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Uithoorn - Medewerkers en vrijwilligers van Het Hoge Heem doen een
schenking aan Verpleegkundig Kinderzorghuis De Biezenwaard. In december organiseerden drie medewerkers van Het Hoge Heem (Wil
Lias-Sikkink, Wendy Versteegh en
Chris van der Waals) een kerstborrel
voor personeel en vrijwilligers van
Het Hoge Heem, waarbij alle aanwezigen een envelop met namaakgeld kregen, waarmee zij hun eigen
kerstpakket bij elkaar konden shoppen bij de kraampjes die binnen Het
Hoge Heem klaarstonden. Er bestond ook de mogelijkheid om je
“geld” of een deel daarvan te schenken aan het goede doel. In dit geval was door het drietal van de or-
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Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl
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Schenking voor kinderzorghuis
De Biezenwaard
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ganisatie gekozen voor De Biezenwaard, verpleegkundig kinderzorghuis voor ernstig en chronisch zieke
kinderen, in Uithoorn. Aan het eind
van de avond bleek dat er door de
medewerkers en vrijwilligers van Het
Hoge Heem maar liefst 212,50 voor
het goede doel was geschonken!
Op dinsdag 14 maart jl. hebben Wil,
Wendy en Chris, na eerst door Niels
Schneider (communicatie en voorlichting), in de Biezenwaard te zijn
rondgeleid, symbolisch de cheque
van 212,50 overhandigd. De Biezenwaard was hier uiteraard erg blij
mee. Waarschijnlijk zal de schenking gebruikt gaan worden voor een
leuk uitstapje voor de kinderen die
verblijven in de Biezenwaard.

De huidige fietsbrug tussen de Linie en Tamboer naar de Vuurlijn met het parkeerterrein van Qui Vive.

Verplaatsing fietsbrug
weer terug naar de raad
De Kwakel - De verplaatsing van de
fietsbrug vanaf de Linie naar 60 meter verderop gelegen kruising met
Tamboer in de richting van de Linie/Stelling met pal daar tegenover
aansluiting op de Noorddammerweg in de Kwakel is nog geen gelopen koers. Tijdens de commissie
Wonen en Werken dinsdag 14 maart
jl. gingen de fracties van de politieke
partijen nog eens met elkaar in debat over het nut en noodzaak van de
verplaatsing zoals die door het college van B&W voorstaat. Die ziet zich
niet gehouden aan een door de gemeenteraad aangenomen motie op
30 juni vorig jaar waarin het college
werd verzocht de fietsbrug te laten
waar hij nu is aan het einde van de
Linie in de verbinding met de Vuurlijn via het schelpenpad ter hoogte
van het parkeerterrein van hockey-

vereniging Qui Vive (zie foto). Volgens inwoners een veilige oversteek
voor langzaam verkeer (fietsers) in
zowel westelijke richting (De Kwakel) als oostelijk (Gezondheidscentrum/Uithoorn). De oversteek van
de Vuurlijn verplaatsen in de richting van de Linie/Stelling (Tamboer)
pal tegenover het vrijliggende fietspad langs de Noorddammerweg zou
gevaarlijker zijn. Bovendien zijn er
kosten aan verbonden om de fietsbrug te verplaatsen (sec 10.000 euro) en de fietsroutes er weer op aan
te sluiten (21.000 euro). Niettemin
is de wens van het college de fietsbrug toch hier naartoe te willen verplaatsen. Al met al (weer) stof genoeg voor discussie wat aan het einde van de avond resulteerde in geen
besluitvorming maar het onderwerp
op de agenda te plaatsen voor het

politieke debat tijdens de komende
raadsvergadering. Hetzelfde onderwerp zal dan voor de tweede keer in
het debat komen en dat komt niet
vaak voor!
Warrige communicatie
Om de gemeente op andere gedachten te brengen hield de heer
Van Roekel als inspreker namens
een aantal inwoners dinsdagavond
een presentatie, compleet met beelden. Hij wees daarbij op de warrige manier van communiceren door
de gemeente de afgelopen tijd en
niet in de laatste plaats over de misleidende aankondiging bij de ingediende omgevingsvergunning in
september 2015 voor de RingdijkNoorddammerweg.

Brandweer voorkomt erger
Uithoorn - Aan de Albert Verweylaan in Uithoorn is vprige week
woensdagmiddag brand uitgebroken in een corniferenhaag. De
brandweer was snel ter plaatse, en
kon daardoor uitbreiding van de

brand naar de woning voorkomen.
Deze werd wel al aangestraald door
de corniferenhaag. Hoe de brand
kon ontstaan is nog onbekend.
Foto: KaWijKo Media /
Vivian Tusveld

Vervolg elders in deze krant.

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Spiegels van auto’s vernield
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Uithoorn verklaart bezwaren gemeente De Ronde
Venen ongegrond

Uithoorn - In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart zijn van
drie auto’s in de Prinses Christinalaan de buitenspiegels vernield. De
spiegels zijn los gerukt of getrapt en
het glas is kapot gemaakt. Een getuige hoorde even voor één uur een
harde klap en is gaan kijken. Hij zag
drie jongens bij de auto’s auto’s, die
er vervolgens snel vandoor gingen

richting de Wilhelminakade. Mogelijk zijn zij de daders. Een van de
jongens droeg een groene broek, de
ander had een groene jas aan. Het
drietal had een fiets bij zich waarvan de ketting los lag. De politie
hoopt meer getuigen te kunnen horen. Zij worden verzocht contact op
te nemen via 0900-8844 of anoniem
via 0800-7000.

De Ronde Venen teleurgesteld
en stapt naar rechtbank
Regio - De Ronde Venen is zeer teleurgesteld over het besluit van de
gemeente Uithoorn om de bezwaren tegen de nieuwe verkeerssituatie in het dorpscentrum van Uithoorn ongegrond te verklaren. De
door Uithoorn voorgestelde afwikkeling van het verkeer tussen de
Prinses Irenebrug en de Laan van
Meerwijk maakt het voor inwoners
van met name Amstelhoek en De
Hoef veel lastiger de voorzieningen van Uithoorn te bereiken. Ook
is het in strijd met afspraken die zijn
gemaakt bij de omlegging van de
N201. De Ronde Venen tekent daarom beroep aan bij de rechtbank
Amsterdam.
De plannen van Uithoorn voor de
inrichting van het dorpscentrum
hebben grote impact op De Ronde
Venen, haar inwoners en bedrijven.

Het zorgt ervoor dat verkeer via de
Prinses Irenebrug naar Uithoorn nagenoeg onmogelijk wordt. Ook ontstaat bij de tijdelijke inrichting een
gevaarlijke situatie voor fietsers omdat zij kruisen met vrachtverkeer en
personenauto’s. Landbouwverkeer
is niet meer mogelijk via de Prinses
Irenebrug en moet maar liefst 13,5
kilometer omrijden via Vrouwenakker en De Hoef.
Bezwaar
Op 12 april 2016 heeft gemeente De
Ronde Venen, samen met 59 andere personen en instanties, bij Uithoorn bezwaar gemaakt tegen het
verkeersbesluit dat een uitwerking
is van de plannen. Tien maanden
later, op 3 februari 2017, heeft Uithoorn, zonder noemenswaardige
onderbouwing en in afwijking van

het advies van de Bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn,
alle bezwaren volledig ongegrond
verklaard.
De Ronde Venen is zeer teleurgesteld over deze wijze van afdoening van het ingediende bezwaar en
heeft daarom besloten beroep aan
te tekenen bij de rechtbank Amsterdam. De zeer gebrekkige onderbouwing van het besluit op het bezwaar door Uithoorn, geeft De Ronde Venen het vertrouwen dat zij gehoor zal vinden bij de rechtbank. De
Ronde Venen blijft er voorstander
van om gezamenlijk met Uithoorn
te zoeken naar mogelijkheden voor
een aanvaardbare herinrichting van
de oude N201 in het dorpscentrum
van Uithoorn. Het is echter aan Uithoorn om hiervoor open te staan.
Tot op heden is dat niet gebleken.

Stormschade bij
benzinestation Uithoorn
Uithoorn – Zondagmiddag even na
17:00 uur is de brandweer en politie uitgerukt na de melding van een
stormschade aan de Zijdelweg in Uithoorn. Een plaat van het Shell Ben-

zinestation hing los en dat leverde
gevaarlijke momenten op. De brandweer heeft de plaat vastgeplakt.
Foto: Davey Photography/
Davey Baas
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Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

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

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder
spreken?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Kappen van 3 bomen langs de
Vuurlijn in De Kwakel
Voor Nieuwbouwplan De Rietkraag
wordt een nieuwe toegangsweg (verkeersontsluiting) gemaakt van het
plangebied De Rietkraag naar de
Vuurlijn. Voor die toegangsweg is het
noodzakelijk om ter hoogte van de
parkeerplaats van sportvereniging

KDO drie populieren te kappen. De
werkzaamheden worden naar verwachting begin april uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden beginnen
wordt gecontroleerd of er in de bomen geen nesten of verblijfsplaatsen
van beschermde dieren voorkomen.

Ruim de uitwerpselen van uw
hond op
Veel mensen die hun hond uitlaten, houden zich goed aan de regels
voor de hondengebieden. Maar jammer genoeg niet iedereen. Wij ontvangen per week veel meldingen
over hondenpoep. Het zijn er inmiddels zoveel dat wij extra aandacht
aan dit onderwerp willen besteden.
Bent u hondenbezitter? Dan vragen wij u zich netjes te houden aan
de regels voor het uitlaten van honden om overlast en irritatie bij andere inwoners te voorkomen. U laat uw
hond uit in de openbare ruimte. Deze
openbare ruimte is van alle inwoners
van de gemeente samen en dus ook
van u. Zorg ervoor dat uw omgeving
leefbaar en schoon blijft. Ruim de uitwerpselen van uw hond op! De regels vindt u www.uithoorn.nl/honden
Kinderspeelvelden
De meeste klachten die wij ontvangen gaan over hondenpoep
op speelvelden. Op elk speelveld,
speelplaats en schoolplein geldt een
hondenverbod. U mag hier niet aanwezig zijn met uw hond. Een speelplek voor kinderen is eenvoudig te
herkennen aan de aanwezige speeltoestellen of de borden. Bij het speelveld bij de Koekoeksbloem in De

Hou je aan de regels
Dit waren slechts enkele voorbeelden van klachten die we hebben ontvangen. Iedereen wil op een prettige manier gebruik maken van de
openbare ruimte. Hou rekening met
elkaar. Om overlast en ergernis te
voorkomen, hebben we een aantal
regels opgenomen in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Onze BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) controleren of deze regels worden nageleefd, zo niet, dan
wordt er bekeurd. Bekijk de kaarten,
regels en hondenfolder op www.uithoorn.nl/honden

Uitslag
verkiezingen
Tweede Kamer

-

1
6
3
5
8
4
2
11
10
16
7
14
20
13
9
21
12
15
17
22
24
19
18

Legmeer bijvoorbeeld hebben wij
zelfs een poepzuiger ingezet om deze speelgelegenheid weer hondenpoepvrij te maken. Omdat kinderen
meer contact hebben met de grond
en minder op hygiëne letten, is het
risico op herhaalde besmetting met
bacteriën uit hondenpoep bij kinderen een stuk groter. Naast dat het
verboden is, blijf daarom vooral weg
bij speelvelden!

-

De Kwakel
Op de Ringdijk is aan de ene kant
van de weg een strook waar honden
los mogen lopen en ze hun behoefte
mogen doen. Helaas vinden bewoners van de Ringdijk nu veel hondenpoep in de groenstrook aan de huizenkant. Deze strook is níet gemarkeerd als hondenloslooproute.

-

De Legmeer
In De Legmeer-West is er bij de
Zoogdierenlaan / Bredeschool overlast. De honden moeten hier aangelijnd zijn. Er is een hondenroute aanwezig. Helaas ligt er nu veel hondenpoep in de groenvoorziening voor de
woningen en zelfs de stoep voor de
woningen is vervuild door hondenpoep. Dit is geen hondenroute!

-

In Uithoorn moeten honden altijd
aangelijnd zijn en overal moeten
uitwerpselen worden opgeruimd.
Op de losloopgebieden (groene
paaltjes) geldt geen opruimplicht.
Maar hou uw hond óók hier in de
gaten. Poept de hond op een plek
waar dit niet is toegestaan dan
moet u dit opruimen.
Bij de aanlijnpaaltjes (rood hondje) is een opruimplicht.
Honden mogen niet in speelgebieden of schoolpleinen komen.
Dit staat met speciale borden
aangegeven.
Als er geen paaltjes staan bij een
groenvoorziening binnen de bebouwde kom, geldt dat de hond
aangelijnd moet zijn en er opruimplicht is!

