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Gemeente Uithoorn

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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2e katern

De Kwakel - De verplaatsing van de 
fi etsbrug vanaf de Linie naar 60 me-
ter verderop gelegen kruising met 
Tamboer in de richting van de Li-
nie/Stelling met pal daar tegenover 
aansluiting op de Noorddammer-
weg in de Kwakel is nog geen ge-
lopen koers. Tijdens de commissie 
Wonen en Werken dinsdag 14 maart 
jl. gingen de fracties van de politieke 
partijen nog eens met elkaar in de-
bat over het nut en noodzaak van de 
verplaatsing zoals die door het colle-
ge van B&W voorstaat. Die ziet zich 
niet gehouden aan een door de ge-
meenteraad aangenomen motie op 
30 juni vorig jaar waarin het college 
werd verzocht de fi etsbrug te laten 
waar hij nu is aan het einde van de 
Linie in de verbinding met de Vuur-
lijn via het schelpenpad ter hoogte 
van het parkeerterrein van hockey-

vereniging Qui Vive (zie foto). Vol-
gens inwoners een veilige oversteek 
voor langzaam verkeer (fi etsers) in 
zowel westelijke richting (De Kwa-
kel) als oostelijk (Gezondheidscen-
trum/Uithoorn). De oversteek van 
de Vuurlijn verplaatsen in de rich-
ting van de Linie/Stelling (Tamboer) 
pal tegenover het vrijliggende fi ets-
pad langs de Noorddammerweg zou 
gevaarlijker zijn. Bovendien zijn er 
kosten aan verbonden om de fi ets-
brug te verplaatsen (sec 10.000 eu-
ro) en de fi etsroutes er weer op aan 
te sluiten (21.000 euro). Niettemin 
is de wens van het college de fi ets-
brug toch hier naartoe te willen ver-
plaatsen. Al met al (weer) stof ge-
noeg voor discussie wat aan het ein-
de van de avond resulteerde in geen 
besluitvorming maar het onderwerp 
op de agenda te plaatsen voor het 

politieke debat tijdens de komende 
raadsvergadering. Hetzelfde onder-
werp zal dan voor de tweede keer in 
het debat komen en dat komt niet 
vaak voor!

Warrige communicatie
Om de gemeente op andere ge-
dachten te brengen hield de heer 
Van Roekel als inspreker namens 
een aantal inwoners dinsdagavond 
een presentatie, compleet met beel-
den. Hij wees daarbij op de warri-
ge manier van communiceren door 
de gemeente de afgelopen tijd en 
niet in de laatste plaats over de mis-
leidende aankondiging bij de in-
gediende omgevingsvergunning in 
september 2015 voor de Ringdijk-
Noorddammerweg. 

Vervolg elders in deze krant.

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

Verplaatsing fi etsbrug 
weer terug naar de raad

Regio - De Ronde Venen is zeer te-
leurgesteld over het besluit van de 
gemeente Uithoorn om de bezwa-
ren tegen de nieuwe verkeerssitu-
atie in het dorpscentrum van Uit-
hoorn ongegrond te verklaren. De 
door Uithoorn voorgestelde afwik-
keling 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 voorzienin-
gen van Uithoorn te bereiken. Ook 
is het in strijd met afspraken die zijn 
gemaakt bij de omlegging van de 
N201. De Ronde Venen tekent daar-
om 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 na-
genoeg onmogelijk wordt. Ook ont-
staat bij de tijdelijke inrichting een 
gevaarlijke situatie voor fi etsers om-
dat 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 Vrouwenak-
ker en De Hoef. 

Bezwaar
Op 12 april 2016 heeft gemeente De 
Ronde Venen, samen met 59 ande-
re personen en instanties, bij Uit-
hoorn bezwaar gemaakt tegen het 
verkeersbesluit dat een uitwerking 
is van de plannen. Tien maanden 
later, op 3 februari 2017, heeft Uit-
hoorn, zonder noemenswaardige 
onderbouwing en in afwijking van 

het advies van de Bezwaarschrif-
tencommissie gemeente Uithoorn, 
alle bezwaren volledig ongegrond 
verklaard. 
De Ronde Venen is zeer teleurge-
steld over deze wijze van afdoe-
ning van het ingediende bezwaar en 
heeft daarom besloten beroep aan 
te tekenen bij de rechtbank Am-
sterdam. De zeer gebrekkige onder-
bouwing van het besluit op het be-
zwaar door Uithoorn, geeft De Ron-
de Venen het vertrouwen dat zij ge-
hoor 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 Uit-
hoorn om hiervoor open te staan. 
Tot op heden is dat niet gebleken.

Uithoorn verklaart bezwaren gemeente De Ronde 
Venen ongegrond 

De Ronde Venen  teleurgesteld  
en stapt naar rechtbank

Uithoorn - Medewerkers en vrijwil-
ligers van Het Hoge Heem doen een 
schenking aan Verpleegkundig Kin-
derzorghuis De Biezenwaard. In de-
cember organiseerden drie mede-
werkers 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 aan-
wezigen een envelop met namaak-
geld kregen, waarmee zij hun eigen 
kerstpakket bij elkaar konden shop-
pen bij de kraampjes die binnen Het 
Hoge Heem klaarstonden. Er be-
stond ook de mogelijkheid om je 
“geld” of een deel daarvan te schen-
ken aan het goede doel. In dit ge-
val was door het drietal van de or-

ganisatie gekozen voor De Biezen-
waard, verpleegkundig kinderzorg-
huis 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 voor-
lichting), in de Biezenwaard te zijn 
rondgeleid, symbolisch de cheque 
van 212,50 overhandigd. De Bie-
zenwaard was hier uiteraard erg blij 
mee. Waarschijnlijk zal de schen-
king gebruikt gaan worden voor een 
leuk uitstapje voor de kinderen die 
verblijven in de Biezenwaard.

