt geweldig, stoere oploop, 
strak begin en vervolgens werd de 
dans helemaal goed uitgevoerd 
door iedereen, de verschillende for-
maties zagen er goed uit. In cate-
gorie twee show kwam groep 9 aan 
de beurt, het overgrote deel van de-
ze groep heeft al meer wedstrijden 
gedraaid, maar er waren wat nieu-
we meiden bij. Met hun B-mix lie-
ten zij iets compleet anders zien dan 
de rest van het wedstrijdveld.. Een-
maal op het podium was die trai-
ning goed terug te zien, ze brachten 
de stukken uit de mix precies zoals 
het hoorde, zacht en gevoelig, hard 
en strak, stoer en ondeugend. Het 
ging synchroon, formaties klopten 
allemaal, kledingwissel tijdens het 
nummer ging goed en met de juis-
te uitstraling op het juiste moment 
knalde het nummer van het podium. 
En dit wist de jury ook te waarderen 
met een derde prijs. 
Na lang wachten mocht ook selectie 
2 aantreden in categorie drie show 
met hun nummer Sissy that walk. 
Met hier en daar wat kleine onge-
lijkheden en een enkele formatie 
die niet helemaal klopte, brachten 
ze het nummer toch heel enthousi-
ast en strak ten tonele.

Hertha 2 bindt ook VVC aan zegekar
Vinkeveen - Nadat vorige week 
naaste concurrent VEW werd ver-
slagen stond er deze week weer een 
6 punten duel op het programma. 
VVC kwam op bezoek en de jon-
gens van Hertha 2 waren extra ge-
motiveerd aangezien zij in het heen-
duel op zeer onfortuinlijke wijze ge-
lijk hadden gespeeld. De eerste 
helft had Hertha het betere van het 
spel maar vergat het zichzelf te be-
lonen met doelpunten. Een terecht 
gegeven penalty zorgde uiteindelijk 
voor de 1-0, Michel Kooiman schoot 
onberispelijk binnen. Bij de start van 
de 2e helft was al gauw duidelijk dat 
VVC erop gebrand was hier een re-
sultaat te halen. Ze begonnen fel en 
verdedigde ver naar voren. Dat dit 
onverstandig was bleek al na 10 mi-

nuten toen Niels Bouma wegge-
stuurd werd door de sterk spelende 
Jerry Remmers en de 2-0 in de ver-
re hoek binnen schoot. Deze aanval 
bleek een voorbode voor de rest van 
de wedstrijd te worden. De verde-
diging van VVC werd vaak op snel-
heid geklopt door de aanvallers van 
Hertha. Nadat een aanvaller van 
Hertha diep werd gestuurd werd de 
bal op de penaltystip terug gelegd 
op Jeroen van den Bosch die hard 
binnenschoot voor de 3-0. Niels 
Bouma mocht aantekenen voor zijn 
tweede goal toen hij goed meeliep 
met de spits en het balletje breed al-
leen maar in een leeg doel hoefde te 
schuiven, 4-0. De 5-0 en 6-0 werden 
beide gemaakt voor Jeroen van den 
Bosch, die daarmee een hattrick 

noteerde en de wedstrijdbal mee 
mocht nemen. Keeper Ruben Strub-
be hield voor de tweede keer dit sei-
zoen zijn doel schoon, mede dankzij 
het centrale duo Jeffrey van Senten 
en Frans Ruijzendaal die niks weg-
gaven. Nog een speciale vermel-
ding voor Thomas Driehuis die na 
twee maanden blessureleed direct 
van onmisbare waarde was als ver-
dedigende middenvelder. Het werd 
uiteindelijk een makkelijke middag 
voor Hertha 2, dat in de laatste acht 
wedstrijden slechts een keer ver-
loor. Volgende week staat er weer 
een thuiswedstrijd op het program-
ma, NFC zal dan verslagen moeten 
worden in de jacht op een plek bij 
de bovenste vier. 15.00 uur op de 
molmhoek, komt allen!

CSW koploper na winst 
op Woudenberg
Wilnis - Wie had dat aan het begin 
van dit seizoen gedacht: CSW die de 
ranglijst aanvoert na 19 gespeelde 
wedstrijden? Argon heeft weliswaar 
evenveel punten, maar heeft net 
een doelpunt minder qua doelsaldo. 
Veensche Boys is nummer drie op 1 
punt. CSW heeft er persoonlijk voor 
gezorgd dat de huidige nummer 4, 
Woudenberg, de aansluiting met de 
top drie heeft verloren. De 3-2 over-
winning werd echter wel pas laat 
veiliggesteld.