Overlast melden
Heeft u overlast van hondenpoep, dit
kunt u melden via www.uithoorn.nl/
melding

Dit is de voorlopige verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Uithoorn. De meeste stemmen
in Uithoorn gingen naar de VVD. D66
is de tweede partij en wordt gevolgd
door PVV. De opkomst was 84.3%.
Lijst/partij Totaal aantal stemmen
VVD
D66
PVV
CDA
GROENLINKS
SP
PVDA
50PLUS
Partij voor de Dieren
Forum voor Democratie
CU
DENK
Piratenpartij
VoorNederland
SGP
Artikel 1
OndernemersPartij
NIEUWEWEGEN
De Burger Beweging
Niet Stemmers
Lokaal in de Kamer
GeenPeil
Vrijzinninge Partij

Totaal

5717
2300
2286
1822
1368
1084
973
729
592
394
290
203
94
85
59
32
30
19
17
14
10
9
5
18132

Update Storing verlichting
Zijdelwaard / Bedrijventerrein
Op dit moment is er grote storing van
de openbare verlichting op wegen in
Zijdelwaard en op het bedrijventerrein in Uithoorn. Hier geven wij u een
update van de storing.
Locatie Wiegerbruinlaan en
Anton Philipsweg
Deze storing is lastig te vinden. Liander zal in ieder geval zorgen dat tijdens de storing proberen zij zoveel
mogelijk lichtmasten te laten branden zodat de omgeving toch verlicht
blijft. Ondertussen zoeken zij verder
naar de oorzaak van de storing.

Locatie Arthur van
Schendellaan
Bij de Arthur van Schendellaan is
een breuk in de kabel de oorzaak
van de storing. Deze breuk moet
worden op gezocht met een meetwagen en dan verholpen worden. Ziut is daar nu volop mee aan de gang
en we hopen dat deze storing snel
verholpen is. In de tussentijd proberen zij zoveel mogelijk lichtmasten te laten branden die apart gezekerd zijn op dit tracé waardoor niet
alle masten uit zullen zijn op de Arthur van Schendellaan.

Bushokjes vernield in Uithoorn
In de week van 13 maart zijn op veel
plekken in Uithoorn (onder andere
Alfons Ariënslaan, Laan van Meerwijk, Aan de Zoom) ramen van bushokjes vernield. Helaas weten we
niet wie dit op zijn geweten heeft.
Onze buitendienst heeft al het glas
opgeruimd zodat niemand zich kon
bezeren of ongelukken krijgt met
de ﬁets of brommer. Dit gaat de be-

heerder van de bushokjes ook veel
geld kosten om de schade te herstellen (ca € 300,- per raam). De Politie Aalsmeer Uithoorn onderzoekt
de zaak en is nog op zoek naar getuigen. Weet je meer? Bel met 0900
8844 of bel anoniem naar 08007000. Ziet u vernielingen in de gemeente, laat het ons weten via www.
uithoorn.nl/melding

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden
op www.uithoorn.nl.

deningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.

Tijdelijk:
- Vaststelling bestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzageperiode 24 februari
2016 tot en met 6 april 2016. Inlichtingen bij R. Noorhoff, afdeling grondbedrijf
en vastgoed (0297) 513 111.
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 en Nadere regels
Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017. Inzageperiode 8 maart tot 19
april 2017. Inlichtingen bij M. Bulthuis, afdeling leven (0297) 513 111.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden
u kosten in rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van veror-

Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden
van een bedrijfsgebouw. Ontvangen 14 maart 2017.

De Kwakel
- Noorddammerwg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuw te realiseren bedrijfsruimte. Ontvangen 23 februari 2017.
- Iepenlaan naast 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
woning. Ontvangen 24 februari 2017.
- Kerklaan, aanvraag evenementenvergunning van Muziekvereniging Tavenu
voor het organiseren van een internationaal Steelbandfestival op zaterdag 17
juni 2017 van 12.00 uur tot 01.00 uur.
- Kerklaan, aanvraag om ontheffing artikel 35 drank- en horecawet voor het
schenken van zwakalcoholhoudende dranken van de exploitant van Café Cobus tijdens de evenementen op Koningsdag en Kermis de Kwakel op 5 september.
- Iepenlaan tussen 44 en 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning. Ontvangen 7 maart 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Eger 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een steiger.
Ontvangen 1 maart 2017.
- Randhoornweg 100, aanvraag evenementenvergunning van Buurtbeheer De
Legmeer voor het organiseren van de viering van Koningsdag op donderdag 27
april 2017 op het evenemententerrein Legmeer-West van 08.00 uur tot 17.00
uur.
- Randhoornweg 100, aanvraag evenementenvergunning van Activiteitencommissie Legmeervogels voor het organiseren van het Sport en Spel weekend van
16 t/m 18 juni 2017.
- Randweg 155, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel
en het wijzigen van de constructie. Ontvangen 14 maart 2017.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, aanvraag ontvangen van Stichting Streekmarkt Uithoorn a/d Amstel voor het organiseren van een Streekmarkt op 9 september 2017.
- Fermoor 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 2 maart 2017.
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Schans 19, aanvraag ontvangen van de exploitant van Proeﬂokaal De Schans
voor een exploitatie- (incl. terras) - en drank- en horecavergunning.

Thamerdal
- Treublaan/Aalberselaan, aanvraag om een evenementenvergunning voor het
organiseren van een rommelmarkt op zaterdag 15 april van 10.00 uur tot 17.00
uur.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, aanvraag ontvangen van Colliers International Marketing &
Communication Retail voor het organiseren van een Italiaans Evenement van
21 t/m 24 juni 2017.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Aanvraag evenementenvergunning ontvangen van Stichting Avondvierdaagse
Uithoorn voor het organiseren van een wandelevenement voor scholieren van
12 t/m 15 juni 2017.
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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Burgemeester van Meetelenstraat, vergunning kabels en leidingen voor het vervangen van een hoofdleiding door Stedin. Bezwaar t/m 24 april 2017.

De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar voor UHC QuiVive voor een (besloten)
AB-feest op 6 mei 2017.
- Egeltjesbos. Verklaring van geen bezwaar aan 4 mei Comité De Kwakel voor
het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei van 19.30 tot ca.
21.30 uur.
- Gerberalaan 134, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op
de achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 21 april 2017.
- Iepenlaan 5, verklaring van geen bezwaar voor het realiseren van een uitweg.
- Boterdijk 199, vergunning kabels en leidingen voor N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, voor het vervangen van een bestaande zinker in het drinkwaterleidingnetwerk. Bezwaar t/m 26 april 2017.
- Poelweg 46. Exploitatievergunning verleend aan Weiveld B.V. voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar t/m 26 april 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeerplein 22. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van
Simply Asian voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten voor het jaar
2017. Bezwaar t/m 18 april 2017.
- Legmeerplein 32. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant van Pizzeria Steakhouse Noor t/m 9 maart 2020. Bezwaar t/m 20 april 2017.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade evenementensteiger, verklaring van geen bezwaar voor een
openlucht concert van het Amstel Blazers Collectief op zondag 2 juli 2017 van
15.00 uur tot 16.30 uur.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 14, Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet voor Hutten
Catering op 15 maart 2017. Bezwaar t/m 18 april 2017.
- Gooimeer 11, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning en het
wijzigen van de gevels. Bezwaar t/m 5 april 2017.
- Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning voor UR&KV voor het organiseren van het Nederlands Kampioenschap Kanopolo op 13 en 14 mei 2017. Bezwaar t/m 25 april 2017.

Vervolg op de volgende blz.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
-

Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning voor UR&KV voor het organiseren van het Amsterdam Open International Canoepolo Tournament 2017
op 27 en 28 mei 2017. Bezwaar t/m 25 april 2017.
Eger 23, omgevingsvergunning voor het realiseren van een steiger met hekwerk.Bezwaar: t/m 26 april 2017.

Thamerdal
- Amsteldijk-Noord 1. Verklaring van geen bezwaar aan 4 mei Comité voor het
organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei van 19.30 tot ca. 21.30
uur.
- Wilhelminakade 85. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant van Restaurant Azië t/m 9 maart 2020. Bezwaar t/m 19 april 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclamefolie en borden. Bezwaar t/m 24 april 2017.
- Zijdelwaardplein 100. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant van Perlo Plaza t/m 6 maart 2020. Bezwaar t/m 19 april 2017.
- Europarei fase 1, vergunning kabels en leidingen voor Liander Infra N.V. voor
het verleggen van een MS-kabel. Bezwaar t/m 26 april 2017.
- Europarei fase 1, vergunning kabels en leidingen voor Liander Infra N.V. voor
het leggen van een LS-kabel. Bezwaar t/m 26 april 2017.
- Arthur van Schendellaan 59. Drank- en horecavergunning en exploitatiever-

gunning horecabedrijf verleend aan de exploitant van Het Buurtnest t/m 13
maart 2020.Bezwaar t/m 26 april 2017.
INTREKKEN BRADERIEËNBELEID

hoorn.nl of schriftelijk naar M.Bulthuis, afdeling Leven, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
KENNISGEVING BESLISSING OP BEZWAAR

De burgemeester heeft besloten het in 2001 vastgestelde braderieënbeleid in te
trekken. Dat betekent dat aanvragen voor braderievergunningen vanaf een dag
na deze bekendmaking niet meer aan dat beleid worden getoetst.
BEKENDMAKING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING UITHOORN 2017 EN NADERE REGELS
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING UITHOORN 2017
Het college van b&w van de gemeente Uithoorn heeft op 7 maart 2017 de concept
Verordening Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 en de concept Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 vastgesteld. De verordening is aangepast naar aanleiding van een aantal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Daarnaast zijn een aantal beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd. De concept verordening ligt vanaf 8 maart tot 19 april ter inzage in het gemeentehuis. De concept verordening is ook te vinden op de website van de gemeente. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om schriftelijk zienswijzen op
de concept verordening in te brengen. Zienswijzen kunt u schriftelijk tot en met
dinsdag 18 april indienen door een e-mail te sturen naar marjorie.bulthuis@uit-

Welk besluit is genomen?
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft een besluit genomen op het door de heer/mevrouw M. Slingerland, ingediende bezwaarschrift
tegen de op 28 oktober 2015 verleende onttrekkingsvergunning voor de Straatburgflat te Uithoorn. Vanwege het feit dat de krachtens de Basis Registratie Personen de huidige woon- en verblijfplaats van de heer/mevrouw M. Slingerland, voorheen verblijvende in de Straatsburgflat te Uithoorn, onbekend is, wordt met deze
publicatie aan dit feit bekendheid gegeven.
Waar en wanneer kunt u opvragen?
Het betreffende besluit is door de heer/mevrouw M. Slingerland op te vragen bij
het college van burgemeester en wethouder, Laan van Meerwijk 18 te Uithoorn.
INTREKKEN STANDPLAATSENBELEID
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten het in 1994 vastgestelde standplaatsenbeleid in te trekken. Dat betekent dat aanvragen voor
standplaatsvergunningen vanaf een dag na deze bekendmaking niet meer aan
dat beleid worden getoetst.
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Jenaplanbasis-school ‘t Startnest

Goede mondhygiëne basis
voor een gezond gebit

Kleuters bezoeken bouw
Uithoorn - Na het vorige thema
over kunst, met een afsluitend bezoek aan het Rijksmuseum, stond
er afgelopen woensdag weer een
leerzaam uitje voor de kinderen uit
de onderbouw van Jenaplanschool
‘t Startnest op het programma. In
Uithoorn werkt Heddes Bouw &
Ontwikkeling aan de herontwikkeling van een woonwijk aan de Europarei in Uithoorn. De kinderen van
de onderbouw mochten in het kader van de bouwweek een bezoek
brengen aan het bouwterrein. Enthousiaste medewerkers van Heddes verzorgden een interactieve,
leerzame en leuke rondleiding voor
de kleintjes. De kinderen hadden
het bezoek duidelijk goed voorbe-

reid, want er kwamen goede vragen vanuit de groep. ‘Bent u Bob de
Bouwer?’ ‘Gebruikt u ook cement?’
‘Is dat beton?’ ‘Is het leuk om in
de bouw te werken?’ ‘U moet wel
erg sterk zijn, heeft u veel spierballen?’ ‘Koopt u spullen bij de technisch unie waar mijn vader werkt?’
‘Krijgt dit huis ook een televisie?’
Een aantal kinderen gaf aan later
ook ‘bouwer’ te willen worden. Na
een rondleiding van een uur werden de kinderen nog beloont met
een kleine attentie van Heddes en
werd een groepsfoto gemaakt. We
bedanken Heddes Bouw & Ontwikkeling voor deze rondleiding en
de hulpouders voor de begeleiding
van de kinderen.