Schenking voor kinderzorghuis 
De Biezenwaard

Uithoorn - Aan de Albert Verwey-
laan in Uithoorn is  vprige week 
woensdagmiddag brand uitge-
broken 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

Brandweer voorkomt erger

Uithoorn – Zondagmiddag even na 
17:00 uur is de brandweer en poli-
tie uitgerukt na de melding van een 
stormschade aan de Zijdelweg in Uit-
hoorn. Een plaat van  het  Shell Ben-

zinestation hing los en dat leverde 
gevaarlijke momenten op. De brand-
weer heeft de plaat vastgeplakt.
Foto: Davey Photography/
Davey Baas

Stormschade bij 
benzinestation Uithoorn

Spiegels van auto’s vernield
Uithoorn - In de nacht van zater-
dag 18 op zondag 19 maart zijn van 
drie auto’s in de Prinses Christina-
laan de buitenspiegels vernield. De 
spiegels zijn los gerukt of getrapt en 
het glas is kapot gemaakt. Een ge-
tuige 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. Mo-
gelijk zijn zij de daders. Een van de 
jongens droeg een groene broek, de 
ander had een groene jas aan. Het 
drietal had een fi ets bij zich waar-
van de ketting los lag. De politie 
hoopt meer getuigen te kunnen ho-
ren. Zij worden verzocht contact op 
te nemen via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000.



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

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

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

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

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

Ruimte huren?
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 commissievergade-
ringen 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 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. 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@uit-
hoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden 
op www.uithoorn.nl.

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

deningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi ciele-
bekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice 
om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
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.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren 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 reali-

seren 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 Co-
bus tijdens de evenementen op Koningsdag en Kermis de Kwakel op 5 septem-
ber.

- 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 Activiteitencom-
missie 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 Am-

stel voor het organiseren van een Streekmarkt op 9 september 2017.
- Fermoor 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 2 maart 2017.

Ruim de uitwerpselen van uw 
hond op
Veel mensen die hun hond uitla-
ten, houden zich goed aan de regels 
voor de hondengebieden. Maar jam-
mer genoeg niet iedereen. Wij ont-
vangen per week veel meldingen 
over hondenpoep. Het zijn er inmid-
dels zoveel dat wij extra aandacht 
aan dit onderwerp willen besteden. 
Bent u hondenbezitter? Dan vra-
gen wij u zich netjes te houden aan 
de regels voor het uitlaten van hon-
den om overlast en irritatie bij ande-
re 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 uit-
werpselen van uw hond op! De re-
gels vindt u www.uithoorn.nl/honden 

Kinderspeelvelden
De meeste klachten die wij ont-
vangen gaan over hondenpoep 
op speelvelden. Op elk speelveld, 
speelplaats en schoolplein geldt een 
hondenverbod. U mag hier niet aan-
wezig zijn met uw hond. Een speel-
plek voor kinderen is eenvoudig te 
herkennen aan de aanwezige speel-
toestellen of de borden. Bij het speel-
veld bij de Koekoeksbloem in De 

Legmeer bijvoorbeeld hebben wij 
zelfs een poepzuiger ingezet om de-
ze speelgelegenheid weer honden-
poepvrij 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 kinde-
ren 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 bewo-
ners van de Ringdijk nu veel honden-
poep in de groenstrook aan de hui-
zenkant. Deze strook is níet gemar-
keerd als hondenloslooproute. 

De Legmeer
In De Legmeer-West is er bij de 
Zoogdierenlaan / Bredeschool over-
last. De honden moeten hier aange-
lijnd zijn. Er is een hondenroute aan-
wezig. Helaas ligt er nu veel honden-
poep in de groenvoorziening voor de 
woningen en zelfs de stoep voor de 
woningen is vervuild door honden-
poep. Dit is geen hondenroute!

Uitslag 
verkiezingen 
Tweede Kamer
Dit is de voorlopige verkiezingsuit-
slag van de Tweede Kamerverkiezin-
gen 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

1 VVD 5717
6 D66 2300
3 PVV 2286
5 CDA 1822
8 GROENLINKS 1368
4 SP 1084
2 PVDA 973

11 50PLUS 729
10 Partij voor de Dieren 592
16 Forum voor Democratie 394
7 CU 290

14 DENK 203
20 Piratenpartij 94
13 VoorNederland 85
9 SGP 59

21 Artikel 1 32
12 OndernemersPartij 30
15  NIEUWEWEGEN 19
17 De Burger Beweging 17
22 Niet Stemmers 14
24 Lokaal in de Kamer 10
19 GeenPeil 9
18 Vrijzinninge Partij 5

Totaal 18132

Hou je aan de regels
Dit waren slechts enkele voorbeel-
den van klachten die we hebben ont-
vangen. Iedereen wil op een pretti-
ge 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). On-
ze BOA’s (buitengewoon opsporings-
ambtenaren) controleren of deze re-
gels worden nageleefd, zo niet, dan 
wordt er bekeurd. Bekijk de kaarten, 
regels en hondenfolder op www.uit-
hoorn.nl/honden 

- 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 hond-
je) is een opruimplicht.

- Honden mogen niet in speelge-
bieden of schoolpleinen komen. 
Dit staat met speciale borden 
aangegeven. 

- Als er geen paaltjes staan bij een 
groenvoorziening binnen de be-
bouwde kom, geldt dat de hond 
aangelijnd moet zijn en er opruim-
plicht is!

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

Bushokjes vernield in Uithoorn
In de week van 13 maart zijn op veel 
plekken in Uithoorn (onder andere 
Alfons Ariënslaan, Laan van Meer-
wijk, Aan de Zoom) ramen van bus-
hokjes 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 fi ets of brommer. Dit gaat de be-

heerder van de bushokjes ook veel 
geld kosten om de schade te her-
stellen (ca € 300,- per raam). De Po-
litie Aalsmeer Uithoorn onderzoekt 
de zaak en is nog op zoek naar ge-
tuigen. Weet je meer? Bel met 0900 
8844 of bel anoniem naar 0800-
7000. Ziet u vernielingen in de ge-
meente, laat het ons weten via www.
uithoorn.nl/melding

Update Storing verlichting 
Zijdelwaard / Bedrijventerrein
Op dit moment is er grote storing van 
de openbare verlichting op wegen in 
Zijdelwaard en op het bedrijventer-
rein in Uithoorn. Hier geven wij u een 
update van de storing.