Het basisteam van CSW had twee 
wijzigingen ten opzichte van vorige 
week; aanvoerder Marciano Kasto-
redjo was afwezig in verband met 
een bruiloft en Elroy Baas raakte tij-
dens de warming-up geblesseerd. 
Nick van Asselen was weer terug 
na een schorsing en Terence van 
der Linden startte op de linksback 
plek. In de eerste vijf minuten had 
Woudenberg meer balbezit, maar 
gevaarlijk werden ze niet. Bij de al-
lereerste kans in de zesde minuut 
was het wel meteen raak voor CSW. 
Mike Cornelissen schoot van buiten 
het strafschopgebied op de lat en 
spits Vincent van Hellemondt was er 
als de kippen bij om de rebound te 
verzilveren, 1-0. In de tiende minuut 
had het zelfs al 2-0 kunnen staan. 
Na een mooie dieptepass op Mike 
Cornelissen bediende hij zijn broer 
Dave, die zijn schuiver op buiten-

kant paal zag afketsen. Twee minu-
ten later was het wel weer raak. Na 
een goed genomen vrije trap door 
Nick van Asselen wist de verdedi-
ging twee inzetten van CSW te ke-
ren, maar de derde van Vincent van 
Hellemondt was scheepsrecht en 
een snelle 2-0 voorsprong was een 
feit. In de overige speeltijd van de 
eerste helft wist doelverdediger Jor-
dy Wens nog twee keer een inzet 
van Woudenberg te keren en kwam 
een verre voorzet van Terence van 
der Linden tot opluchting van de 
Woudenbergse doelverdediger op 
de lat terecht. Daar bleef het bij. De 
effectiviteit van CSW won het deze 
eerste helft van het goede veldspel 
van Woudenberg.

Tweede helft
De tweede helft was heel ande-
re koek. Het spelbeeld was de eer-
ste tien minuten nog wel vergelijk-
baar met de eerste helft. Wouden-
berg speelde aardig, CSW had de 
kansen. Eerst een kopkans van Vin-
cent van Hellemondt, en later leek 
Mike Cornelissen doorgebroken, 
maar werd hij volgens de goed lei-
dende scheidsrechter reglementair 
verdedigd. In de 54e minuut leek 
een afstandsschot van Wouden-
berg in de kruising te vliegen. Jor-
dy Wens wist de bal echter ternau-
wernood tot corner te verwerken. 
Tot verrassing van iedereen draai-

de die corner in 1 keer in het doel, 
2-1. CSW had de schrik in de benen, 
want nog geen drie minuten daarna 
gaf de linksbuiten van Woudenberg 
een strakke voorzet. Keeper Jordy 
Wens tastte mis en via het scheen-
been van zijn broer Vincent beland-
de de bal ongewild in het doel, 2-2. 
Het spel werd daarna rommeliger, 
de ruimtes op het veld groter, het 
werd een conditieslag. Beide coa-
ches besloten verse krachten in te 
zetten. Bram Bode verving Vincent 
Wens, wat enige omzettingen om 
het lijf had. Matthijs Uytewaal nam 
zijn geliefde rechtsback positie in, 
Berry Kramer ging op het midden-
veld met de punt naar achteren spe-
len om ruimte voor Bram te maken. 
Voor de laatste tien minuten kwam 
Jay Klaas Wijngaarden ook nog het 
veld in voor Dave Cornelissen. In de 
slotfase kon het nog alle kanten op-

gaan. Mike Cornelissen claimde te-
vergeefs een strafschop nadat een 
verdediger bij een sliding per onge-
luk de bal met de arm raakte en Vin-
cent van Hellemondt leek alleen op 
weg naar de keeper, maar strandde 
op de rand van de zestien. Sander 
Kunkeler incasseerde nog een on-
nodige gele kaart. In de laatste mi-
nuut van de reguliere speeltijd om-
speelde Berry Kramer op fraaie wij-
ze op rechts zijn directe tegenstan-
der en speelde Bram Bode in het 
centrum aan, die niet aarzelde en 
keihard de 3-2 inschoot. Niet voor 
de eerste keer dit seizoen was hij 
weer de redder in nood. Maar dat 
geldt ook voor keeper Jordy Wens, 
die in de blessuretijd nog twee fan-
tastische reddingen verrichtte en de 
winst over de streep trok. Met zoals 
gezegd de koppositie als beloning. 
Foto: sportinbeeld.com

Argon moeizaam langs 
hekkensluiter
Mijdrecht - Argon boekte tegen 
hekkensluiter Odysseus’91 een 
moeizame zegen, pas na een klein 
half uur spelen kon het eerste doel-
punt worden genoteerd. En ook diep 
in de tweede helft werd het 0-2. In 
een alles of niets offensief gaf de 
studentenploeg flink gas en scoor-
de zowaar nog de eretreffer zo-
dat Argon genoegen moest nemen 
met een bescheiden 1-2 winst. Na 
twintig minuten kon de eerste se-
rieuze kans van Argon worden ge-
noteerd en dat was een kopbal van 
Dennis Filippo die keeper Hopman 
van Odysseus maar net tot hoek-
schop kon verwerken. Goed door-
zetten van Ian van Otterlo, even la-
ter zette Argon op voorsprong. Hij 
ontfutselde de laatste man van de 
thuisploeg de bal en stevende op 
doelman Hopman af, via binnen-
kant paal belandde de bal tegen het 
net 0-1. Na het openingsdoelpunt 
maakte Argon bepaald geen haast, 
de bal werd veel rondgespeeld en 
het balbezit leek heilig. Toch kwa-
men er kansjes voor de Mijdrech-
tenaren. Na een overstapje van Bas 
Pel kreeg Elias el Mazouji vrije door-
tocht maar hij faalde in de afwer-
king, dezelfde speler koos even later 
voor de verkeerde kant van de paal 
en ook Lorenzo Zorn had het vizier 
niet op scherp staan. 
Odysseus kon het Argondoelman 
Romero Antonioli ook niet moei-
lijk maken, alleen vleugelspeler Van 