Rabobank Hypotheek
Inloopspreekuur
Regio - Op zaterdag 1 april bent u
van 10.00 uur tot 14.00 uur van harte welkom op onze kantoren: Zijdstraat 2 in Aalsmeer en de Polarisavenue 150 in Hoofddorp. Deze dag
is het ook NVM Open Huizen Dag.
Als u uw droomhuis bent tegengekomen, loop dan meteen even binnen op het Hypotheek Inloopspreekuur. Onze adviseurs beantwoorden
vrijblijvend al uw woonvragen, zodat
u direct weet waar u aan toe bent.
Vrijblijvende oriëntatie
De adviseurs van de Rabobank verstrekken tijdens het inloopspreekuur informatie over wat u kunt lenen en wat dat betekent voor uw

maandlasten. Ze geven ook uitleg
over hoe u zich online goed kunnen
oriënteren met het Rabobank Hypotheekdossier.
Verbouwen of hypotheek
aanpassen
Ook voor de bezoekers die zich niet
oriënteren op een nieuwe woning
maar denken aan een verbouwing
of een hypotheek wijzigen, is het inloopspreekuur een uitgelezen mogelijkheid om snel meer informatie
in te winnen. Meer informatie over
het Hypotheek Inloopspreekuur en
de openingstijden op andere locaties vindt u op rabobank.nl/hypotheekinloopspreekuur

Techniektoernooi Alkmaar

De Vuurvogel deed mee
Uithoorn - Op 16 maart hebben 4
teams van de Vuurvogel mee gedaan aan het Techniektoernooi in
Alkmaar. 70 teams van 26 verschillende basisscholen uit heel NoordHolland deden mee. Er waren 6
competities waar aan mee gedaan
kon worden. ‘De Vuuruilen’ van de
Vuurvogel namen deel aan 3 competities, maar hebben helaas geen
prijs gewonnen. “We hebben een
hele leuke periode gehad en nu een
speciale dag met leuke proefjes. Dat
is ook al een prijs”; gaf een leerling
aan. De Vuuruilen van basisschool
de Vuurvogel zijn een groep kinderen die wekelijks onder begeleiding
van Ingrid Moespot met uitdagende
opdrachten aan de slag gaan. Vanaf half januari hebben kinderen uit
groep 3/4 geprobeerd een zo hoog
mogelijke toren te bouwen van 2 kilo potloden. Groep 5/6 en 7/8 moes-

ten een auto bouwen maar beiden
met een andere manier van aandrijven; de ene groep mocht alleen
maar een ballon gebruiken en de
andere een klein motortje die de auto over een heuvel van 10% moest
helpen. Het was een zeer leerzaam
project waar de kinderen veel technische vaardigheden hebben geleerd, maar misschien nog wel belangrijker, om goed samen te werken. Er werd overlegd, gediscussieerd, fouten gemaakt, oplossingen
bedacht voor problemen en geëxperimenteerd met materialen. De kinderen moesten alles op eigen initiatief onderzoeken! De kinderen
mogen trots zijn op zichzelf! De inspanningen hebben misschien geen
winst gebracht tijdens de wedstrijd
maar wel veel ideeën voor volgend
jaar. Houd de Vuuruilen dus maar in
de gaten!

Zijn het je hormonen?

Lichamelijke klachten en
vermoeidheid
Regio - Veel cliënten die bij ons op
spreekuur komen hebben gezondheidsklachten zoals migraine, slecht
slapen, weinig conditie, huidproblemen, ontstekingen, darmproblemen,
depressies, niet af kunnen vallen,
etc, etc. Deze klachten komen vaak
voort uit een verstoorde hormoonhuishouding. Bij het ouder worden
zullen je hormoonspiegels langzaam
gaan dalen, maar ook bij een verkeerd voedingspatroon, diverse lijnpogingen, teveel stressfactoren en
bij verkeerd bewegen kan er een
disbalans in je hormoonhuishouding ontstaan, dit zorgt voor vage
en minder vage klachten. Belangrijk is dan om ervoor te zorgen dat
je hormonen weer in balans komen.
Dat gaat je zeker helpen om fitter te
worden en ook afvallen gaat makkelijker. Wat kan je eraan doen om
je hormoonhuishouding in balans te
brengen? Er zijn een aantal factoren
waar je een directe invloed op hebt
en die kunnen zorgen voor de aanmaak van de goede hormonen.
• Verminderen van je stress
• Voldoende rust, goed slapen

• Verbeteren van je voeding
• De juiste manier van sporten/
ontspanning
Bernadette Blauwhoff voedingsdeskundige/trainer hormoonfactor van
Deli Line geeft samen met Marianne
Buskermolen en Karin Verreussel,
(beide psychosomatisch Cesar therapeut bij Therapeutisch Centrum
Aalsmeer) een 5-delige avondcursus. Als deelnemer aan dit programma krijgt u eerst een persoonlijke
vragenlijst en gezondheidscheck zodat we kunnen bekijken welke hormonen uit balans zijn. U krijgt richtlijnen mee hoe u hiermee het aan de
slag kunt. Er volgen daarna 3 workshops op het gebied van voeding,
psyche en beweging. We eindigen
met een persoonlijke evaluatie en
adviezen voor een nieuwe leefstijl!
Belangrijk is dat deze bij u past en
u deze vol kan houden. Heeft u interesse in ons programma en wilt u
meer weten over de inhoud of prijs,
bel dan Bernadette Blauwhoff 0610095999 of kijk op www.deli-line.
nl/actueel. Veelal vergoeden zorgverzekeraars mee.

Opening Taalkamer in
Uithoorn groot succes
Uithoorn - Afgelopen donderdag
16 maart heeft de Taalkamer in Uithoorn haar deuren geopend. Het
was een groot succes. Onder de
aanwezigen waren mensen uit Tsjechië, Rusland, Turkije en Afghanistan. Onder begeleiding van vrijwilligers oefenden zij in kleine groepjes met het spreken van de Nederlandse taal. De Taalkamer is bedoeld
voor mensen die Nederlands niet
als moedertaal hebben en die op
een informele, laagdrempelige manier met andere mensen in contact
willen komen. Elke donderdag van
13.00 tot 15.00 uur zijn er vrijwilligers
aanwezig om mensen te ontvangen

met koffie en thee, een spelletje met
ze te doen of een onderwerp of actualiteit te bespreken dat met Nederland te maken heeft. Let op: het
is geen Nederlandse les, maar het is
wel de bedoeling dat er Nederlands
gesproken wordt. Iedereen is welkom, het is een open inloop. Bent
u anderstalig, vindt u het lastig met
anderen in contact te komen of kent
u iemand die in een dergelijke situatie zit? Kom dan naar de Taalkamer
in Uithoorn. Deze is elke donderdag
van 13.00 tot 15.00 uur geopend in
de buurtstudio Pavones (Arthur van
Schendellaan 55, Uithoorn (naast
“het buurtnest”).

Zondag a.s. spirituele
beurs in Uithoorn
Regio - Ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar het spirituele dan
is deze kleinschalige beurs op een
prachtige locatie, bij uitstek de plek
om langs te komen. Je wordt niet
bedolven onder te veel keus. Je treft
er deelnemers die al jaren zeer kundig en zuiver hun werk doen. Zo kan
je o.a. je hand laten lezen, voor advies of een klein stukje toekomstvisie de kaarten laten leggen. Of wil je
een keer een foto laten lezen of een
iriscopist laten kijken wat zij zoal
ziet, het kan op deze beurs. Ben je
altijd al nieuwsgierig geweest wat
een koffiedikkijkster jouw te vertellen heeft? De met beide voeten op
de grond staande Saskia Vogel is
zeer goed in het duiden van de kof-

10 Jaar Mondhygiënistenpraktijk Uithoorn & Aalsmeer
In dat licht gezien meldt de Mondhygiënistenpraktijk Uithoorn &
Aalsmeer dat zij begin dit jaar het
10-jarig bestaan van de praktijk op
het Amstelplein hebben gevierd, en
sinds de oprichting heel wat monden bij jong en oud in een ‘gezonde staat’ hebben gekregen en gehouden. Mede door het geven van
goede behandelingen en adviezen en het onderhoud door de persoon zelf, is men er blijvend in geslaagd de mond ‘gezond’ te houden
waardoor ook het gebit in goede
staat blijft. “Wij declareren de kosten rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Sterker nog, behandelingen
van personen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekeringen en zijn
gratis. Jongeren behandelen we
preventief ter ondersteuning van
een goede mondhygiëne om vooral tandvleesproblemen en gaatjes
te voorkomen. Ook bij een beugeltraject helpen wij mee de mondhygiëne op orde te houden. Niet alleen voor jeugdige personen is het
belangrijk dat zij hun mondhygiëne
goed verzorgen om later geen (gebits)problemen te krijgen, maar ook
voor ouderen kunnen wij veel betekenen waardoor zij vaak hun eigen
tanden en kiezen langer kunnen
behouden. Onvoorziene klachten
en mondaandoeningen even buiten beschouwing gelaten. De basis
bij ons is dus preventie, het voorkomen van tandbederf en tandvleesaandoeningen,” vertelt Ingrid Philippo van de Mondhygiënistenpraktijk Uithoorn & Aalsmeer. Zij is één
van de vier collega mondhygiënisten die samen een maatschap vormen en waartoe, ook behalve zijzelf
Daniëlla Biervliet, Lilian Verwaayen en Annick Grashuis behoren.
Tevens ondersteunt mondhygiënist Jolanda Logtens de maatschap.
De praktijk omvat drie behandelkamers waar alle noodzakelijke behandelingen worden uitgevoerd.

die nog niet per e-mail hebben ontvangen. Er is voor deze avond een
aantal gasten uitgenodigd. Brenda Eikelenboom van Eigen Haard
en Arina Beije van de Praktijkschool
vertellen over hun initiatief om bewoners van Eigen Haard woningen
te gaan ondersteunen bij het onderhoud van de particuliere tuinen.
Martin van Bruggen en Marius Reijnen van de gemeente Uithoorn komen vertellen hoe de gemeente nog
beter wil samenwerken met bewo-

ners en ten slotte is de nieuwe wijkagent Radjen Jiawan aanwezig om
kennis met u te maken. Hij is de opvolger van Hans Wijnstra die sinds
2006 onze wijkagent was. Het bestuur van Buurbeheer de Legmeer
hoopt velen van u (weer) te ontmoeten.
U bent van harte welkom om met elkaar van gedachten te wisselen. Er
zal tevens een overzicht worden gegeven van de geplande activiteiten
dit jaar.

Mondhygiënistenpraktijk Uithoorn
& Aalsmeer is gevestigd aan het
Amstelplein 411, 1421 SH Uithoorn (boven het winkelcentrum,
ingang vanaf het hoogste parkeerdek). Tel. 0297-566224 (via onze assistente Jannette van der Sar dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en
11.00 uur of buiten deze tijd via het
antwoordapparaat). Website: www.
mondhygienistenpraktijk.eu. Wacht
niet af totdat uw klachten verergeren, maar maak een afspraak. Dat
kan ook eenvoudig via de website.
Uw mond én uw gezondheid varen
er wel bij!

fieprut. En zo vind je nog meer disciplines op deze beursdag. De bekende Eva Slootemaker, Sonja van der
Linden en Anita van de Berg zullen o.a. die dag aanwezig zijn. Heb
je zin om langs te komen, kom dan
niet zo laat want na een reading
of healing kan je ook nog gezellig
in het restaurant wat eten of drinken (wie weet wel op het terras) en
daarbij moet je soms even wachten
tot je kan plaats nemen bij de gewenste deelnemer. De openingstijd
is van 11.00 - 17.00 uur. Entree 4 euro en kinderen t/m 12 jaar gratis. Het
adres is Restaurant Geniet aan de
Amstel, Marktplein 2, 1421 AC Uithoorn. Voor meer informatie kijk op
fb/MooyVision.