Locatie Wiegerbruinlaan en 
Anton Philipsweg
Deze storing is lastig te vinden. Lian-
der zal in ieder geval zorgen dat tij-
dens de storing proberen zij zoveel 
mogelijk lichtmasten te laten bran-
den 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 meet-
wagen en dan verholpen worden. Zi-
ut is daar nu volop mee aan de gang 
en we hopen dat deze storing snel 
verholpen is. In de tussentijd pro-
beren zij zoveel mogelijk lichtmas-
ten te laten branden die apart geze-
kerd zijn op dit tracé waardoor niet 
alle masten uit zullen zijn op de Ar-
thur van Schendellaan.

Kappen van 3 bomen langs de 
Vuurlijn in De Kwakel
Voor Nieuwbouwplan De Rietkraag 
wordt een nieuwe toegangsweg (ver-
keersontsluiting) 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 ver-
wachting begin april uitgevoerd. Voor-
dat de werkzaamheden beginnen 
wordt gecontroleerd of er in de bo-
men geen nesten of verblijfsplaatsen 
van beschermde dieren voorkomen.

- Schans 19, aanvraag ontvangen van de exploitant van Proefl okaal 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 ver-

vangen 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 Waterleidingbe-

drijf Noord-Holland, voor het vervangen van een bestaande zinker in het drink-
waterleidingnetwerk. Bezwaar t/m 26 april 2017.

- Poelweg 46. Exploitatievergunning verleend aan Weiveld B.V. voor het huisves-
ten 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 exploi-
tant 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, Ontheffi ng 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 organise-

ren van het Nederlands Kampioenschap Kanopolo op 13 en 14 mei 2017. Be-
zwaar t/m 25 april 2017.

Vervolg op de volgende blz.
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- Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning voor UR&KV voor het organi-
seren 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 hek-
werk.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 ex-
ploitant van Restaurant Azië t/m 9 maart 2020. Bezwaar t/m 19 april 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclamefo-

lie en borden. Bezwaar t/m 24 april 2017.
- Zijdelwaardplein 100. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-

ploitant 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 

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 Na-
dere regels Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 vastgesteld. De ver-
ordening is aangepast naar aanleiding van een aantal uitspraken van de Centra-
le Raad van Beroep. Daarnaast zijn een aantal beleidsmatige wijzigingen doorge-
voerd. De concept verordening ligt vanaf 8 maart tot 19 april ter inzage in het ge-
meentehuis. De concept verordening is ook te vinden op de website van de ge-
meente. 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-

hoorn.nl of schriftelijk naar M.Bulthuis, afdeling Leven, Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn

 KENNISGEVING BESLISSING OP BEZWAAR 

Welk besluit is genomen? 
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft een besluit ge-
nomen op het door de heer/mevrouw M. Slingerland, ingediende bezwaarschrift 
tegen de op 28 oktober 2015 verleende onttrekkingsvergunning voor de Straat-
burgflat te Uithoorn. Vanwege het feit dat de krachtens de Basis Registratie Perso-
nen de huidige woon- en verblijfplaats van de heer/mevrouw M. Slingerland, voor-
heen 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 vast-
gestelde standplaatsenbeleid in te trekken. Dat betekent dat aanvragen voor 
standplaatsvergunningen vanaf een dag na deze bekendmaking niet meer aan 
dat beleid worden getoetst.

Zondag a.s. spirituele 
beurs in Uithoorn

Techniektoernooi Alkmaar
De Vuurvogel deed mee

Regio - Ben je altijd al nieuwsgie-
rig 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 kun-
dig en zuiver hun werk doen. Zo kan 
je o.a. je hand laten lezen, voor ad-
vies of een klein stukje toekomstvi-
sie 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 vertel-
len heeft? De met beide voeten op 
de grond staande Saskia Vogel is 
zeer goed in het duiden van de kof-

fieprut. En zo vind je nog meer disci-
plines op deze beursdag. De beken-
de Eva Slootemaker, Sonja van der 
Linden en Anita van de Berg zul-
len 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 drin-
ken (wie weet wel op het terras) en 
daarbij moet je soms even wachten 
tot je kan plaats nemen bij de ge-
wenste deelnemer. De openingstijd 
is van 11.00 - 17.00 uur. Entree 4 eu-
ro en kinderen t/m 12 jaar gratis. Het 
adres is Restaurant Geniet aan de 
Amstel, Marktplein 2, 1421 AC Uit-
hoorn. Voor meer informatie kijk op 
fb/MooyVision.

Uithoorn - Op 16 maart hebben 4 
teams van de Vuurvogel mee ge-
daan aan het Techniektoernooi in 
Alkmaar. 70 teams van 26 verschil-
lende basisscholen uit heel Noord-
Holland deden mee. Er waren 6 
competities waar aan mee gedaan 
kon worden. ‘De Vuuruilen’ van de 
Vuurvogel namen deel aan 3 com-
petities, 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 kinde-
ren die wekelijks onder begeleiding 
van Ingrid Moespot met uitdagende 
opdrachten aan de slag gaan. Van-
af half januari hebben kinderen uit 
groep 3/4 geprobeerd een zo hoog 
mogelijke toren te bouwen van 2 ki-
lo potloden. Groep 5/6  en 7/8 moes-

ten een auto bouwen maar beiden 
met een andere manier van aan-
drijven; de ene groep mocht alleen 
maar een ballon gebruiken en de 
andere een klein motortje die de au-
to over een heuvel van 10% moest 
helpen. Het was een zeer leerzaam 
project waar de kinderen veel tech-
nische vaardigheden hebben ge-
leerd, maar misschien nog wel be-
langrijker, om goed samen te wer-
ken. Er werd overlegd, gediscussi-
eerd, fouten gemaakt, oplossingen 
bedacht voor problemen en geëxpe-
rimenteerd met materialen. De kin-
deren moesten alles op eigen ini-
tiatief onderzoeken! De kinderen 
mogen trots zijn op zichzelf! De in-
spanningen hebben misschien geen 
winst gebracht tijdens de wedstrijd 
maar wel veel ideeën voor volgend 
jaar. Houd de Vuuruilen dus maar in 
de gaten!