Wijk was bij enkele acties bijzon-
der snel maar echt gevaarlijk was 
het allemaal niet. Al snel in de twee-
de helft moest Floris Mulder ge-
blesseerd het veld verlaten, hij werd 
vervangen door Serghino Sanches. 
Even later gaf deze invaller zijn vi-
sitekaartje af, een leuke actie over 
links verraste bijna keeper Hop-
man, dat deed even later Jesse Loe-
nen wel toen hij van afstand een 
hard schot lanceerde dat net on-
der de lat tegen het net sloeg. 0-2. 
Odysseus leek geslagen, maar gaf 
het niet op. Men ging een alles of 
niets spelletje spelen en Argon had 
daar maar weinig tegen in te bren-
gen. Menig maal kwam het met de 
schrik vrij en in aanvallend opzicht 
ontbrak ook enig geluk. Epi Kraemer 
zag zijn schot via de paal naast gaan 
en Soner Gedik probeerde en lobje 
over doelman Hopman maar de bal 
ging ook over het doel. De inzet van 
Odysseus werd vlak voor tijd be-
loond toen er een aanval werd op-
gezet waar Argon in verdedigend 
opzicht geen antwoord op had, in-
valler Tom Sloetjes scoorde de 1-2. 
De Argonaanhang zag in laatste mi-
nuut nog een vrije trap van Odys-
seus, Simon de Laat schoot goed 
in maar doelman Romero Antonio-
li liet zich niet verrassen. Zaterdag 
a.s. speelt Argon thuis tegen TAVV, 
in Ter Aar werd Argon met 3-1 ver-
slagen.
Foto: sportinbeeld.com

Atalante speelt zijn zesde 
Minitoernooi
Vinkeveen - Op 14 maart speelden 
de E/F spelers van Atalante het 6e 
minitoernooi in de mooie Estafet-
te hal in Nieuw Vennep.  Als eerste 
kwam niveau 4 aan bod. Hier heeft 
Atalante twee teams mee strijden. 

Een wat meer geroutineerd team, 
een meidenteam “Atalante Girlpo-
wer” en een nieuw team, Atalante 3, 
wat net is gestart. Dit laatste team 
was dit keer aangevuld met Manouk 
en Eva. Hadden even het nadeel dat 

de eerste opponent Ouderkerk ver-
sterking had gekregen van een ho-
ger team en daar moesten ze echt 
de meerdere in erkennen. Naarma-
te het toernooi vorderde kwam het 
team steeds beter in het spel. Fa-
natiek gepasst en gevangen. Ook 
met de service aardig wat pun-
ten gescoord. Uithoorn en Amstel-
veen waren gelijkwaardige tegen-
standers.  Atalante was  wel wat te 
lief door te veel in de handen van de 
opponent te spelen. Maar met aan-
wijzingen van de kant hadden ze de 
“gaten”ook goed door. Ze zijn 4e 
geworden.
Girlpower speelt 1 poule hoger en 
kwamen uit tegen twee teams uit 
Haarlem en ook zij troffen bijna de-
zelfde spelers als hierboven ge-
meld uit Ouderkerk. Zij hadden ge-
lijkwaardige tegenstanders, ging 
ook leuk gelijk op allemaal. Moei-
te hadden ze even met de prikbal-
len kort over het net. Maar middels 
de aanpassing van de midvoor dat 
deze recht voor de spelende tegen-
stander ging staan was dat gat ook 
gedicht. Het ging ook steeds beter 
dat de meiden de laatste set ook de 
“push”en “smash” gingen benut-

ten waarmee ze mooie puntjes had-
den gescoord. Een mooie pot van 
de meiden. Zij zijn uiteindelijk 3e 
geworden.
Dan in de middag de Atalante Wic-
ky’s die op het hoogste niveau uit-
kwamen. De start tegen Velsen ver-
liep wat moeizaam, maar naarmate 
de middag vorderde kwam het team 
op stoom. Vooral in het tweede par-
tij tegen Haarlem volgde een leuke 
pot. Twee teams die heel erg aan el-
kaar gewaagd waren.  Met een paar 
flitsende ballen die gered werden 
en nipt mooi nog over het net gin-
gen. De Wicky’s hadden ook een 
sterke serve waarmee ook veel pun-
ten zijn gescoord. De uitkomst was 
dat beide teams een set gewonnen 
hadden en ook nog eens met even-
veel punten!  De laatste partij begon 
de Vinkeveense equipe erg sterk te-
gen Aalsmeer. Hier volgde het ech-
te volleybalspelletje bij Atalante met 
ballen in 3-en en ook een aantal 
smashes wat erg mooi is om naar te 
kijken! Wel kwam Aalsmeer steeds 
weer bij door een sterke service se-
rie. Ditmaal twee keer een gelijk 
spel. Ze zijn in een grote poule heel 
mooi derde geworden.