Bewonersoverleg
Buurtbeheer de Legmeer
Uithoorn - Op maandag 27 maart
aanstaande vindt het eerste bewonersoverleg van Buurtbeheer de
Legmeer van dit jaar plaats in de
docentenkamer van de Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55,
1e etage. Inloop is van 19.00 -19.15

Uithoorn - Hoewel deze week landelijk het onderwerp mondhygiëne onder de aandacht wordt gebracht in de vorm van ‘de week van
de mondhygiënist’ (www.weekvandemondhygienist.nl), ziet de mondhygiënist toch liever dat er elke
dag aan de mondhygiëne de nodige aandacht wordt besteed. Want
een goede mondhygiëne is de basis voor een gezond gebit. Je moet
er zelf wat voor doen om het gebit
nagenoeg een mensenleven lang
zonder al te veel problemen goed te
kunnen blijven gebruiken. Er spelen
zich heel wat processen in de mond
af die van invloed zijn op de status,
gezondheid en probleemloze bruikbaarheid van tanden en kiezen. Er
kan veel mis gaan als de mond niet
goed wordt verzorgd en onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan tandvleesontstekingen, vorming van
tandplak en tandsteen, gevoelige
tanden, slechte adem, verkleuringen, gaatjes in tanden en kiezen, los
zittende tanden enzovoort. Wie er
meer over wil weten zou de website
www.mondhygienisten.nl eens moeten raadplegen. Anders gezegd: preventieve mondzorg door uzelf uitgevoerd of door een mondhygiënist is
naast een bezoek aan de tandarts
niet alleen een pré maar soms ook
een noodzaak. Een tandarts heeft
overigens niet altijd zelf een mondhygiënist in huis. Soms wordt door
de tandarts zelf, of door de preventie-assistent, tandsteen verwijderd.
Echter een vaststaand feit is dat de
HBO opgeleide mondhygiënist een
apart vakgebied is, waarin hij of zij
expert is in behandeling en adviezen
betreffende de mondgezondheid en
preventie. Daarom sturen tandartsen hun patiënten met specifieke
mondklachten in de regel door naar
de mondhygiënist maar ook zonder
verwijzing van de tandarts kunt u
een afspraak met een mondhygiënistenpraktijk maken. Uit onderzoek
komt steeds vaker naar voren dat
er een relatie is met bepaalde gezondheidsklachten zoals onder andere diabetes en hart- en vaatziekten en mondgezondheid. De mondhygiënist kan ook bij deze gezondheidsklachten een waardevolle ondersteuning bieden, want uitgangspunt is: een gezonde mond draagt
bij aan een gezond lichaam. Dus als
men tandvleesklachten heeft, advies voor de mondzorg wil krijgen,
een slechte adem heeft, maar ook
om het gebit eens op een professionele manier te laten reinigen bent
u bij de mondhygiënist aan het juiste adres! Behandelingen worden in
veel gevallen door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

uur, de vergadering is gepland van
19.15-21.00 uur. Er is weer van alles
gebeurd in de wijk wat het bestuur
verwoord heeft in de agenda en wil
toelichten. De agenda kunt u op de
betreffende avond aangereikt krijgen voor zover betrokken inwoners

Goudwisselkantoor is eigendom van
familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan
u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant
bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een
ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend
beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u
of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen
betalen wij u ook nog eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:
Meer dan 70 locaties
in Nederland en België!

Kantoor Uithoorn
t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, 1421 AN Uithoorn
uithoorn@goudwisselkantoor.nl
Openingstijden
Elke zaterdag van 10.00 - 16.30 uur

Inkoop

Verkoop

Veiling

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Zilver

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Munten

✔

✔

✔

Sieraden, diamanten en horloges

✔

Oude bankbiljetten

✔

Postzegels

✔

✔

✔

Antiek speelgoed

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

www.goudwisse lkanto o r.nl

Lorena Wiebes wint
wedstrijd in Italië

Bakkerij Hulleman bakt Kiembrood

Samenloop voor Hoop
Regio - SamenLoop voor Hoop is
een evenement speciaal voor iedereen die met kanker te maken heeft
gekregen. Gedurende een 24-uurs
wandelestafette staan zij samen
met lotgenoten stil bij kanker én
vieren zij het leven. Tijdens de loop
zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op een bijzondere wijze
geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. De openheid en eensgezindheid maken van
de SamenLoop een evenement dat
niemand onberoerd laat. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd. Met de verkoop van Kiembrood steunt bakkerij
Hulleman de SamenLoop voor Hoop
in de Haarlemmermeer. Deze wordt
gehouden op 10 en 11 juni 2017.
Kiembrood is een lekker en gezond
brood. Het is een bruinbrood met
10x zoveel tarwekiemen als een volkorenbrood. De tarwekiem is een
klein onderdeel van de tarwekorrel welke vol zit met eigenschappen
die een positief effect hebben op de
gezondheid. Van elk verkocht brood

doneert bakkerij Hulleman €0,50 aan
Samenloop voor Hoop. Daarnaast
doneert ook Hullemans meelleverancier Koopmans Meel 25% van de
opbrengst van elk verkocht baaltje
Kiemmeel aan het KWF. Zo maken
Hulleman en Koopmans zich samen
sterk voor dit goede doel.
Kiembrood is vanaf vrijdag 24 maart
t/m zaterdag 10 juni verkrijgbaar in
de winkels van bakkerij Hulleman.
Het brood is ook te bestellen via de
webshop: www.hullemanbroodenbanket.nl

Guus Meeuwis dit najaar
in Patronaat Haarlem
Streek - Guus Meeuwis gaat de
clubs in met… ‘The Monkey Sandwich Band’. Met deze formatie gaat
de Brabantse groep mooi nieuw
materiaal spelen nog voordat dit op
een album is verschenen. Dit najaar
toert het spektakel door het land.
Op vrijdag 17 november is Haarlem aan de beurt, het gebeurt allemaal op het podium van Patronaat. Koop vast kaarten! “We zijn

Man uit woede
op geldautomaat
Uithoorn - Op zondag 19 maart
om tien over half twaalf in de avond
heeft de politie een 20-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
aangehouden. De man werd betrapt
bij de geldautomaat op het Zijdelwaardplein. Deze was hij met een
hamer aan het vernielen. Het betreft
geen ram- of plofkraak. De 20-jarige was heel boos over het lage salaris dat hij had ontvangen en uitte zijn woede op de geldautomaat.
De man is aangehouden en meegenomen voor verhoor. De vernieling
heeft hij bekend.

Inbraak apotheek,
geen buit
Uithoorn - In de nacht van donderdag 16 maart is ingebroken in
de Apotheek bij de Waterlinie. Om
binnen te komen hebben de dieven
een raam aan de voorzijde verwijderd. In het gebouw is geprobeerd
de kluis te stelen. Deze zit echter
zwaar verankerd in de muur. De inbrekers zijn er zonder buit vandoor
gegaan.

heel veel liedjes aan het schrijven.
Eigenlijk teveel voor één album.
Het is fijn om de liedjes voor publiek te spelen voordat we de studio in gaan. Even uitproberen hoe
ze het live doen. We gaan tijdens
deze tour alles spelen wat we op de
plank hebben liggen en natuurlijk
ook de oude hits. Leuk wordt het
in ieder geval!” Aldus Guus. Singersongwriter Charl Delemarre verzorgt het voorprogramma. De jonge zanger won eind 2014 de Grote
Prijs van Nederland, is veelvuldig te
gast geweest bij De Wereld Draait
Door en werd door Guus Meeuwis tijdens de Wintereditie van zijn
‘Groots met een zachte G concerten’ in de Ziggo Dome uitgeroepen tot dé muzikale belofte voor
2017. Het concert op 17 november
begint om 19.30 uur (zaal open om
19.00 uur) en kaarten kosten 32,50
euro. Patronaat vind je aan de Zijlsingel 2 te Haarlem. Info: www.
patronaat.nl

Elektrische fietsen
gestolen
Uithoorn - Op woensdag 15 maart
is tussen kwart voor twaalf en twaalf
uur in de middag een elektrische
fiets gestolen vanaf de Wilhelminakade. Het betreft een fiets van het
merk Canondeel Electric en voorzien van twee fietstassen. Het serienummer van de E-bike eindigt op
095. De fiets is gekocht bij Van de
Rijn in Vrouwenakker. Op zaterdag
18 maart is nog een elektrische fiets
ontvreemd. Dit keer uit de Glanskopmees. De damesfiets is van het
merk Rih Omega, is grijs van kleur
en het serienummer eindigt op 244.
De E-bike heeft links en rechts fietstassen, lichtblauw van kleur.

Open dag “Stalhouderij
Derde Zijweg 4”
Regio - 25 maart aanstaande houd
“Stalhouderij Derde Zijweg 4” te
Mijdrecht van 10.00 uur tot 15.00
uur open dag. Alle paarden en pony
liefhebbers die een paardenbox willen huren nu of een paar maanden
later en vrijblijvend de “Stalhouderij
Derde Zijweg 4” aan de Derde Zijweg 4 in Mijdrecht willen bezoeken
zijn van harte welkom. De stalhouderij is per 1 januari 2017 na verbouwing geopend. Voorheen was het
terrein verhuurd aan een huurder
met handelspaarden die alles huurde en nu zijn we een nieuwe weg
ingeslagen naar verhuur per paarden box. Er zijn totaal 12 ruime luxe
paarden boxen met automatische
drinkbakken te huur in de voormalige koeienstal van 169m² , er ligt een
rijbak van 15x35m het goed verlichte buiten terrein is volledig verhard
met klinkers. Van maart tot oktober
is er zo’n 1.6ha weidegang, de paarden kunnen bij slecht weer uitlopen in een met betonvloer verharde paddock. De “Stalhouderij Derde
Zijweg 4” heeft alle faciliteiten die
nodig zijn als wasplaats, afsluitbare zadelkamer, sfeervolle verwarmde kantine in de stijl van een ou-

de jacht hut/ blokhut waar koffie
en thee gezet kan worden. Tevens is
er een authentieke oude hoefsmederij ingericht die gewoon gebruikt
kan worden. Er is voldoende parkeer gelegenheid op eigen terrein,
waar in overleg ook de paarden trailer gestald kan worden. De paarden
boxen worden verhuurd aan paarden/pony eigenaren die zelf voeren
en mesten. De huur is incl. hooi-stro
en gebruik van alle faciliteiten. De
huurder kan 356 dagen per jaar van
6.30 uur tot 23.00 uur vrij op het terrein de paarden verzorgen. De koffie en thee staat voor u klaar, tot
ziens zaterdag 25 maart. Voor info zie de advertentie elders in deze krant, bent u niet in de gelegenheid 25 maart te komen dan kunt u
een afspraak maken op een andere
dag met Patrick Bakker tel: 06 – 126
33 407 of een mail sturen naar boulange@zonnet.nl. Aan Derde Zijweg 4 te Mijdrecht is tevens Boulangé tuinontwerp en adviesbureau
b.v. gevestigd op het andere gedeelte van het terrein waar de tuinaanleg, tuinonderhoud en boomverzorging werkzaamheden aangestuurd
worden.

Regio - Lorena Wiebes uit Mijdrecht
was voor de eerste keer geselecteerd voor het junioren team van de
KNWU om een internationale UCI
wedstrijd te fietsen. In de openingswedstrijd, zondag 19 maart, van de
UCI Nations Cup voor junior-vrouwen bleef de Nederlands kampioene al haar internationale concurrentes voor in de sprint van een uitgedund peloton. De Française Clara
Copponi werd tweede, Martina Fidanza uit Italië legde beslag op de
derde plaats. De zege betekende
een succesvol debuut voor bondscoach Loes Gunnewijk, die voor het
eerst in functie was in een internationale wedstrijd met haar selectie. Alle zes Nederlandse junioren
eindigde in de top-15 van het klassement.
Wiebes had vooraf gehoopt op een
korte klassering, maar van een zege durfde ze eigenlijk niet te dromen. “Dit is zeker een droomstart
voor mij. Ik hoopte uiteraard op een
massasprint, want daarin kom ik het
best tot mijn recht. Maar op de laatste klim voor de finish kreeg ik het
even lastig. Met dank aan ploeggenote Anne de Ruiter, die tempo hield
voor me en me daarna terug bracht,
kon ik de aansluiting maken. We
kwamen met hoge snelheid in de afdaling terug in het peloton en toen
ben ik direct door naar voren gereden. Ik koos het wiel van Copponi,

omdat zij vorig jaar hier won, en ben
er op het juiste moment uit gekomen. Ik hoop uiteraard de komende
weken nog eens voor de winst mee
te doen, bijvoorbeeld in de Healthy
Ageing Tour, die volgende maand in
eigen land wordt verreden.”
Jeugdronde Nieuwkuijk
UWTC-er Mike Derogee reed zondag een jeugdwedstrijd in Nieuwkuijk. Er was voor een groot startveld van 55 renners bij categorie 5.
Mike lootte gunstig en mocht vooraan opstellen bij de start. Het tempo lag erg hoog tijdens de wedstrijd, want Mike had na afloop van
de wedstrijd een gemiddelde van
35.5 km/u op de teller staan. En dat
is voor 11-jarige kinderen een fikse
snelheid. Mike werd 13e en en hij
finishte binnen 3 seconde van de
winnaar.
Woensdag 29 maart starten de
jeugdtrainingen weer en als het
schema van Lorena Wiebes het toelaat zal zij ook dit seizoen weer één
van de jeugdtrainers bij UWTC zijn.
Veteranen 68+
Leen Blom reed dit weekend wel 2
wedstrijden in de veteranen competitie. Zaterdag werd hij 9e in Amersfoort en zondag 4de in Rotterdam
bij de deelnemers van 68 jaar en ouder. Mooie uitslagen voor Leen en
zo ziet u maar weer UWTC wielren
is er voor jong en oud!