Jenaplanbasis-school ‘t Startnest
Kleuters bezoeken bouw
Uithoorn - Na het vorige thema 
over kunst, met een afsluitend be-
zoek 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 herontwikke-
ling van een woonwijk aan de Euro-
parei in Uithoorn. De kinderen van 
de onderbouw mochten in het ka-
der van de bouwweek een bezoek 
brengen aan het bouwterrein. En-
thousiaste medewerkers van Hed-
des verzorgden een interactieve, 
leerzame en leuke rondleiding voor 
de kleintjes. De kinderen hadden 
het bezoek duidelijk goed voorbe-

reid, want er kwamen goede vra-
gen 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 spierbal-
len?’ ‘Koopt u spullen bij de tech-
nisch 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 wer-
den de kinderen nog beloont met 
een kleine attentie van Heddes en 
werd een groepsfoto gemaakt. We 
bedanken Heddes Bouw & Ont-
wikkeling 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 har-
te welkom op onze kantoren: Zijd-
straat 2 in Aalsmeer en de Polarisa-
venue 150 in Hoofddorp. Deze dag 
is het ook NVM Open Huizen Dag. 
Als u uw droomhuis bent tegenge-
komen, loop dan meteen even bin-
nen op het Hypotheek Inloopspreek-
uur. Onze adviseurs beantwoorden 
vrijblijvend al uw woonvragen, zodat 
u direct weet waar u aan toe bent.

Vrijblijvende oriëntatie
De adviseurs van de Rabobank ver-
strekken tijdens het inloopspreek-
uur informatie over wat u kunt le-
nen en wat dat betekent voor uw 

maandlasten. Ze geven ook uitleg 
over hoe u zich online goed kunnen 
oriënteren met het Rabobank Hypo-
theekdossier.

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 in-
loopspreekuur een uitgelezen mo-
gelijkheid om snel meer informatie 
in te winnen. Meer informatie over 
het Hypotheek Inloopspreekuur en 
de openingstijden op andere loca-
ties vindt u op rabobank.nl/hypo-
theekinloopspreekuur

Opening Taalkamer in 
Uithoorn groot succes
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
16 maart heeft de Taalkamer in Uit-
hoorn haar deuren geopend. Het 
was een groot succes. Onder de 
aanwezigen waren mensen uit Tsje-
chië, Rusland, Turkije en Afghani-
stan. Onder begeleiding van vrijwil-
ligers oefenden zij in kleine groep-
jes met het spreken van de Neder-
landse taal. De Taalkamer is bedoeld 
voor mensen die Nederlands niet 
als moedertaal hebben en die op 
een informele, laagdrempelige ma-
nier 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 ac-
tualiteit te bespreken dat met Ne-
derland te maken heeft. Let op: het 
is geen Nederlandse les, maar het is 
wel de bedoeling dat er Nederlands 
gesproken wordt. Iedereen is wel-
kom, 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 situ-
atie 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”).

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

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 krij-
gen voor zover betrokken inwoners 

Goede mondhygiëne basis 
voor een gezond gebit
Uithoorn - Hoewel deze week lan-
delijk het onderwerp mondhygië-
ne onder de aandacht wordt ge-
bracht in de vorm van ‘de week van 
de mondhygiënist’ (www.weekvan-
demondhygienist.nl), ziet de mond-
hygiënist toch liever dat er elke 
dag aan de mondhygiëne de nodi-
ge aandacht wordt besteed. Want 
een goede mondhygiëne is de ba-
sis 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 bruik-
baarheid van tanden en kiezen. Er 
kan veel mis gaan als de mond niet 
goed wordt verzorgd en onderhou-
den. Denk bijvoorbeeld aan tand-
vleesontstekingen, vorming van 
tandplak en tandsteen, gevoelige 
tanden, slechte adem, verkleurin-
gen, gaatjes in tanden en kiezen, los 
zittende tanden enzovoort. Wie er 
meer over wil weten zou de website 
www.mondhygienisten.nl eens moe-
ten raadplegen. Anders gezegd: pre-
ventieve mondzorg door uzelf uitge-
voerd 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 mond-
hygiënist in huis. Soms wordt door 
de tandarts zelf, of door de preven-
tie-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 tandart-
sen 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 mondhygië-
nistenpraktijk maken. Uit onderzoek 
komt steeds vaker naar voren dat 
er een relatie is met bepaalde ge-
zondheidsklachten zoals onder an-
dere diabetes en hart- en vaatziek-
ten en mondgezondheid. De mond-
hygiënist kan ook bij deze gezond-
heidsklachten een waardevolle on-
dersteuning bieden, want uitgangs-
punt is: een gezonde mond draagt 
bij aan een gezond lichaam. Dus als 
men tandvleesklachten heeft, ad-
vies voor de mondzorg wil krijgen, 
een slechte adem heeft, maar ook 
om het gebit eens op een professi-
onele manier te laten reinigen bent 
u bij de mondhygiënist aan het juis-
te adres! Behandelingen worden in 
veel gevallen door de meeste zorg-
verzekeraars vergoed.

10 Jaar Mondhygiënistenprak-
tijk Uithoorn & Aalsmeer
In dat licht gezien meldt de Mond-
hygiënistenpraktijk 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 mon-
den bij jong en oud in een ‘gezon-
de staat’ hebben gekregen en ge-
houden. Mede door het geven van 
goede behandelingen en advie-
zen en het onderhoud door de per-
soon zelf, is men er blijvend in ge-
slaagd de mond ‘gezond’ te houden 
waardoor ook het gebit in goede 
staat blijft. “Wij declareren de kos-
ten rechtstreeks aan de zorgverze-
keraar. Sterker nog, behandelingen 
van personen tot 18 jaar vallen on-
der de basisverzekeringen en zijn 
gratis. Jongeren behandelen we 
preventief ter ondersteuning van 
een goede mondhygiëne om voor-
al tandvleesproblemen en gaatjes 
te voorkomen. Ook bij een beugel-
traject helpen wij mee de mondhy-
giëne op orde te houden. Niet al-
leen voor jeugdige personen is het 
belangrijk dat zij hun mondhygiëne 
goed verzorgen om later geen (ge-
bits)problemen te krijgen, maar ook 
voor ouderen kunnen wij veel bete-
kenen waardoor zij vaak hun eigen 
tanden en kiezen langer kunnen 
behouden. Onvoorziene klachten 
en mondaandoeningen even bui-
ten beschouwing gelaten. De basis 
bij ons is dus preventie, het voorko-
men van tandbederf en tandvlees-
aandoeningen,” vertelt Ingrid Phi-
lippo van de Mondhygiënistenprak-
tijk Uithoorn & Aalsmeer. Zij is één 
van de vier collega mondhygiënis-
ten die samen een maatschap vor-
men en waartoe, ook behalve zijzelf 
Daniëlla Biervliet, Lilian Verwaay-
en en Annick Grashuis behoren. 
Tevens ondersteunt mondhygië-
nist Jolanda Logtens de maatschap. 
De praktijk omvat drie behandelka-
mers waar alle noodzakelijke be-
handelingen worden uitgevoerd. 