KDO JG1 terug aan kop
De Kwakel - Twee weken geleden 
werd er met nipt verschil verloren 
van Only Friends. Zaterdag moest er 
gestreden worden om de koppositie 
tegen Patria uit Zeist. De start van 
KDO was veel belovend. Mooi op-
gebouwde aanvallen waarbij er keu-
rig werd overgespeeld. Het midden-
veld met Mark, Dylan en onze nieu-
we speler Thomas was dominerend. 
Het eerste schot op doel van Mani-
sha belandde met een mooie cur-
ve net op de paal. Uit de afgeslagen 
aanval kreeg direct daarna Patria 
een kans. De eerste poging werd 
gekeerd door Nino maar de bal viel 
voor verkeerde voeten. Er werd eerst 
nog 1 meter voor het doel op de lat 
geschoten voordat de bal werke-
lijk het doel in ging. KDO ging di-
rect op zoek naar de gelijkmaker. 

Na een afgeslagen aanval van Dylan 
en Stijn kreeg Manisha de bal voor 
haar voeten en schoot nu wel raak. 
Een paar minuten later pakt Youssef 
de bal af van de verdedigende Pa-
tria en zet de ruststand op het sco-
rebord 2-1. In de 2e helft wilde Pa-
tria direct de gelijkmaker forceren 
maar Timo en Harm zorgde er voor 
dat er geen speler van Patria meer 
door kwam. Voor de aanvalslinie van 
KDO ontstond er meer ruimte. Daar 
werd alleen door Timo Lof dank-
baar gebruik van gemaakt. Hij gaf 
een harde voorzet die door een ver-
dediger van Patria tot een doelpunt 
werd getransformeerd. Bij een stand 
van 3-1 werd de wedstrijd professi-
oneel door KDO uitgespeeld waar-
door de overwinning niet meer in 
gevaar kwam.

Ook kampioenschap voor 
Dames 2 Legmeervogels
Uithoorn - De dames 2 van Leg-
meervogels zijn afgelopen zondag 
overtuigend kampioen geworden 
in hun poule. Met grote overmacht 
hebben zij dit zaalseizoen alle tegen-
standers verslagen. Slechts 1 neder-
laag werd er geleden, en twee wed-
strijden net aan gewonnen. De ove-
rige wedstrijden werden met meer 

dan 10, soms zelfs 20 doelpunten 
verschil gewonnen. Dit team bestaat 
uit oud dames 1 speelsters, aange-
vuld met jeugdige speelsters die tot 
de selectie behoren. Dat bleek dit 
seizoen een goede mix, de dames 
hebben nauwelijks tegenstand on-
dervonden. Het kampioenschap was 
dan ook zeker verdiend.

Koude start voor Thamen 
Pupillen 3
Uithoorn - Zaterdag 14 maart be-
gon het ‘buiten’-seizoen voor Tha-
men Pupillen 3 met een oefenwed-
strijd tegen het Amsterdamse Pi-
rates pupillen 3. Het team uit Am-
sterdam West komt komend seizoen 
een klasse hoger uit dan de thuis-
ploeg, dus het beloofde een zwa-
re maar leerzame oefenwedstrijd te 
worden. De grootste tegenstander 
deze ochtend was echter de bijten-
de kou. De jongens stonden in de 
vroege ochtend te rillen op het veld. 
Bij Pupillen 3 begon Jeremi als wer-
per en Tycho als catcher.

In de eerste inning bleek al snel dat 
Pirates een stapje verder was met 
het spel en slim gebruik maakte 
van de gelegenheid door honken te 
stelen, waardoor er al snel een 0-3 
stand te noteren viel. Milan, één van 
de nieuwe aanwinsten in het team, 
opende de slagbeurt voor Thamen, 
gevolgd door nieuwkomers Rocco 
en Patrick. Rocco zorgde er voor dat 
de eerste bal het veld in werd ge-
slagen, maar helaas werd deze ge-
vangen. Milan en Patrick werden 
door de goede werper van Pirates 
met drie slag terug de dug-out in-
gestuurd.
In de tweede inning kwamen de Pi-
raters op 0-4, maar door goed veld-
spel waren er ook weer snel drie 
spelers uit. In de gelijkmakende 
slagbeurt begonnen Mees en Kai. 
Helaas waren ook zij niet bestand 
tegen de goede werper en het snel-
le veldspel van Pirates. Arend kwam 
tot een eerste honkslag, gevolgd 
door een honkslag van debutant 
Quinto, waardoor Arend door kon 
naar twee. Op de slagbeurt van Seth 

volgde de derde nul, waardoor ook 
nu helaas niet werd gescoord. On-
dertussen werd het er niet warmer 
op en verschenen de eerste spe-
lers terug op het veld met jassen 
en fleecetruien aan. De derde in-
ning werd opgesierd door een fraaie 
homerun van Pirates en het gelei-
delijk beter wordende veldspel van 
Thamen Pupillen 3. Jeremi werd, na 
een goede serie worpen, in deze in-
ning afgelost als werper door Seth.
De slagbeurt van Thamen was in de 
derde inning snel voorbij, omdat zo-
wel Goya, Balder en Jeremi met drie 
slag werden uitgegooid. Inmiddels 
werd besloten dat er gestopt zou 
worden aan het einde van de vier-
de inning, om de spelers te bescher-
men tegen de kou. Gelukkig werd er 
tijdens de vierde inning warme thee 
geserveerd in de dug-out, zodat de 
jongens het toch nog een beetje 
warm kregen.