Benoeming nieuwe leden
van verdiensten SV KDO
De Kwakel - Het hoofdbestuur van
KDO heeft afgelopen zondag Henk
Onderwater en Gerard Helling benoemd als leden van verdiensten
van hun verenging. De voordracht
was gedaan op verzoek van het
veldvoetbalbestuur. Zowel Henk en
Gerard hebben jarenlang op zowel

op bestuurlijk en sportief vlak veel
betekend voor de vereniging en zijn
nog steeds zeer actief betrokken.
Berry Groen heeft na een persoonlijke speech, in het bijzijn van families en sportvrienden, beide heren
het KDO speldje en bloemen uitgereikt.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag zo
tussen kwart voor een en een uur
verzamelen de Hartenvrouwen
zich bij Dans- en Partycentrum
Colijn om hun wekelijkse favoriete spel te spelen. Deze week de
eerste zitting van de vierde en tevens laatste parencompetitieronde. De opkomst was wat magertjes. 15 paren in de A (met dus
helaas een stilzittafel) en 10 paren in de B.
In de A-lijn ging de overwinning
naar Marja van Holst Pellekaan
& Sandra Raadschelders met
60%. De tweede plaats was voor
Thea Elias & Elly van Brakel met
56,25% en op drie volgden Kokkie
van den Kerkhoven & Corry Smit
met 55,42%. Corry toonde overduidelijk aan dat ze tijdens haar
afwezigheid van enige weken het
bridgen niet verleerd was.

In de B-lijn scoorden Ploon Roelofsma met invalster Refina
van Meijgaarden het beste met
66,15%. Twee werden Tini Geling & Paula Kniep met 63,54% en
op de derde plaats met 56,25%
eindigden Anneke Pier en Loes
Takes. Omdat dit de eerste zitting
was is in principe de competitiestand gelijk aan de eindstand.
Maar bij spelen met een invaller
wordt de score gemaximaliseerd
op 55%.
Dat betekent dat in de competitie Ploon en vaste partner Marja Slinger op de derde plaats belanden en de beide andere paren een plaatsje naar boven opschuiven.
Informatie over spelen bij Hartenvrouw? Bel Sandra Raadschelders 0297-569910 of mail naar
hartenvrouw2015@gmail.com
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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De Kwakel - Marco (Cobus) en
Sabine uit De Kwakel zijn de trotse nieuwe eigenaar van Café Cobus (voorheen café Anderz) aan de
Drechtdijk in De Kwakel. Na 23 jaar
bij de firma Spelt te hebben gewerkt
gooien wij het roer om en gaan deze uitdaging met veel enthousiasme en plezier aan! Zij openen op 1
april om 18.00 uur de deur (geen
grap), en iedereen is dan van harte welkom. Marco en Sabine willen
er heel graag weer een gezellig café van maken waar natuurlijk ieder-
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
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een welkom is, en waar je binnen
wandeld voor een bakkie koffie met
eventueel een appelpunt, een borrel
of gewoon voor een gezellig praatje. Ze willen leuke thema avonden
organiseren en zal er ook bepaalde avonden live muziek zijn. Je kunt
er darten, biljarten, dobbelen en natuurlijk live voetbal kijken of lekker
op hun terras neerstrijken. De wijnclub en speciaalbierclub waar u een
middag of avond heerlijke wijnen of
bieren kunt proeven onder leiding
van een echte kenner.

Voedselbank blij

Inzamelingsactie
De Kwikstaart
Uithoorn - Na de grote inzamelingsactie bij Basisschool De Toermalijn afgelopen januari, heeft De
Kwikstaart het stokje overgenomen. In 2 weken tijd hebben de
leerlingen, hun ouders en de leerkrachten een geweldige prestatie neergezet. 46 kratten voor de
Voedselbank! Wat een ongelooflijke steun voor deze vrijwilligers
organisatie die inwoners van Uit-

hoorn en De Kwakel, die het even
krap hebben, wekelijks helpen met
een voedselpakket. Vooral de positieve reacties van de klanten en
de scholieren geven de vrijwilligers
de nodige energie om door te gaan
met hun goede werk. De Voedselbank Uithoorn/De Kwakel wil iedereen die een donatie heeft gedaan bij Basisschool De Kwikstaart
heel hartelijk bedanken.

Afvallen in groepsverband
Sprankelende tangomiddag Slimness start 12 april
Trio Escapada

Uithoorn - De enthousiaste manier
van muziek maken van het Trio Escapada viel prima in de smaak bij
de bezoekers van het tangoconcert zondagmiddag in de Thamerkerk. De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) had deze maand weer eens gekozen voor
de lichte muze. Nu moet je als muzikant om overtuigend tangomuziek
te spelen wel degelijk stevig vakmanschap in huis hebben, want zo
licht is tangomuziek niet. Een componist als Astor Piazzolla bezat dat
muzikaal vakmanschap. Hij had dan
ook gestudeerd bij vooraanstaande componisten in Amerika en Europa die collega’s als Leonard Bernstein onder hun hoede hadden. De
drie voortreffelijke muzikanten van
het Trio Escapada wisten precies
hoe ze de meeslepende klanken
en pittige ritmes van een reeks Piazzolla -tango’s, maar ook van andere en eigen composities, swingend bij hun aandachtige en mee-

levende publiek moesten laten landen. Emma Breedveld deed dat virtuoos met haar energieke vioolspel.
Bence Huszar, geboren in Hongarije, zette er warme celloklanken
onder. Als jarige werd hij vanuit de
zaal wel eerst verrast met een spontaan “Lang zal hij leven”. Sebastiaan
van Delft verdeelde zijn activiteiten,
met levendig spel, tussen de vleugel en zijn op een barkruk geplaatste handorgeltje. Emma Breedveld
leidde de onderdelen van dit afwisselende programma al even sprankelend in zoals ze speelde. Zo werd
het publiek op een onderhoudende manier meegenomen van Piazzolla naar Villa Lobos, van Hongaarse volksmelodieën naar vlotte eigen bewerkingen door de drie musici. Op zondag 23 april beëindigt
de SCAU, die volgend jaar 25 jaar
bestaat, dit seizoen met het verrassende kleinkunst-theaterprogramma van De Andersons, “Hier dooft
het licht”.

Regio - Wil jij slank de zomer
in? Dan is dit het moment om te
starten met afvallen. 12 april aanstaande starten er bij Slimness
Mijdrecht weer nieuwe groepen.
Afvallen in een groep werkt voor
vele zéér motiverend! Individueel en
met z’n tweeën afvallen is natuurlijk
ook mogelijk. Dat kan op elk moment. Voor alle duidelijkheid: Slimness werkt niet met eiwitshakes en
niet met pillen. Bij Slimness leer je
je voedingspatroon aanpassen oftewel afvallen zonder poespas met
gewoon gezond eten. Slimness
heeft 8 april tussen 10:00 en 14:00
een open dag. Omdat een groep uit
maximaal 12 personen bestaat, kan

het zijn dat de groepen op de open
dag al vol zitten. Bezoek daarom
vandaag nog de website www.slimness.nl voor meer info. Vul het contactformulier in en er wordt zo snel
mogelijk contact met je opgenomen voor een gratis en vrijblijvende
intake. Of geef je meteen op voor
de cursus afvallen in groepsverband, zodat je 12 april kunt beginnen en jij slank de zomer in gaat!!
Bellen kan ook 0297-765027. Voor
wie in een ochtend gezondere voedingskeuzes wilt leren maken: er
zijn nog enkele plekjes beschikbaar
voor de stoomcursus gezonde keuzes maken die 25 maart van 09:30
tot 12:30 plaats vindt.

Zondagbijeenkomst bij
Inner-Art
Uithoorn - Zondag 26 maart wordt
er weer een zondagochtendbijeenkomst gehouden bij Inner-Art. Ieder
die steun, voeding, ontmoeting, verdieping zoekt en antwoorden op belangrijke levensvragen hoopt te vinden, is van harte welkom! Thema
van deze ochtend is: Innerlijke conflicten kunnen leiden tot van alles

dat ongewenst is. Zijn we ons dat
wel bewust?
De bijeenkomst begint 10.00 uur
en duurt tot 11.00 uur. Hierna is er
de mogelijkheid om bij de koffie tot
12.00 uur na te praten en van gedachten te wisselen. Inner-Art,
Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. Tel.
0297-563753

40e editie kom in de kas
op 1 en 2 april!
Regio - Op 1 en 2 april 2017 is het
feest in de Nederlandse kassen. In dit
weekend wordt Kom in de Kas voor
de 40e keer georganiseerd en kan iedereen komen kijken hoe alles groeit
en bloeit achter het glas van de kas.
Met alle technologie en innovaties
en de prachtige gewassen is het altijd een feest om in de kassen te werken. Vanwege het jubileum wordt het
eerste weekend van april extra feestelijk. In regio Aalsmeer nemen acht
bedrijven deel. Twee dagen lang openen ze hun deuren om de mensen te
laten zien en ervaren wat voor moois
er allemaal groeit in de kassen.
Gastvrije Tuinders
De kassen verkennen kan dit jaar bij
acht bedrijven in Amstelveen. De bedrijven zijn allemaal de moeite waard
om te bezoeken. Wil je veel kleur dan
zijn de kassen met Cymbidium, Phalaenopsis en Gerbera’s een aanrader. Bij Ecorridors worden groene
planten gekweekt die gebruikt worden in de groenvoorziening in steden en langs snelwegen. De planten functioneren als een fijnstoffilter voor uitlaatgassen en maakt de
omgeving schoner. Ruhe Varens en
Aphrodite Orchideeën zijn biologische kwekers.
Geheimen achter het glas
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit en
bloeit, worden er ook andere interessante activiteiten georganiseerd.
Kinderen kunnen zich uitleven op

het springkussen, plantjes oppotten,
gratis poffertjes eten en zich laten
schminken. Niet alleen de activiteiten, maar ook de uitleg over de producten en hun groeiwijze zijn voor
de kinderen zeker aantrekkelijk. Kinderen kunnen meedoen aan een interactieve speurtocht waarmee de
beleving in de kas wordt vergroot.
Meedoen aan deze speurtocht kan
door thuis alvast de KomInDeKas
app te downloaden (geschikt voor
Android en Apple). Kom in de Kas is
een uitje voor het hele gezin, lekker
in de buurt en helemaal gratis.
Over Kom in de Kas
Kom in de Kas wordt voor de 40e
keer georganiseerd en is het jaarlijkse publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouwsector. In
Amstelveen nemen acht tuinbouwbedrijven deel om te laten zien waar
ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en veilige natuurproducten. Ieder
bedrijf heeft iets eigens te bieden en
er worden bijzondere activiteiten georganiseerd. De openingstijden zijn
van 10.00 tot 16.00 uur op zaterdag 1
april en zondag 2 april. Parkeren kan
op het parkeerdak van Bloemenveiling Royal FloraHolland (Legmeerdijk
313, Aalsmeer), van daaruit rijden
gratis pendelbussen naar de bedrijven. Kom in de Kas is gratis toegankelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Bayer CropScience,
Interpolis, Rabobank. Voor meer informatie kijk op www.komindekas.nl.