Mondhygiënistenpraktijk Uithoorn 
& Aalsmeer is gevestigd aan het 
Amstelplein 411, 1421 SH Uit-
hoorn (boven het winkelcentrum, 
ingang vanaf het hoogste parkeer-
dek). Tel. 0297-566224 (via onze as-
sistente Jannette van der Sar da-
gelijks 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 vererge-
ren, maar maak een afspraak. Dat 
kan ook eenvoudig via de website. 
Uw mond én uw gezondheid varen 
er wel bij!

Zijn het je hormonen?
Lichamelijke klachten en 
vermoeidheid
Regio - Veel cliënten die bij ons op 
spreekuur komen hebben gezond-
heidsklachten zoals migraine, slecht 
slapen, weinig conditie, huidproble-
men, ontstekingen, darmproblemen, 
depressies, niet af kunnen vallen, 
etc, etc. Deze klachten komen vaak 
voort uit een verstoorde hormoon-
huishouding. Bij het ouder worden 
zullen je hormoonspiegels langzaam 
gaan dalen, maar ook bij een ver-
keerd voedingspatroon, diverse lijn-
pogingen, teveel stressfactoren en 
bij verkeerd bewegen kan er een 
disbalans in je hormoonhuishou-
ding ontstaan, dit zorgt voor vage 
en minder vage klachten. Belang-
rijk 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 mak-
kelijker. 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 aan-
maak van de goede hormonen. 
• Verminderen van je stress
• Voldoende rust, goed slapen

• Verbeteren van je voeding
• De juiste manier van sporten/
 ontspanning
Bernadette Blauwhoff voedingsdes-
kundige/trainer hormoonfactor van 
Deli Line geeft samen met Marianne 
Buskermolen en Karin Verreussel, 
(beide psychosomatisch Cesar the-
rapeut bij Therapeutisch Centrum 
Aalsmeer) een 5-delige avondcur-
sus. Als deelnemer aan dit program-
ma krijgt u eerst een persoonlijke 
vragenlijst en gezondheidscheck zo-
dat we kunnen bekijken welke hor-
monen uit balans zijn. U krijgt richt-
lijnen mee hoe u hiermee het aan de 
slag kunt. Er volgen daarna 3 work-
shops 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 in-
teresse in ons programma en wilt u 
meer weten over de inhoud of prijs, 
bel dan Bernadette Blauwhoff 06-
10095999 of kijk op www.deli-line.
nl/actueel. Veelal vergoeden zorg-
verzekeraars mee.

die nog niet per e-mail hebben ont-
vangen. Er is voor deze avond een 
aantal gasten uitgenodigd. Bren-
da Eikelenboom van Eigen Haard 
en Arina Beije van de Praktijkschool 
vertellen over hun initiatief om be-
woners van Eigen Haard woningen 
te gaan ondersteunen bij het on-
derhoud van de particuliere tuinen. 
Martin van Bruggen en Marius Reij-
nen van de gemeente Uithoorn ko-
men vertellen hoe de gemeente nog 
beter wil samenwerken met bewo-

ners en ten slotte is de nieuwe wijk-
agent Radjen Jiawan aanwezig om 
kennis met u te maken. Hij is de op-
volger van Hans Wijnstra die sinds 
2006 onze wijkagent was. Het be-
stuur van Buurbeheer de Legmeer 
hoopt velen van u (weer) te ont-
moeten. 
U bent van harte welkom om met el-
kaar van gedachten te wisselen. Er 
zal tevens een overzicht worden ge-
geven van de geplande activiteiten 
dit jaar.







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 wil-
len huren nu of een paar maanden 
later en vrijblijvend de “Stalhouderij 
Derde Zijweg 4” aan de Derde Zij-
weg 4 in Mijdrecht willen bezoeken 
zijn van harte welkom. De stalhou-
derij is per 1 januari 2017 na verbou-
wing geopend. Voorheen was het 
terrein verhuurd aan een huurder 
met handelspaarden die alles huur-
de en nu zijn we een nieuwe weg 
ingeslagen naar verhuur per paar-
den box. Er zijn totaal 12 ruime luxe 
paarden boxen met automatische 
drinkbakken te huur in de voormali-
ge koeienstal van 169m² , er ligt een 
rijbak van 15x35m het goed verlich-
te buiten terrein is volledig verhard 
met klinkers. Van maart tot oktober 
is er zo’n 1.6ha weidegang, de paar-
den kunnen bij slecht weer uitlo-
pen in een met betonvloer verhar-
de paddock. De “Stalhouderij Derde 
Zijweg 4” heeft alle faciliteiten die 
nodig zijn als wasplaats, afsluitba-
re zadelkamer, sfeervolle verwarm-
de kantine in de stijl van een ou-

de jacht hut/ blokhut waar koffie 
en thee gezet kan worden. Tevens is 
er een authentieke oude hoefsme-
derij ingericht die gewoon gebruikt 
kan worden. Er is voldoende par-
keer gelegenheid op eigen terrein, 
waar in overleg ook de paarden trai-
ler gestald kan worden. De paarden 
boxen worden verhuurd aan paar-
den/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 ter-
rein de paarden verzorgen. De kof-
fie en thee staat voor u klaar, tot 
ziens zaterdag 25 maart. Voor in-
fo zie de advertentie elders in de-
ze krant, bent u niet in de gelegen-
heid 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 bou-
lange@zonnet.nl. Aan Derde Zij-
weg 4 te Mijdrecht is tevens Bou-
langé tuinontwerp en adviesbureau 
b.v. gevestigd op het andere gedeel-
te van het terrein waar de tuinaan-
leg, tuinonderhoud en boomverzor-
ging werkzaamheden aangestuurd 
worden. Guus Meeuwis dit najaar 

in Patronaat Haarlem
Streek - Guus Meeuwis gaat de 
clubs in met… ‘The Monkey Sand-
wich 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 Haar-
lem aan de beurt, het gebeurt al-
lemaal op het podium van Patro-
naat. Koop vast kaarten! “We zijn 