Pirates ging ondertussen door met 
scoren in de laatste inning; 0-5 door 
een homerun, gevolgd door de 0-6 
en een ‘gestolen’ 0-7.
In de laatste slagbeurt voor Tha-
men, kwam Tycho door een beke-
ken korte slag op het eerste honk. 
Milan raakte de bal ook fraai, maar 
door goed veldspel werd Tycho uit-
gegooid, maar belande Milan zelf 
wel op één.
Op een slag van Patrick belande Mi-
lan op het tweede honk, maar daar-
na viel de derde ‘uit’. Ondanks de 
kou en de goede tegenstander toch 
een heel behoorlijke wedstrijd met 
veel aanknopingspunten voor het 
komende seizoen en een flink aan-
tal talentvolle nieuwe gezichten.

Kim van Zwieten slaagt 
voor Bondsscheidsrechter
Uithoorn - De uithoornse Kim van 
Zwieten is zondag 15 maart ge-
slaagd voor haar laatste pvb! Een 
mooi commentaar van de diverse 
beoordelaars en alle testen waren 
ruim voldoende afgesloten dus Kim 
is nu officieel Bondsscheidsrechter! 
Daarmee is Kim met haar 16 jaar de 
jongste van heel Nederland! Vanaf 

augustus 2014 moest Kim diverse 
testen zien te halen. Ze moest hier-
voor van Den Helder tot Den Haag 
heen en weer reizen om haar doel 
te halen! Ook werden de aangewe-
zen wedstrijden steeds pittiger maar 
het was het waard! Supertrots om 
op deze jonge leeftijd al zover te ko-
men!

Legmeervogels doet 
zichzelf veel te kort
Uithoorn - Na afloop van het du-
el Kampong tegen Legmeervogels 
was iedereen het er overeen dat de 
winst van Kampong 2-1 een gesto-
len overwinning is. Als Legmeervo-
gels heb je dan aan deze mening 
weinig want je staat gewoon met le-
ge handen. Door dit verlies is plaats 
11 eerder in zich dan de 4e of 5e 
plaats.
De eerste 45 minuten was een beet-
je vlakke wedstrijd. Weinig strijd 
en een gezapig partijtje voetbal. 
De gastheren hebben meer balbe-
zit dan Legmeervogels, maar doen 
daar verder weinig mee. Legmeer-
vogels is veel gevaarlijker voor het 
doel maar weet vooralsnog het doel 
niet te vinden. Dan krijgt Legmeer-
vogels in de 27ste minuut een straf-
schop toegewezen nadat Martijn 
Guitink binnen het strafschopge-
bied was neergelegd. Het is dan aan 
Jordy de Groot om Legmeervogels 
op een 0-1 voorsprong te schieten. 
Jammer voor Legmeervogels is het 
dat de doelman van Kampong de 
goede hoek kiest en op deze manier 
de strafschop weet te stoppen. Dit 
was een unieke kans om op voor-
sprong te komen. Toch slaagt Leg-
meervogels er in om nog voor de 
rust op een 0-1 voorsprong te ko-
men. Jordy de Groot weet Lulinho 
Martins te bereiken en diens voor-
zet wordt door Joey Sack dan wel in 
het doel gewerkt en is het terecht 
0-1. Na deze treffer gebeurt er wei-
nig meer en gaat de rust in met de 
0-1 voorsprong voor Legmeervo-
gels.

Tegenstoot
De tweede 45 minuten zijn stukken 
aantrekkelijker om naar te kijken 
dan de eerste 45 minuten. Legmeer-
vogels pakt het initiatief en weet di-
verse mogelijkheden te creëren om 
de voorsprong verder uit te breiden. 
De ene mogelijkheid is nog mooi-
er dan de ander. Als je een aantal 
keren oog in oog, dus alleen voor 
de doelman van kampong komt te 
staan, dan mag de bal er gerust wel 
een in. Het is soms ongelofelijk hoe 
de bal er niet in gaat. Dan wordt het 
eigenlijk helemaal uit het niets 1-1. 

Het is Daan v.d. Ster van kampong 
die in alle rust de bal mag aanne-
men en de hoek uitkiezen. Voor 
stand-in Patrick Brouwer is er dan 
geen houden aan en is de stand ge-
lijk 1-1. Voor de alweer in grote ge-
tale aanwezige Legmeervogels toe-
schouwers is het echt ongelofelijk 
dat het 1-1 staan en niet 0-3, 0-4 
voor Legmeervogels. Legmeervo-
gels weten na deze 1-1 nog zoveel 
kansen te creëren om te scoren,  
maar de bal wil er gewoon niet in. 
Dan weer even een tegenstoot van 
Kampong en weer weet v. d. Ster, 
deze keer met veel klutswerk, het 
net achter Patrick Brouwer te vin-
den. Het is 2-1 voor Kampong, daar 
waar Legmeervogels al heel lang op 
een veilige voorsprong had moe-
ten staan. Legmeervogels verliezen 
dit duel dan ook. Een heel onnodige 
nederlaag die de ploeg geheel aan 
zichzelf heeft te wijten.
Zes, zeven keer oog in oog staan 
met de doelman van Kampong en 
een keer een strafschop. Als je er 
dan niet in slaagt om dit duel te win-
nen dan moet je toch echt bij jezelf 
zijn en kan je de schuld niet afschui-
ven op het veld of de leidsman. 