Lions seniorendag
Uithoorn groot succes!
Uithoorn - Dit jaar louter blije gezichten na afloop van het jaarlijks
terugkerende festijn voor de Uithoornse Senioren. De door Dansschool Colijn prima verzorgde middag was met de vlot acterende Michel van Grinsven voor onze senioren een zeer onderhoudende feestmiddag.De pauze werd een hoogtepunt door een fantastisch optre-

den van het plaatselijke koor: “Lust
for Life”. Ook de gemiddelde leeftijd
van de koorleden sloot mooi aan op
de doelgroep. Knap hoe Ferdinand
Beuse deze zangers tot grote zangprestaties weet te brengen. Pianist
Cees van Zantwijk sloeg geen noot
mis en good old Jan Rubenkamp
deed een duit in het zakje door goed
mee te zingen in de koor opstelling.
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Verplaatsing
fietsbrug
weer terug naar de raad
Vervolg van de voorpagina.
Bewoners hebben geen behoefte aan verplaatsing

De fietsbrug (linksonder) aan het einde van de Linie sluit
aan op een veilig fietspad (rechts Tamboer)

De Tamboer krijgt alle fiets- en bromfietsverkeer door de
straat

Dit stukje Vuurlijn tussen de
Noorddammerweg en de Ringdijk (hier onder winterse omstandigheden) is de ‘verkeersonveilige boosdoener’ waar het
totale project aan ten grondslag
ligt.

Blijft ook de fietsroute naar en
van het Kwakelsepad richting
de Stelling in gebruik?

Het ‘nieuwe’ doorgaande fietspad komt ook uit op de druk bereden Ringdijk

Daarin was als een verborgen puntje en passant ook de verplaatsing van de fietsbrug naar
de ‘Stelling’ opgenomen, maar dat wordt
stiekum Tamboer. De bewoners opteren echter voor het laten liggen van de fietsbrug op
de huidige locatie. Zij zien zich gesteund door
de stellingname van de werkgroep VSP (Verkeersstructuurplan De Kwakel) die hetzelfde
standpunt inneemt dat verplaatsing van de
fietsbrug met enkele tientallen meters verderop geen soelaas biedt en op geen enkele wijze
bijdraagt aan een veiliger verkeersdeelname.
Commissieleden van de verschillende partijen
haakten op het onderwerp in en gingen met
elkaar in debat. Els Gasseling (PvdA) vroeg
zich af of het hele fietstraject vanaf het schelpenpad niet onder de loep genomen moet
worden. “Het aanzien van de Stelling als historisch erfgoed verandert daardoor ook. En is de
aanbesteding al gedaan voor de verplaatsing
van de brug of is deze aangehouden in verfband met de ingediende motie?” zo liet zij weten. Jordy Keimes (CDA), doorgaans er als de
kippen bij als het gaat om achter de mening
van inwoners te staan, liet nu weten het besluit
van het college te respecteren. “Er is destijds
een uitgebreid participatietraject met het VSP
De Kwakel aan vooraf gegaan en wij vinden
het niet juist om aan de achterkant als raad
het balletje weer terug te draaien.” Hij ziet wel
degelijk voordelen voor een veiliger verkeersafwikkeling van ook het langzaam verkeer als
de fietsbrug verplaatst wordt. Wel had hij liever
gezien dat het college de raad vorig jaar beter had moeten voorzien van de juiste informatie dan was oprakeling van het onderwerp nu
niet nodig geweest. Jan Hazen (VVD) wees op
de verschillende fietsstromen uit de verschillende richtingen die straks een ‘omweg’ moeten maken door een woonwijk als de brug verplaatst wordt. Het blijkt dat het fietspad langs
de Noorddammerweg minder wordt gebruikt
dan verwacht. Komende uit Uithoorn rijden
jongeren liever achter het Gezondheidscentrum over de Vuurlijn naar De Kwakel. Daarbij
tekende hij aan dat er ook brommers gebruik
maken van de brug waar dat niet mag. ”Wordt
daar dan op gehandhaafd en wordt het stuk
Vuurlijn tussen de Ringdijk en de Noorddammerweg dan gesloten voor fietsers in de nieuwe situatie,” zo vroeg hij. Verder is er een hondenuitlaatroute die vrij intensief wordt gebruikt.
“Die kan er niet meer zijn als het fietspad anders gebruikt gaat worden. Komt daar een oplossing voor?”
Subsidie
Herman Bezuijen (GB) ging in op de kosten
van het totale project (160.000 euro). Dat is de
aanpassing van alle verkeersmaatregelen vanaf de Ringdijk via de Vuurlijn naar de Noorddammerweg om die naar de bedoeling is voor
alle verkeersdeelnemers veiliger te maken. De
fietsroute en de fietsbrug zijn daar een onderdeel van. Er is een subsidie toegezegd van de
Vervoersregio van 65.000 euro. Hoe verhoudt
die zich tot de werkelijke kosten als er minder
wordt uitgegeven door aanbestedingsvoordeel? Bezuijen wilde zich op voorhand niet rijk
rekenen. In de Programma investeringsagenda van de Vervoersregio 2017-2025 staat de
subsidie inderdaad aangekondigd, maar tevens dat voor het verplaatsen van de fietsbrug De Kwakel naar de NoorddammerwegTamboer(!) een post van 100.000 euro is gereserveerd waardoor spreker logischerwijze de
draad even kwijt was…Overigens is het wel zo
dat vanwege met maken van ’werk met werk’
onderdelen van het project goedkoper uitvallen.
“Daar zitten we aan vast”
Wethouder Polak (RO & verkeer) vroeg een
schorsing aan om zich te beraden op de vragen die hij vervolgens beantwoordde. “Het
veranderde aanzien van de Stelling is met de
provincie besproken en de gemeente heeft er
akkoord op gehad. Ja, de aanbesteding is gedaan voor het hele project, alleen voor het verplaatsen van de fietsbrug is in het kader van
de motie is die tijdelijk op ‘hold’ gezet. Overigens is de tenaamstelling correct want het
is de fietsverbinding tussen de Ringdijk en de
Noorddammerweg. Het stukje Vuurlijn tussen
de Ringdijk en de Noorddammerweg wordt
niet afgesloten voor langzaam verkeer (fietsers). Er wordt immers een alternatief geboden (fietspad). Er ligt geen handhaving in het
verschiet voor brommers die over de fietsbrug
rijden. Als het fietspad anders wordt gebruikt
is tegelijk een hondenuitlaatroute niet slim. Er
wordt gekeken of er een oplossing kan worden bedacht.
Voor wat betreft het project is een duidelijk
participatietraject uitgevoerd. Wij zullen de be-

woners informeren hoe het verder gaat. Het
subsidiebedrag van 65.000 euro blijft overeind. Er stond verder nog een bedrag van
100.000 euro, maar dat gaat over de verkenningsfase toen nog niet bekend was wat het
allemaal zou gaan kosten. De Vervoersregio
moet dat verwijderen uit de stukken nu het
subsidiebedrag bekend is.” Aldus de wethouder in zijn beantwoording. Inwoner Van Roekel trok zijn conclusie dat de verplaatsing van
de fietsbrug onderdeel uitmaakt van een gecombineerde subsidieaanvraag die koste wat
kost moet worden uitgevoerd. Het pakket is
gekocht en betaald en of dit nu bijdraagt aan
een al dan niet veiliger fietsverkeer doet niet ter
zake. “Daar zitten we aan vast. Ik vind dit een
ernstige zaak.” (met dank voor het gebruik van
de foto’s uit zijn presentatie. Red).
Samenhangend pakket
Wethouder Polak verwees tot slot naar de
raadsbrief van 2 maart 2017 waarin wordt
aangegeven dat ‘het verplaatsen van de langzaam-verkeer route een oplossing is voor
de krappe en onoverzichtelijke situatie bij de
Vuurlijn. Het gaat daarbij om een samenhangend pakket van maatregelen. De fietsbrug
wordt verplaatst van de huidige locatie naar
het verlengde van het nieuwe fietspad langs de
Noorddammerweg. Dit is nodig omdat fietsers
van de Noorddammerweg richting De Kwakel niet richting het oosten zullen omrijden.
Het schelpenpad bij de huidige locatie van de
brug wordt verwijderd; bij de nieuwe locatie
wordt de brug aangesloten op de reeds aanwezige fietspaden, de kruisingen van de Vuurlijn met de Ringdijk en de Ringdijk met de autobrug naar de Linie worden/zijn aangepast en
de parallelweg langs de Vuurlijn bij het knooppunt met de Ringdijk wordt/is verwijderd.’ Argumenten van de motie, als ingebracht door
de raad op 30 juni 2016, zijn door het college
geen aanleiding om haar standpunt inzake de
verplaatsing van de fietsbrug terug te draaien.
Anders gezegd: men legt de motie dus naast
zich neer en wil het totale project nu afronden.
Geen veiliger bijdrage
Frans Boonman (Ons Uithoorn) vond het al
wat dat het college een door de raad aangedragen motie door slecht onderbouwde argumenten zomaar naast zich neerlegt en vooral dat het een half jaar heeft geduurd alvorens het college er mee aankomt. Hij zocht
naar een ’novem’ tussen 30-6-2016 en vandaag op grond waarvan hij zijn gedachten over
de motie zou moeten herzien. Hij werd daarbij in het zadel geholpen door Jordy Keimes
(CDA) die aangaf dat het hier gaat om een totaalproject waarin het deelproject verplaatsing
fietsbrug destijds slecht uit de verf is gekomen
en waardoor ook de financiële onderbouwing
niet helder was. Boonman pakte het idee op
en vroeg zich af hoe de andere commissieleden daarover dachten. Elfriede Henraat (DUS!)
vroeg de wethouder of het 60 meter verplaatsen van de fietsbrug wezenlijk bijdraagt aan
een verbetering van de verkeersveiligheid van
de fietsers. De wethouder gaf aan dat dit inderdaad niet het geval is, maar dat ‘de verbetering zit in de logische fietsroute die men biedt
vanaf de Noorddammerweg richting de Ringdijk, de Vuurlijn en naar Kudelstaart(..?). Fietsers kunnen dan in rechte lijn vanaf de Noorddammerweg rijden richting Stelling (Tamboer?)
om daar op het fietspad uit te komen en vervolgens naar de Ringdijk. In de huidige situatie zullen ze eerst naar het oosten moeten rijden over de Vuurlijn, via het schelpenpad de
brug oversteken en door het Zwart Dorp weer
terug moeten rijden naar de Ringdijk (en het
Kwakelsepad richting centrum?). Het andere
is logischer,” aldus Polak met geloof in eigen
woorden. Ondanks zijn redenering en uitleg
zagen Els Gasseling en Elfriede Henraat toch
de nut en noodzaak nog steeds niet aangetoond voor de verplaatsing van de fietsbrug.
Tot slot kregen de trouwe bewoners op de publieke tribune nog een herhaling van zetten
voorgeschoteld door de wethouder en enkele
commissieleden. Dat leidde niet tot een betere
begripsvorming en verduidelijking met betrekking tot het onderwerp. Ook de verdere beantwoording en discussie over het nut en de
noodzaak voor de verplaatsing van de fietsbrug kwamen niet uit de verf. Wat commissievoorzitter Jan Mollema (PvdA) deed besluiten
om toch de vraag te stellen of het onderwerp
op de politieke agenda moest worden geplaatst. Daar werd mee ingestemd zodat in de
komende raadsvergadering de uitvoering van
het al dan niet verplaatsen van de fietsbrug na
vorig jaar juni andermaal ter discussie wordt
gesteld. Wordt vervolgd dus!

INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN
Sanidrõme Van Scheppingen in De Kwakel

Timeless Kunstuitleen Galerie

Kom naar de Badkamer
Inspiratie Dagen

Kunstuitverkoop met
hoge kortingen

Bent u op zoek naar een
nieuwe badkamer? En kunt
u daarbij nog wel wat hulp
gebruiken? Kom dan naar de
Badkamer Inspiratie Dagen bij
Sanidrõme Van Scheppingen
(Voorling 14 in De Kwakel),
die voor het vijfde jaar
gehouden worden van vrijdag
7 april tot en met zondag 9
april a.s!
“Inspiratie” is een weekend lang
hét toverwoord bij Sanidrõme
Van Scheppingen. Kom langs en
beleef de sfeervolle showroom, test
producten uit, doe inspiratie op en
laat u uitgebreid informeren over
wat Sanidrõme Van Scheppingen
voor u kan betekenen. Uiteraard
onder het genot van een lekker
hapje en drankje!
Als specialist in het adviseren,
ontwerpen, leveren én installeren
van badkamers, tegelwerken en
installatiewerken presenteert
Sanidrõme Van Scheppingen
haar inspirerende showroom met
complete badkameropstellingen en

De lente in huis halen
Is het niet leuk om alvast
een vleugje lente in huis te
halen met fleurige en kleurige
woonaccessoires? Dat kan
met deze prachtige vazen en
originele spiegels.