Regio - SamenLoop voor Hoop is 
een evenement speciaal voor ieder-
een 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 ce-
remonies en allerlei acties van deel-
nemers die op een bijzondere wijze 
geld inzamelen voor wetenschap-
pelijk kankeronderzoek. De open-
heid en eensgezindheid maken van 
de SamenLoop een evenement dat 
niemand onberoerd laat. Het eve-
nement wordt volledig door vrijwil-
ligers georganiseerd. Met de ver-
koop 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 vol-
korenbrood. De tarwekiem is een 
klein onderdeel van de tarwekor-
rel 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 meelleve-
rancier 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.hullemanbrooden-
banket.nl

Bakkerij Hulleman bakt Kiembrood
Samenloop voor Hoop

Benoeming nieuwe leden 
van verdiensten SV KDO
De Kwakel - Het hoofdbestuur van 
KDO heeft afgelopen zondag Henk 
Onderwater en Gerard Helling be-
noemd 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 persoon-
lijke speech, in het bijzijn van fami-
lies en sportvrienden,  beide heren 
het KDO speldje en bloemen uitge-
reikt.

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:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden, diamanten en horloges ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

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

www.goudwisselkantoor.nl

Goudwisselkantoor is eigendom van 
familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

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 Zijdel-
waardplein. Deze was hij met een 
hamer aan het vernielen. Het betreft 
geen ram- of plofkraak. De 20-jari-
ge was heel boos over het lage sa-
laris dat hij had ontvangen en uit-
te zijn woede op de geldautomaat. 
De man is aangehouden en meege-
nomen voor verhoor. De vernieling 
heeft hij bekend. 

Inbraak apotheek, 
geen buit

Uithoorn - In de nacht van don-
derdag 16 maart is ingebroken in 
de Apotheek bij de Waterlinie. Om 
binnen te komen hebben de dieven 
een raam aan de voorzijde verwij-
derd. In het gebouw is geprobeerd 
de kluis te stelen. Deze zit echter 
zwaar verankerd in de muur. De in-
brekers zijn er zonder buit vandoor 
gegaan.

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 Wilhelmina-
kade. Het betreft een fiets van het 
merk Canondeel Electric en voor-
zien van twee fietstassen. Het se-
rienummer 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 Glans-
kopmees. 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 fiets-
tassen, lichtblauw van kleur.

heel veel liedjes aan het schrijven. 
Eigenlijk teveel voor één album. 
Het is fijn om de liedjes voor pu-
bliek te spelen voordat we de stu-
dio 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. Singer-
songwriter Charl Delemarre ver-
zorgt het voorprogramma. De jon-
ge zanger won eind 2014 de Grote 
Prijs van Nederland, is veelvuldig te 
gast geweest bij De Wereld Draait 
Door en werd door Guus Meeuw-
is tijdens de Wintereditie van zijn 
‘Groots met een zachte G concer-
ten’ in de Ziggo Dome uitgeroe-
pen 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 Zijl-
singel 2 te Haarlem. Info: www. 
patronaat.nl

Lorena Wiebes wint 
wedstrijd in Italië
Regio - Lorena Wiebes uit Mijdrecht 
was voor de eerste keer geselec-
teerd voor het junioren team van de 
KNWU om een internationale UCI 
wedstrijd te fietsen. In de openings-
wedstrijd, zondag 19 maart, van de 
UCI Nations Cup voor junior-vrou-
wen bleef de Nederlands kampioe-
ne al haar internationale concurren-
tes voor in de sprint van een uitge-
dund peloton. De Française Clara 
Copponi werd tweede, Martina Fi-
danza uit Italië legde beslag op de 
derde plaats. De zege betekende 
een succesvol debuut voor bonds-
coach Loes Gunnewijk, die voor het 
eerst in functie was in een interna-
tionale wedstrijd met haar selec-
tie. Alle zes Nederlandse junioren 
eindigde in de top-15 van het klas-
sement.
Wiebes had vooraf gehoopt op een 
korte klassering, maar van een ze-
ge durfde ze eigenlijk niet te dro-
men. “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 laat-
ste klim voor de finish kreeg ik het 
even lastig. Met dank aan ploegge-
note 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 af-
daling terug in het peloton en toen 
ben ik direct door naar voren gere-
den. Ik koos het wiel van Copponi, 

omdat zij vorig jaar hier won, en ben 
er op het juiste moment uit geko-
men. 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 zon-
dag een jeugdwedstrijd in Nieuw-
kuijk. Er was voor een groot start-
veld van 55 renners bij categorie 5. 
Mike lootte gunstig en mocht voor-
aan opstellen bij de start. Het tem-
po lag erg hoog tijdens de wed-
strijd, 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 toe-
laat 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 compe-
titie. Zaterdag werd hij 9e in Amers-
foort en zondag 4de in Rotterdam 
bij de deelnemers van 68 jaar en ou-
der. Mooie uitslagen voor Leen en 
zo ziet u maar weer UWTC wielren 
is er voor jong en oud!

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 favorie-
te spel te spelen. Deze week de 
eerste zitting van de vierde en te-
vens laatste parencompetitieron-
de. De opkomst was wat mager-
tjes. 15 paren in de A (met dus 
helaas een stilzittafel) en 10 pa-
ren 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 over-
duidelijk aan dat ze tijdens haar 
afwezigheid van enige weken het 
bridgen niet verleerd was.

In de B-lijn scoorden Ploon Roe-
lofsma met invalster Refina 
van Meijgaarden het beste met 
66,15%. Twee werden Tini Ge-
ling & 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 competitie-
stand gelijk aan de eindstand.
Maar bij spelen met een invaller 
wordt de score gemaximaliseerd 
op 55%.
Dat betekent dat in de competi-
tie Ploon en vaste partner Mar-
ja Slinger op de derde plaats be-
landen en de beide andere pa-
ren een plaatsje naar boven op-
schuiven.
Informatie over spelen bij Harten-
vrouw? Bel Sandra Raadschel-
ders 0297-569910 of mail naar 
hartenvrouw2015@gmail.com





 
08   Nieuwe Meerbode  •  22 maart 2017

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

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 inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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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. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
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gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
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Zondagbijeenkomst bij 
Inner-Art

Voedselbank blij 
Inzamelingsactie 
De Kwikstaart

Lions seniorendag 
Uithoorn groot succes!