Seizoen
De komende twee duels thuis te-
gen Wasmeer en uit tegen De Me-
teoor zal je dan toch echt in winst 
moeten omzetten anders wordt het 
wel erg moeilijk de rest van dit sei-
zoen. Legmeervogels 2 blijft uitzon-
derlijk goed presteren. Vorige week 
de winst tegen SO Soest 0-2 en af-
gelopen week weet en de nummer 
twee, nu dan de nummer drie SDO 
met een 1-0 naar huis terug te stu-
ren. 
Met nog 5 duels te gaan is de stand 
aan kop van de reserve 1ste klasse.: 
1. VVIJ 2   44 uit 19 duels 
2. Legmeervogels 2   41 uit 19 duels 
3. SDO 2  39 uit 19 duels
Deze drie worden dan op ruime af-
stand gevolgd door SO Soest 2. Voor 
zondag om 12.00 uur staat de wed-
strijd thuis tegen De Meern op het 
programma. Dit is nu echt een der-
gelijk tegenstander waar je je wel 
eens lelijk in kan vergissen.

Open Dag bij TC Qui Vive
Uithoorn - Op zondag 22 maart 
houdt TC Qui Vive een Open Dag 
op het park aan de Vuurlijn 30 in 
De Kwakel. (Naast de hockey ver-
eniging). Op deze dag is iedereen 
welkom om kennis te maken met de 
vereniging, de leden en de tennis-
sport. Ontdek ook waarom tennis de 
2e sport van Nederland is!
Voor junioren wordt er tussen 10 
en 12 uur een tennisclinic gege-
ven door de trainers van Qui Vive 
en worden er, op alle niveaus, wed-
strijdjes gespeeld die aansluiten bij 
het Tenniskids programma van de 
KNLTB. Hierbij kun je ontdekken 
hoe een tennisles er aan toe gaat, 
hoe het is om wedstrijdjes te spelen 

en leer je gelijk de andere jeugdle-
den kennen. Voor senioren is de 
open dag tussen 12 en 16 uur. Ook 
dan zullen er clinics gegeven wor-
den door de gediplomeerde trainers. 
Daarnaast worden er rondleidingen 
over het park verzorgd en is er ge-
legenheid om kennis te maken met 
de huidige leden en natuurlijk om 
een balletje te slaan. Je hoeft alleen 
maar je sportschoenen aan te trek-
ken, rackets en ballen zijn beschik-
baar op de club. Als je lid wordt tij-
dens de Open Dag ontvang je bo-
vendien 50% korting op de inschrijf-
kosten. Meer informatie over de 
open dag is te vinden op de website 
www.quivivetennis.nl 

KDO grijpt naast tweede 
periodetitel
De Kwakel - Voor KDO stond af-
gelopen zondag de allesbepalende 
laatste wedstrijd van de tweede pe-
riode op het programma. In Amster-
dam konden de Kwakelaars de druk 
op VVA/Spartaan maximaal opvoe-
ren door op sportpark Ookmeer van 
AGB te winnen. Bij winst van KDO 
moest VVA/Spartaan op Paasza-
terdag ZSGO/WMS verslaan om 
de tweede periodetitel in de wacht 
te slepen. AGB stond voorafgaan-
de aan de wedstrijd één plek boven 
KDO op de ranglijst en kende een 
bijzonder moeizame start van het 
jaar. Alle vijf gespeelde wedstrijden 
in 2015 verloren de Amsterdammers 
namelijk. In het eerste half uur van 
de eerste helft voerde AGB de bo-
ventoon in de wedstrijd. De Amster-
dammers, waarbij enkele voorheen 
geblesseerde spelers terugkeer-
den in de basis, profiteerden na een 
kwartier spelen van een misser ach-
terin bij KDO. Michael Meijer speel-
de de bal te zacht terug op doelman 
Peter Onderwater, waarna een aan-
valler van AGB alert reageerde en 
de bal in het net schoot, 1-0. Naar-
mate de eerste helft vorderde, kro-
pen de Kwakelaars steeds meer uit 
hun schulp en kregen de eerste mo-
gelijkheden. Zo kopte Danny ten 
Hoope de bal net over, uit een cor-
ner, en kwam een inzet van Mathijs 
van Rijn in de handen van de Am-
sterdamse keeper terecht. In de 40e 
minuut schoot Danny ten Hoope 
een bal vanaf de rechterkant in het 
zestienmetergebied. Bart van der 
Tol kon de bal niet onder controle 
krijgen, waarna de bal pardoes te-
gen de voet van een AGB-verdedi-
ger aankwam die hiermee zijn eigen 
doelman verschalkte, 1-1. Dit bete-
kende even later ook de ruststand.
In de tweede helft was er vanuit het 
Kwakelse kamp de overtuiging dat 
er meer in kon zitten dan slechts 
één punt. Met de wind in de rug 
en aanvallers Joeri Stange en Mau-
rice Bartels nog op de bank, was 
dit zeker geen rare gedachte. Toch 
moesten de meegereisde suppor-
ters wachten tot de 65e minuut voor 
het eerste wapenfeit van de twee-
de helft, welteverstaan voor AGB. 
Na een strakke voorzet vanaf de lin-
kerkant van het veld had de Am-
sterdamse rechtsbuiten de bal voor 
het inschieten, maar hij schoot van 
dichtbij over. Vlak hierna wisselde 