Trends van 2017 zorgen voor veel
groene inspiratie en handige tips

Nieuwe tuin is
intiem en besloten
De nieuwe tuintrends komen
tot leven in drie verschillende
soorten tuinen: de
geëmancipeerde, de energieke
en de harmonieuze tuin. Elke
trendtuin levert een positieve
bijdrage aan de biodiversiteit,
vogels, bijen, vlinders én
houdt rekening met een goede
waterhuishouding.
Tuinbranche Nederland, branchevereniging VHG en Mooiwatplantendoen.nl presenteren jaarlijks de
nieuwe tuintrends. Deze bieden dit
keer volop groene inspiratie om zelf
aan de slag te gaan. Beslotenheid,
intimiteit en rituelen zijn de kernwaarden van de harmonieuze tuin.
Eigenlijk zijn dit waarden die in alle
tuinen terugkomen. De natuurlijke
materialen met reliëf en organische
ronde vormen versterken dit. Ook
alle zintuigen worden geprikkeld
dankzij geurende, aaibare en mooi
ogende planten. De tuin biedt
tevens ruimte om jezelf te midden
van al het groen even terug te

Timeless Kunstuitleen Galerie
is vanaf 2001 gevestigd op het
industrieterrein van Uithoorn.
Hier gaat verandering in
komen. De galerie gaat
verhuizen.

een uitgebreid assortiment sanitair
en tegels.
Tijdens de Badkamer Inspiratie
Dagen is de showroom als volgt
geopend: vrijdag 7 april van 09.00
tot 17.00 uur, zaterdag 8 april van
10.00 tot 16.00 uur en zondag 9
april van 10.00 tot 16.00 uur. Ga
voor het complete programma
en speciale acties naar www.
sanidrome.nl/vanscheppingen.
Bezoekers van de inspiratiedagen
ontvangen ook nog eens een
leuke goodiebag!

Het bedrijf Wojogroup van Heri
Wibowo bevindt zich in de
buurt van Yogyakarta op het
Indonesische eiland Java. Hij
ontwikkelde samen met een
aantal vrienden een nieuwe
manier van recyclen door van
gebruikte tijdschriften en kranten
hippe producten te maken in
combinatie met materialen als
gerecycled karton of aardewerk.
Het aardewerk wordt gemaakt van
tanah godean, dat is roodbruine
aarde uit de tweede en derde
grondlaag van de Javaanse bodem.
Voor de papierproducten werkt het
bedrijfje samen met vrouwen in de
omgeving. De vrouwen bewerken
thuis het papier van kranten en
tijdschriften door het te vouwen, op
te rollen of te vlechten. Vervolgens
wordt het in de werkplaats op een
frame van gebruikt karton geplakt
of ingelegd op aardewerk vazen.
Het papier is bewerkt met een

speciale coating zodat het stevig en
vochtwerend is. Bovendien zijn de
vazen waterproof gefabriceerd en
dus geschikt als bloemenvaas
Het is mooi om te zien hoe de
medewerkers in dit kleine project
zich ontwikkelen. Regelmatig
worden er nieuwe producten
ontworpen in samenwerking
met de importeur. Bovendien is
elk exemplaar uniek omdat alle
producten handgemaakt zijn door
de verschillende medewerkers.
De doelstelling van dit project
is om onder fairtrade condities
exportwaardige artikelen te
kunnen produceren en verder te
kunnen doorgroeien. Inmiddels is
er met financiële ondersteuning
eind 2014 een nieuwe werkplaats
gerealiseerd
Aan dit streven werkt Wereldwinkel
Mijdrecht graag mee en daarom
hebben wij een mooi assortiment
van genoemde artikelen nu in de
winkel.

Bezoek onze showroom en laat u verrassen.

De harmonieuze tuin.
Foto: Maayke de Ridder
trekken. In het kleurenpalet staan
verschillende tinten groen centraal,
aangevuld met blauw. Planten als
salie (Salvia), monnikskap (Aconitum), blauweregen (Wisteria) en het
gestreepte siergras (Miscanthus)
passen perfect in de harmonieuze
tuin. Andere planten die voor extra
blauwe accenten kunnen zorgen
zijn Ridderspoor (Delphinium),
gentiaan (Gentiana) en violen.

De wereldwinkel is gevestigd in aan
de Passage 14 in Mijdrecht. Voor
openingstijden en meer informatie
www.wereldwinkelmijdrecht.nl
Ook te volgen op facebook.

Scheepers/Wijfjes Zonwering
is inmiddels een begrip op het
gebied van zonwering in de
regio. Wij leveren al bijna 100
jaar zonwering in onder meer
De Kwakel, Uithoorn, Aalsmeer,
Amstelveen, Amsterdam, Mijdrecht,
Hoofddorp, Hilversum, Woerden,
Alphen a/d Rijn. Wij adviseren u
eerlijk over de mogelijkheden op
het gebied van binnenzonwering
en buitenzonwering in al haar
facetten. En in onze showroom
tonen wij een uitgebreide keuze
uit verscheidende systemen en
modellen voor zowel woning
als bedrijfspand. Wij gebruiken
bekende merken zoals: Luxaflex,

www.scheeperszonwering.nl

Al ruim 27 jaar de
slaapspecialist

bezoeken we diverse nationale en
internationale beurzen. Wanneer
een nieuw product wat voor ons
een toegevoegde waarde heeft en
ons aanspreekt, proberen we het
eerst zelf uit omdat we zeker willen
weten dat dit goed is alvorens
we dit in de collectie opnemen.
Dit heeft er onder ander toe
geleid dat we al jaren werken met
een prachtige collectie voorzien
van duurzame en natuurlijke
materialen, zowel in de bedden en
matrassen als in het bedlinnen.”
Als iets niet naar wens is of er iets
fout is gegaan lossen Simon en
Annemieke dat netjes en correct
op zoals dat hoort en dat wordt
zeer gewaardeerd door de klanten.
“Service en aftersale daar zetten we
hoog op in.” “Wij hopen dat we u
als een beetje hebben kunnen laten
kennis maken met onze filosofie en
winkel. Wanneer u toe bent aan
een nieuw slaapsysteem, matras
of aanverwant artikel dan zouden
wij het erg waarderen als u onze
winkel bezoekt en wij u kunnen
bewijzen dat we u graag van dienst
willen zijn om u te helpen aan een
goede en eerlijke aankoop.”

www.kunstuitleen-timeless.nl

Harol, stobag, Velux, Somfy, Mysun
enz. Elk merk die staat voor een
kwaliteit product en duurzaamheid.
Bij een terras of woning waar het
dan wat minder standaard gaat
worden zoeken, wij altijd naar een
passende oplossing voor u.
Service & Reparatie
Voor reparatie en onderhoud aan
uw zonwering kunt u natuurlijk
ook terecht bij Scheepers/
Wijfjes Zonwering. Wij repareren
alle merken en type zonwering
snel en vakkundig. Ook na onze
sluitingstijden zijn wij bereikbaar
voor spoed reparaties om verdere
schade te voorkomen. Maar weet
ook dat onderhoud via Scheepers/
Wijfjes Zonwering de levensduur
van uw scherm verlengd.
Scheepers/Wijfjes zonwering strooit
niet graag met prijzen. Wij helpen
u graag door een goed en eerlijk
advies te geven, dat voorkomt
achteraf eventuele teleurstellingen!

Simon de Bruin Slaapcomfort

Simon de Bruin Slaapcomfort
of Simon of Annemieke of zelfs
de winkel aan de Binderij 1
beiden aanwezig, en daardoor
tegenover wooncentrum Co
bent u als klant nog echt klant en
van–der
Horst is al ruim een
geen
ordernummer
Jack Liemburg - Nightwatch
Beelden
Wielrenner
Vanni
Saltarelli zoals bij de
kwart eeuw een volwaardige
grote ketens. “Door onze dagelijkse
beddenzaak in Amstelveen
aanwezigheid en persoonlijkheid
Ondernemingsweg 45, 1422
Telefoon
534 598
en DZ
weetUithoorn,
zijn klanten
altijd te0297 kunnen
we snel handelen en
verrassen
met
een
bijzonder
blijven
Openingstijden: woensdag en vrijdag 12.00 – 17.00 uur, de communicatielijnen
fraaie collectie bedden en
kort. Om up-to-date te blijven
donderdag alleen op afspraak,
zaterdag 11.00 – 16.00
uur vakkennis te behouden
toebehoren.
en onze

Scheepers/Wijfjes
Zonwering
Buitenzonwering is onmisbaar
voor iedere woning. Een
aangename temperatuur in
uw woning en een heerlijk
schaduwrijk terras, zo komt
u de warme zomer wel
door. Er zijn talloze soorten
buitenzonwering waar u uit
kunt kiezen.

Daar het nog even op zich laat
wachten en de nieuwe ruimte
kleiner is dan de huidige locatie
van Galerie Kunstuitleen Timeless
aan de Ondernemingsweg
45, zijn zij gestart met een
grote ‘verhuizingsuitverkoop’
met zeer hoge kortingen die
oplopen tot 70%. Door deze
uitverkoop proberen zij hun grote
kunstvoorraad van schilderijen
en beelden tegen lage prijzen
te verkopen zodat op de nieuwe
lokatie gestart kan worden met
een mix van een nieuwe collectie
en bestaande kunstenaars. De
collectie van deze uitverkoop
bestaat uit vele verschillende
kunstenaars, bekende en minder
bekende namen. Verschillende
technieken, zoals zeefdrukken,
litho’s, foto’s, mixed media,

terragraphic, polygrafiek etc. etc.
Ook kunt u prachtige originele
schilderijen vinden in de uitverkoop.
Naast de schilderijen worden ook
alle beelden met mooie kortingen
aangeboden. Naast de uitverkoop
blijft u ook altijd welkom om lid
te worden van de kunstuitleen.
Een flexibele manier om van
prachtige kunst te genieten tegen
een betaalbaar tarief. Ook voor
nieuwe leden heeft de kunstuitleen
een actie bedacht. Bij een nieuw
lidmaatschap, ontvangt u tijdelijk
een gratis 2e kunstwerk. Zo heeft
u 2 kunstwerken voor de prijs van
1 kunstwerk. Kortom, het is zeker
de moeite waard om een bezoek te
brengen aan deze prachtige Galerie
/ Kunstuitleen. De koffie staat klaar.
Timeless Kunstuitleen/Galerie is
geopend op woensdag en vrijdag
van 12.00-17.00 uur, zaterdag van
11.00-16.00 uur.
Voor meer informatie kunt u
bellen 0297-534598 of de website
www.kunstuitleen-timeless.nl
raadplegen. Op Facebook volgt
ook meer informatie.