Uithoorn - Zondag 26 maart wordt 
er weer een zondagochtendbijeen-
komst gehouden bij Inner-Art. Ieder 
die steun, voeding, ontmoeting, ver-
dieping zoekt en antwoorden op be-
langrijke levensvragen hoopt te vin-
den, is van harte welkom! Thema 
van deze ochtend is: Innerlijke con-
flicten 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 ge-
dachten te wisselen. Inner-Art, 
Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. Tel. 
0297-563753

Uithoorn - Na de grote inzame-
lingsactie bij Basisschool De Toer-
malijn afgelopen januari, heeft De 
Kwikstaart het stokje overgeno-
men. In 2 weken tijd hebben de 
leerlingen, hun ouders en de leer-
krachten een geweldige presta-
tie neergezet. 46 kratten voor de 
Voedselbank! Wat een ongeloof-
lijke 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 po-
sitieve reacties van de klanten en 
de scholieren geven de vrijwilligers 
de nodige energie om door te gaan 
met hun goede werk. De Voedsel-
bank Uithoorn/De Kwakel wil ie-
dereen die een donatie heeft ge-
daan bij Basisschool De Kwikstaart 
heel hartelijk bedanken.

Uithoorn - Dit jaar louter blije ge-
zichten na afloop van het jaarlijks 
terugkerende festijn voor de Uit-
hoornse Senioren. De door Dans-
school Colijn prima verzorgde mid-
dag was met de vlot acterende Mi-
chel van Grinsven voor onze senio-
ren een zeer onderhoudende feest-
middag.De pauze werd een hoog-
tepunt 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 zang-
prestaties 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.

Nieuw café in De Kwakel

Dana Winner in Crown 
Theater Aalsmeer

40e editie kom in de kas 
op 1 en 2 april! 

Trio Escapada
Sprankelende tangomiddag

Afvallen in groepsverband 
Slimness start 12 april

Uithoorn - De enthousiaste manier 
van muziek maken van het Trio Es-
capada viel prima in de smaak bij 
de bezoekers van het tangocon-
cert zondagmiddag in de Thamer-
kerk. De Stichting Culturele Acti-
viteiten Uithoorn (SCAU) had de-
ze maand weer eens gekozen voor 
de lichte muze. Nu moet je als mu-
zikant om overtuigend tangomuziek 
te spelen wel degelijk stevig vak-
manschap in huis hebben, want zo 
licht is tangomuziek niet. Een com-
ponist als Astor Piazzolla bezat dat 
muzikaal vakmanschap. Hij had dan 
ook gestudeerd bij vooraanstaan-
de componisten in Amerika en Eu-
ropa die collega’s als Leonard Bern-
stein 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 Pi-
azzolla -tango’s, maar ook van an-
dere en eigen composities, swin-
gend bij hun aandachtige en mee-

levende publiek moesten laten lan-
den. Emma Breedveld deed dat vir-
tuoos met haar energieke vioolspel. 
Bence Huszar, geboren in Honga-
rije, zette er warme celloklanken 
onder. Als jarige werd hij vanuit de 
zaal wel eerst verrast met een spon-
taan “Lang zal hij leven”. Sebastiaan 
van Delft verdeelde zijn activiteiten, 
met levendig spel, tussen de vleu-
gel en zijn op een barkruk geplaats-
te handorgeltje. Emma Breedveld 
leidde de onderdelen van dit afwis-
selende programma al even spran-
kelend in zoals ze speelde. Zo werd 
het publiek op een onderhouden-
de manier meegenomen van Piaz-
zolla naar Villa Lobos, van Hongaar-
se volksmelodieën naar vlotte ei-
gen bewerkingen door de drie mu-
sici. Op zondag 23 april beëindigt 
de SCAU, die volgend jaar 25 jaar 
bestaat, dit seizoen met het verras-
sende kleinkunst-theaterprogram-
ma van De Andersons, “Hier dooft 
het licht”.

De Kwakel - Marco (Cobus) en 
Sabine uit De Kwakel zijn de trot-
se nieuwe eigenaar van Café Co-
bus (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 de-
ze uitdaging met veel enthousias-
me en plezier aan! Zij openen op 1 
april om 18.00 uur de deur (geen 
grap), en iedereen is dan van har-
te welkom. Marco en Sabine willen 
er heel graag weer een gezellig ca-
fé van maken waar natuurlijk ieder-

een welkom is, en waar je binnen 
wandeld voor een bakkie koffie met 
eventueel een appelpunt, een borrel 
of gewoon voor een gezellig praat-
je. Ze willen leuke thema avonden 
organiseren en zal er ook bepaal-
de avonden live muziek zijn. Je kunt 
er darten, biljarten, dobbelen en na-
tuurlijk live voetbal kijken of lekker 
op hun terras neerstrijken. De wijn-
club en speciaalbierclub waar u een 
middag of avond heerlijke wijnen of 
bieren kunt proeven onder leiding 
van een echte kenner.