trainer Raymond de Jong, Mathijs 
van Rijn voor Joeri Stange. In de 78e 
minuut wist de herstelde Joeri met 
een slimme steekbal vanaf links, 
Rick Kruit één op één te zetten. Kruit 
wist hier wel raad mee en schoot 
de bal koelbloedig in de rechter-
hoek, zodat het 1-2 voor KDO werd. 
Lang konden de Kwakelaars ech-
ter niet genieten van deze voor-
sprong, want één minuut later was 
het alweer 2-2 toen Michael Meijer 
de bal ongelukkig in zijn eigen doel 
schoot. De thuisploeg deed er ver-
volgens alles aan om KDO uit haar 
spel te halen door veel strijd te leve-
ren, maar ook door zich regelmatig 
verbaal te laten gelden richting de 
scheidsrechter. Na een communica-
tiestoornis tussen Mathijs Molleman 
en Peter Onderwater in de 85e mi-
nuut moest laatstgenoemde aan de 
noodrem trekken, haalde een AGB-
aanvaller in kansrijke positie onder-
uit en ontsnapte met een gele kaart. 
Dit deed de gemoederen alleen nog 
maar oplopen in Amsterdam totdat 
AGB in de slotfase wel heel makke-
lijk een penalty kreeg van de over-
donderde scheidsrechter. De spits 
van AGB duwde zijn achterwerk te-
gen het lichaam van Micheal Meijer 
aan. In plaats van het geven van een 
vrije trap aan KDO, besloot de arbi-
ter om de thuisploeg een strafschop 
te geven. De penalty werd vervol-
gens in de rechterhoek binnenge-
schoten, zodat AGB op 3-2 wist te 
komen. In allerlaatste minuut van de 
wedstrijd was Bart van der Tol nog 
dichtbij de 3-3, maar het geluk was 
niet aan zijn zijde. Door deze teleur-
stellende nederlaag en een 0-0 ge-
lijkspel tussen ZSGO/WMS en Wijk 
aan Zee, is VVA/Spartaan winnaar 
geworden van de tweede periode. 
Aankomende zondag kan KDO het 
mislopen van de tweede periode 
van zich af gaan spelen als DSS op 
bezoek komt aan de Vuurlijn. Eerder 
dit seizoen verloren de Kwakelaars 
knullig met 3-1 in Haarlem, dus ook 
hiervoor zal KDO zich graag willen 
gaan revancheren. De wedstrijd be-
gint om 14:00 uur in De Kwakel.
Opstelling KDO 1: Peter Onderwa-
ter, Danny ten Hoope, Mathijs Mol-
leman, Michael Meijer, Doron Bor-
ger (75e Maurice Bartels), Joris Kor-
tenhorst, Bart van der Tol, Timo Kas, 
Mathijs van Rijn (68e Joeri Stange), 
Sven Vlasman en Rick Kruit.

Gefronste wenkbrauwen 
bij BVK glad gestreken
De Kwakel - Na het voorlezen van 
de uitslag en de opsomming ‘onder 
voorbehoud’ van de promovendi en 
degradanten aan het slot van de 3e 
parencyclus van de BVK waren er 
nogal wat verbaasde blikken en ge-
fronste wenkbrauwen over de toe-
passing van de reglementen.
Alvorens hier verder op in te gaan 
moet ik even wat recht zetten. In 
mijn verslag van vorige week be-
tichtte ik een, (toen) niet nader ge-
noemd, paar in de A lijn ervan dat zij 
door zich niet op de juiste wijze af te 
melden voor ‘onverwachtse afwezig-
heid’ en daardoor een stilzitter had-
den gezorgd. Dat blijkt niet terecht, 
er was sprake van miscommunica-
tie die hen niet aan te rekenen was. 
Dat heb ik met Nelly en Andre, want 
die waren het, inmiddels zelf al wel 
recht gezet, maar het leek mij wel 
zo netjes dat hier toch ook even te 
melden. In de A lijn eindigden Nel-
ly en Andre niet alleen deze avond 
als 1e met 60,42%, ook in de eind-
stand werden zij met ruime voor-
sprong 1e met 57,75% gemiddeld. 
Geke en Jaap Ludwig werden de-
ze avond 2e met 56,55% en ook 2e 
‘over all’. Matty  en Cees Overwater 
werden met 54,76% 3e, een plek die 
Rita en Wim Ritzen in de totaalstand 
in namen. Rina van Vliet en Gerda 
Bosboom eindigden deze avond als 
laatste. 2 Paren hadden meer dan 4 
keer niet in hun ‘vaste samenstel-
ling’ gespeeld en die werden in eer-
ste instantie als ‘verplichte degra-
dant’ genoemd. Die verplichte de-
gradatie geldt echter alleen bij 4 of 
meer keer afwezigheid.
Als gevolg van het rechtzetten van 
deze verkeerde interpretatie zijn de 
paren die werkelijk een stapje te-
rug moeten doen de echtparen van 