Bouwcenter Blauwhoff opent op 8 april

Compleet verbouwde
sanitair showroom
De sanitair-afdeling was toe
aan vernieuwing. En dat is
groots aangepakt. De nieuwe
showroom is een open en
overzichtelijk ruimte geworden
waarbij verschillende
badkameropstellingen en
vloer- en wandtegels getoond
worden.
Als klant kan je zelf aan de slag
gaan op het tegelplein, als het gaat
om de juiste sfeer en materialen
bij elkaar te zoeken. Door de
verbouwing heeft Bouwcenter
Blauwhoff het nieuwste van het
nieuwste aan sanitair en tegels
maar ook mogelijkheden zoals het
aanbrengen van Beton Ciré wat van
deze tijd en van de toekomst is.
Uiteraard heeft Bouwcenter
Blauwhoff ook opstellingen
ontworpen die je helpt bij het
zoeken van een bepaalde sfeer.
Denk dan bijvoorbeeld aan een
badkamer in de sfeer ‘Stijlvol wit’,
‘Industrieel’, ‘Klassiek’, maar ook

‘Modern’ en ‘Comfort’ mogen niet
ontbreken. De ‘Comfort’ badkamer
is van alle gemakken voorzien;
een douchewc, een instapbad
en ergonomisch sanitair waarbij
design niet in vergeten is.
Na het samenstellen van jouw
ideale badkamer kan Bouwcenter
Blauwhoff je volledig ontzien.
Het bedrijf beschikt over een
groot netwerk van aannemers
en een badkamer kan in zo’n zes
weken (inclusief levering) worden
gerealiseerd. Nieuw in het tegelaanbod is het merk Porcelanosa
(een populair Spaans tegelmerk
van hoge kwaliteit) dat in de regio
alleen bij Bouwcenter Blauwhoff te
verkrijgen is.
Op zaterdag 8 april wordt de
showroom feestelijk geopend met
een hapje, een drankje en speciale
acties. Kom vooral kijken en geef je
ogen de kost.
www.bouwcenterblauwhoff.nl

Simon de Bruin en zijn vrouw Annemieke startte de zaak meer dan
27 jaar geleden op industrieterrein
Bovenkerk. Ooit begonnen als
waterbeddenspecialist, is De Bruin
een bekende ondernemer die met
zijn volwaardige beddenspeciaalzaak vele klanten uit de regio
maar ook over de grenzen aan
een comfortabele nachtrust heeft
geholpen. ‘Men kan bij ons voor
alle voorkomende slaapsystemen
terecht van boxsprings tot ledikanten, van bedbodems tot matrassen,
van kussens tot prachtig bedlinnen
en niet te vergeten ook nog steeds
voor waterbedden zegt De Bruin.
Een belangrijke stelregel bij Simon
de Bruin Slaapcomfort is dat de
prijs-kwaliteitverhouding volledig
in evenwicht moet zijn, u als klant
moet er tenslotte vele jaren van
genieten en een ontspannen en
goede nachtrust is erg belangrijk.
In al die jaren hebben we vele
beddenspeciaalzaken om ons heen
zien komen en gaan, maar ook
tijdens de crisisjaren zijn wij blijven
investeren en vernieuwen. Door
de jaren heen hebben we een
aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt
en een bezoek aan onze showroom
is anders als bij de traditionele
meubelboulevard winkels”, zegt
De Bruin. “De uitgekiende collectie alsmede onze persoonlijke
benadering ervaren onze klanten
als zeer prettig.” Elke werkdag is

Simon de Bruin Slaapcomfort
Binderij 1 Amstelveen
tel. 020 645 69 21
info@simondebruin.nl
www.simondebruin.nl
Simon en Annemieke liggend op bed

n verdiept effect is verwerkt. Foto: Graham & Brown

tuur, waarin een verdiept effect is
verwerkt, dat wordt gerealiseerd
door een goudnerf. Deze variant
op de houtprint heeft een stoere
uitstraling en door de neutrale

slaapkamer of keuken aankleden
zoals jij het wilt.
Handig aan deze nieuwe behangsoorten, is dat deze eenvoudig zijn
op te hangen. Met een innovatieve

merken zorgen er bovendien voor
dat er kan worden behangen in
nagenoeg de helft van de tijd. Wel
zo prettig.
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en functionele
combinaties
Vergrijsde
vintage kleuren stelen de show

We keren in huis terug naar de sfeer van vroeger

lichting mag
hentiek zijn

Realistische look
met sfeervol behang

Natuur en folklore
in de slaapkamer

De slaapkamer wordt dit
de slaapkamer gebracht, met
seizoen een plek waar ruige
dromerige landschapsprints en
natuur en kleurrijke folklore
natuurlijke, koele kleuren. Verder
samenkomen. Veel merken
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We keren in huis terug naar
de sfeer van vroeger. Met
granieten vloeren, retro
lampen en houten wanden.
Deze sfeer kun je levensecht
toepassen, maar je kunt ook
kiezen voor een realistische
look.

Vintage is het toverwoord
het komend seizoen.
Foto: Maretti Houtstructuur, waarin een verdiept effect is verwerkt.

Vintage is het toverwoord
het komend
seizoen.
Foto: Graham
& Brown
Foto’s: Maretti

en niet van echt te onderscheiden.
Aardig is dat de keuze in
retrodessins op dit moment groter
is dan ooit. Je kunt jouw kamer,
slaapkamer of keuken aankleden
zoals jij het wilt. Handig aan deze
nieuwe behangsoorten, is dat deze
eenvoudig zijn op te hangen. Met
een innovatieve ‘paste-the-wall’technologie wordt voortaan de
muur ingesmeerd in plaats van
het behang. Hierdoor is de kans
op luchtbellen en scheuren klein
en is er geen behangtafel meer
nodig. Deze kenmerken zorgen er
bovendien voor dat er kan worden
behangen in nagenoeg de helft
van de tijd. Wel zo prettig.

Bijvoorbeeld met behang met
een houtstructuur. Steeds meer
behangleveranciers bieden
collecties aan die aan de retrowens
voldoen. Zo is er nu behang
met een houtstructuur, waarin
een verdiept effect is verwerkt,
dat wordt gerealiseerd door
een goudnerf. Deze variant op
de houtprint heeft een stoere
uitstraling en door de neutrale
kleurstelling past het behang in alle
interieurs. Het is van prima kwaliteit

Houtstructuur, waarin een verdiept
effect is verwerkt.
Foto: Graham & Brown

Spannende en functionele combinaties

Verlichting mag
authentiek zijn
Vintage is dé trend van het
moment in de wereld van
interieurstyling. Dat zien we
terug in de nieuwe collecties
verlichting. Lampen mogen
vooral authentiek zijn.
De vintagetrend wordt dit seizoen
krachtig neergezet met authentieke
verlichtingscollecties, waarvan
originele ontwerpen stammen uit
de jaren zestig. Design dat zijn
kwaliteit en functionaliteit door de
jaren heen steeds opnieuw bewijst.
Zo mooi kan eenvoud zijn.
Maar er is meer mogelijk. Sommige
vintage collecties zijn tijdloos,
waardoor ze in ieder interieur
passen. En daarmee mag je zelf
ook experimenteren. Ga voor

Doe slechts één ding tegelijk en vergeet niet te genieten

Tuinieren zorgt
voor ontspanning
Veel mensen zien er tegenop om in het voorjaar weer de tuin in
te gaan. Maar als je het goed aanpakt, kost het amper energie.
Slechts één uurtje werken in de tuin maakt al veel verschil.

Enkel een pad van onkruid
ontdoen, kan zeer effectief,
behaaglijk en rustgevend zijn.
Als je tenminste niet ondertussen
nog tien andere klussen oppakt.
Focus is in alles het sleutelwoord
en zeker in de tuin. Dan hou je
het leuk en overzichtelijk en blijf
jij de regisseur. Heb je te weinig
tijd en zin en weet je niet wat je
met je tuin aan moet - omdat je
er bijvoorbeeld te weinig vanaf
weet - begin dan met enkele
leuke bladverliezende struiken
zoals: Hydrangea paniculata
(pluimhortensia), Caryopteris
clandonensis (blauwe spirea)
en Buddleja (vlinderstruik).
Deze struiken zorgen voor flink
wat levendigheid en kleur. Het
onderhoud bestaat uit: één
keertje schoffelen per jaar en
ze in het voorjaar afknippen tot
dertig á vijftig centimeter boven
de grond. Succes verzekerd! Het
is zinvol om te weten dat je tuin
onmiddellijk meer leven aantrekt
door middel van voldoende
beschutting, bloemen en water.
Plant je daarbij ook nog een boom
of struik, dan wordt het helemaal
feest. Op die manier haal je de
natuur een beetje dichterbij,
waardoor het aangename besef
ontstaat dat we deel uitmaken
van een groter geheel. Als er
meer aandacht en ruimte is voor
‘leven’ en verscheidenheid, dan
heb je meteen een natuurlijke tuin.
Ofwel een buitenruimte waar je
enorm van kunt genieten zonder
dat je daar te veel voor hoeft te
doen. De kans is groot dat je
tijdens een van de tuinkarweitjes
spontaan gezelschap krijgt van een
roodborstje. Die zoekt z’n toevlucht
vaak in tuinen en houdt wel van
een beetje gezelligheid. Bovendien
waagt deze zangvogel zich dicht bij
huizen en mensen. Het ervaren van
tuingenoegens zit in de kleine
momenten.
Slechts één uurtje werken in de tuin
maakt al veel verschil.
Foto: Plant Publicity Holland

spannende combinaties en durf
verschillende ontwerpen samen
te brengen. Laat je verrassen
door het resultaat. Een lamp als
collectorsitem op zich. Creëer op
deze wijze je eigen unieke, vintage
sfeerbeleving.
Opvallend zijn de trendcollecties
die hun oorsprong vinden in de
zestiger jaren en daarom nu elk
interieur de perfecte vintage twist
geven! Authentiek design, een
vleugje nostalgie, maar bovenal
prachtig vormgegeven en met de
kwaliteit die vroeger zo gewoon
was. Ook mooi te combineren met
een strakke, functionele verlichting,
die past in zowel moderne als
klassieke interieurs. Eenvoudig
en toch bijzonder mooi.

GRATIS
MOTOR

op knikarmschermen

Jij en Harol.
De perfecte match.
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Een druk bezochte
WooninspiratieDag
Op zondag 19 maart opende Kooyman B.V. Sierbestrating
& Tuinhout haar deuren voor de WooninspiratieDag,
georganiseerd in samenwerking met Bontekoe Verkoopstyling.
Het was een zeer geslaagde dag. 27 lokale ondernemers
stonden klaar om het grote aantal bezoekers te ontvangen.
Het bezoekersaantal van vorig jaar van 1000 bezoekers is
ruimschoots overtroffen! Er was dan ook van alles te zien en te
beleven. De standhouders hadden allemaal flink uitgepakt.
Woonplein

Bouwplein

Infoplein

Kunstplein

Bezoekers konden genieten van een
vers kopje koffie gemaakt door een
echte barista in de stand van EKZ
Makelaars. Het nieuwbouwproject
De Rietkraag van Vorm Ontwikkeling en Koop Lenstra heeft veel
nieuwsgierige bezoekers getrokken.
Van der Wurff Makelaars heeft een
heuse improvisatie acteur ingehuurd. Fred Makelaardij bezoekt
zijn klanten grotendeels met zijn
nieuwe promo-fiets die deze dag te
bewonderen was.
Het infoplein werd vertegenwoordigt
door Notarispraktijk Amstelhoorn,
Akkermans | Meuleman, Stichting
Sienergie, Brandweer AmsterdamAmstelland, Van Rooyen Top Movers
en Rabobank Regio Schiphol.

Trendplein

Schijf Restoric en Gerard Keune
Meubelen maakten sfeer met hun
mooie meubelen. Krijtenberg
Sound & Vision deed daar nog een
schepje bovenop met hun geluid en
beeld. Coen van Dijk Tuinplanten
& Accessoires heeft flink uitgepakt
om de hele buitentuin te voorzien
van prachtige planten en bomen.
Bontekoe Verkoopstyling en SuuS!
Interieuradvies hebben de bezoekers echt een gericht advies kunnen
geven. Nieuwkomers Den Ouden
Binnen Mijdrecht en Mijdrechtse
Zonwering Specialist maakten
het aanbod voor de bezoekers
compleet.

Bezoekers konden genieten van
een heerlijk hapje direct bereid door
de kok van Restaurant De Jonge
Heertjes in de stand van Philippo
Keukens. Alle aspecten van bouw
en verbouw kon terug gevonden
worden bij de stands van Sanidrõme
Van Scheppingen, InfraroodWarmteNu, De Beij Elektra en Ton van Vliet
Bouw. Bij Kooyman B.V. Sierbestrating & Tuinhout konden bezoekers
zichzelf aanmelden voor een GRATIS
demo tuinverlichting.
Dit nieuwe plein is met zeer veel
enthousiasme ontvangen. Kinderen
konden hun eigen kunstwerk maken
door middel van een centrifuge
bij De Inlijsteraar. Tevens konden
er diverse kunstwerken van lokale
kunstenaars bewonderd worden.

Kinderplein

Voor de kinderen was het groot feest.
Twee dames maakten de mooiste
creaties met schmink en glittertattoos. Het springkussen en de poffertjes waren ook een grote trekpleister
voor de aanwezige kinderen. Dank
aan alle deelnemende bedrijven,
de gastvrijheid en organisatie van
Kooyman B.V. Sierbestrating &
Tuinhout en Bontekoe Verkoopstyling
en gemeente Uithoorn. Extra dank
gaat uit naar het Ondernemersfonds
en Rabobank Regio Schiphol voor
hun extra sponsoring en aan de
vele bezoekers die deze dag tot een
absoluut succes hebben gemaakt!