Nieuwkoop en van der Post en paar 
Bakker-Wagenvoort.
In de B lijn was de uitslag van de-
ze avond: 1e Corrie en Ruud van der 
Peet met 62,85%, 2e Ruud Doeswijk 
en Huub Zandvliet met 57,29% een 
3e Hennie en Jan van der Knaap 
met 56,94%. Die plek moesten zij 
wel delen met Elisabeth en Nan v.d. 
Berg. Geen van deze paren eindigde 
uiteindelijk hoog genoeg om te kun-
nen promoveren. Promotie was er 
wel voor Piet van der Poel en Gerard 
de Kuijer, die 1e werden met bijna 
55% gemiddeld. Ook Bep Verleun 
en Ria van Zuylen keren terug naar 
de A lijn.  Bij de bridgeparen Kamp 
en Backers is sprake van ‘vaste in-
vallers’ als een van de echtparen 
ontbreekt. Om die reden promove-
ren de als 2e geëindigde Marianne 
en Eefke alsnog. Onderin was spra-
ke van een aantal paren dat ‘onvrij-
willig’ meerdere keren niet aanwe-
zig kon zijn. Om die dan te laten de-
graderen past niet bij de gemoede-
lijke club die de BVK nu eenmaal is.
Als gevolg hiervan gaan de volgen-
de paren van de B naar de C lijn: 
Greet de Jong-Roel Knaap, Ruud 
Doeswijk-Huub Zandvliet en Truus 
en Piet Langelaan. In de C lijn ver-
liep alles probleemloos. Paula Kniep 
en An van der Poel haalden uit met 
64,58% en namen daarmee ook de 
koppositie in de eindstand over. Een 
sterk optreden was er ook van Mar-
jan en Ben v.d. Broek met 58,33%. Zij 
werden hiermee 2e. Mayke Dekker 
en Trudy Fernhout deden ook goed 
mee en werden 3e met 56,94%.
Naast Paula en An mogen ook de 
paren Janny Snabel-Vrony van Veen 
en Rie Bezuyen-Gerbrand van Nig-
tevegt volgende week hun opwach-
ting maken in de B lijn.

Legmeervogels C2 op 
karakter langs FC Hilversum
Uithoorn - Op een ijzig koude za-
terdagmiddag trad de C2 aan te-
gen FC Hilversum. Waar vorige 
week de eerste punten in de pou-
le gepakt waren, was de C2 nu uit 
op een tweede overwinning. Omdat 
er meerdere geblesseerden waren, 
moest er aangevuld worden vanuit 
de C1. Koen, Sergio, Lucas en Ray-
nor waren bereid, na al een zwa-
re wedstrijd te hebben gespeeld 
om de C2 te helpen, waarvoor on-
ze dank. Helaas moest er gespeeld 
worden op veld 6, doordeweeks het 
speelterrein van familie Konijn. Het 
veld vertoonde zulke oneffenhe-
den, dat het kon doorgaan voor een 
BMX-parcours. Maar ja, ook de te-
genstander had daar natuurlijk last 
van. Zoals altijd waren de voetbal-
ouders van de C2 weer massaal op-
gekomen, hoewel enkelen te laat 
kwamen opdagen. Het gerucht ging 
dat dit te maken had met de aan-
wezigheid van vader en zoon Roel-
vink op het sportcomplex. Hilversum 
liet meteen na de aftrap blijken er 
een fysieke pot van te willen maken. 
De duels werden stevig ingegaan 
en ze schuwden het betere duw- 
en trekwerk niet. Bij de eerste cor-
ner was de LMV-verdediging niet 
alert op een korte corner, die slim 
in de korte hoek werd ingeschoten. 
Na 2 minuten stond de stand 0-1 al 
op het bord! LMV liet zich niet impo-
neren en zocht de aanval. Benjamin 

brak uit op rechts en bediende Tim, 
die met een korte voetbeweging de 
bal in de verre hoek mikte: 1-1. 
De rest van de eerste helft golfde 
het spel op en neer, beide ploegen 
kregen niet echt grote kansen. Na 
rust twijfelde trainer Gregory tus-
sen het spelen op 1 punt of gaan 
voor de overwinning. Hilversum 
nam die twijfel al snel weg, doordat 
een speler met rood werd bestraft 
na een grove charge en commen-
taar op de prima leidende scheids-
rechter. Het sein voor LMV om op 
zoek te gaan naar de overwinning. 
Hilversum werd naar achteren ge-
drukt en LMV kreeg enkele kansen. 
Bij een van deze kansen wist Ben-
jamin de achterlijn te bereiken, zet-
te strak voor en Nicky wist met een 
leep kopballetje de Gooise keeper te 
verschalken. De strijd was nog niet 
gestreden, Hilversum ging de lange 
bal spelen en gokte op een fout in 
de LMV-verdediging. Onze jongens 
hielden echter stand, vooral dank-
zij een uitblinkende Nick die har-
de maar faire duels uitvocht met de 
linksbuiten. Soms leek het meer een 
rugby- dan een voetbalwedstrijd, zo 
veel fysieke inzet was er van beide 
kanten. Rots in de branding Mor-
ris moest de strijd zelfs staken na 
een krampaanval, zoveel had hij van 
zichzelf moeten vergen. Snel daar-
na werd voor het einde geblazen, 
weer 3 punten in the pocket!
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