Regio - Dana Winner is al lang 
geen onbekende meer. Ruim 25 
jaar draait ze intussen mee. Een 
periode vol succesvolle singles, al-
bums en optredens. En de Belgi-
sche zangeres is nog lang niet uit-
gezongen. Onlangs schitterde zij in 
het Belgische tv-programma Liefde 
voor Muziek, (in Nederland bekend 
als De Beste Zangers van Neder-
land). Dana wist de kijkers week na 
week te ontroeren en kippenvel te 
bezorgen met doorleefde en prach-
tige liedjes. Op nieuwssites en so-
cial media was een ieder laaiend 
enthousiast en unaniem lovend 
over de prachtige vertolkingen van 
Dana. Een greep uit de vele reac-
ties: ‘Dana geeft zich volledig en 
slaat iedereen met verstomming!’, 
‘Dana Winner bezorgt iedereen 
kippenvel’, ‘Het is en blijft een klas-
se apart, die Dana Winner’, ‘Ballade 
van Dana Winner gaat door merg 
en been’ en ‘Dana Winner ont-
roert iedereen tot tranen toe.’ De 
bekendste DJ van Qmusic tweet-
te dat Dana een grote zangeres is. 
Tijdens de uitzendingen van Lief-
de voor Muziek werden haar num-
mers massaal gedownload. Zowel 
haar liedje ‘Weer verder gaan’ als 
‘Zee vol dromen’ bereikte in een 
mum van tijd nummer 1 in de Bel-
gische iTunes-hitlijsten. Meer dan 
ooit is Dana Winner een absolute 
must voor iedereen die houdt van 
mooie muziek en prachtige liedjes. 
En waar komen die beter tot hun 
recht dan in de intimiteit van de 
theaters? Daarom is Dana op tour-
nee met een gloednieuwe theater-
voorstelling UIT BEWONDERING. 
Zo getiteld, omdat Dana vaak de 
vraag krijgt: ‘Wie of wat bewonder 
je?’ Ze heeft daarom de muziek, de 
mensen en de momenten die ze het 

meest bewondert op een rijtje ge-
zet en daar liedjes bij gekozen. 

Uniek concert in de Randstad
Bekende Dana Winner-nummers 
en zorgvuldig geselecteerde covers 
worden mooi afgewisseld met ou-
der werk, nieuw materiaal en haar 
recentste nummer 1-hits. Uit Da-
na’s bewondering is er een prach-
tige en originele voorstelling ont-
staan. De show is een perfecte mix 
van ballades en swingende mo-
menten, met veel plezier gebracht 
en intens gezongen. Crown The-
ater Aalsmeer is de enige plek in 
de Randstad waar Dana haar show 
UIT BEWONDERING komt zin-
gen. Wilt u bij dit unieke concert 
aanwezig zijn? Reserveer dan snel 
uw kaarten op www.crowntheate-
raalsmeer.nl, schaf ze aan bij Es-
pago Ophelialaan, Boekhuis Zijd-
straat, Marskramer Kudelstaart of 
vanaf een uur voor aanvang van 
de voorstelling aan de kassa van 
het theater. De muzikale voorstel-
ling met de prachtige zangeres uit 
Vlaanderen is te zien op vrijdag 21 
april en begint om 20.00 uur.

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 ie-
dereen komen kijken hoe alles groeit 
en bloeit achter het glas van de kas. 
Met alle technologie en innovaties 
en de prachtige gewassen is het al-
tijd een feest om in de kassen te wer-
ken. Vanwege het jubileum wordt het 
eerste weekend van april extra fees-
telijk. In regio Aalsmeer nemen acht 
bedrijven deel. Twee dagen lang ope-
nen 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 be-
drijven zijn allemaal de moeite waard 
om te bezoeken. Wil je veel kleur dan 
zijn de kassen met Cymbidium, Pha-
laenopsis en Gerbera’s een aanra-
der. Bij Ecorridors worden groene 
planten gekweekt die gebruikt wor-
den in de groenvoorziening in ste-
den en langs snelwegen. De plan-
ten functioneren als een fijnstoffil-
ter voor uitlaatgassen en maakt de 
omgeving schoner. Ruhe Varens en 
Aphrodite Orchideeën zijn biologi-
sche kwekers.

Geheimen achter het glas
Behalve rondleidingen op de bedrij-
ven en ontdekken hoe alles groeit en 
bloeit, worden er ook andere inte-
ressante activiteiten georganiseerd. 
Kinderen kunnen zich uitleven op 

het springkussen, plantjes oppotten, 
gratis poffertjes eten en zich laten 
schminken. Niet alleen de activitei-
ten, maar ook de uitleg over de pro-
ducten en hun groeiwijze zijn voor 
de kinderen zeker aantrekkelijk. Kin-
deren kunnen meedoen aan een in-
teractieve 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 jaar-
lijkse publieksevenement van de Ne-
derlandse glastuinbouwsector. In 
Amstelveen nemen acht tuinbouw-
bedrijven deel om te laten zien waar 
ze trots op zijn: mooie, verse, gezon-
de en veilige natuurproducten. Ieder 
bedrijf heeft iets eigens te bieden en 
er worden bijzondere activiteiten ge-
organiseerd. De openingstijden zijn 
van 10.00 tot 16.00 uur op zaterdag 1 
april en zondag 2 april. Parkeren kan 
op het parkeerdak van Bloemenvei-
ling Royal FloraHolland (Legmeerdijk 
313, Aalsmeer), van daaruit rijden 
gratis pendelbussen naar de bedrij-
ven. Kom in de Kas is gratis toegan-
kelijk en wordt mede mogelijk ge-
maakt door GroentenFruit Huis, Roy-
al FloraHolland, Bayer CropScience, 
Interpolis, Rabobank. Voor meer in-
formatie kijk op www.komindekas.nl.

Regio - Wil jij slank de zomer 
in? Dan is dit het moment om te 
starten met afvallen. 12 april aan-
staande 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 mo-
ment. Voor alle duidelijkheid: Slim-
ness werkt niet met eiwitshakes en 
niet met pillen. Bij Slimness leer je 
je voedingspatroon aanpassen of-
tewel 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.slim-
ness.nl voor meer info. Vul het con-
tactformulier in en er wordt zo snel 
mogelijk contact met je opgeno-
men voor een gratis en vrijblijvende 
intake. Of geef je meteen op voor 
de cursus afvallen in groepsver-
band, zodat je 12 april kunt begin-
nen en jij slank de zomer in gaat!! 
Bellen kan ook 0297-765027. Voor 
wie in een ochtend gezondere voe-
dingskeuzes wilt leren maken: er 
zijn nog enkele plekjes beschikbaar 
voor de stoomcursus gezonde keu-
zes maken die 25 maart van 09:30 
tot 12:30 plaats vindt.
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Daarin was als een verborgen puntje en pas-
sant ook de verplaatsing van de fi etsbrug naar 
de ‘Stelling’ opgenomen, maar dat wordt 
stiekum Tamboer. De bewoners opteren ech-
ter voor het laten liggen van de fi etsbrug op 
de huidige locatie. Zij zien zich gesteund door 
de stellingname van de werkgroep VSP (Ver-
keersstructuurplan De Kwakel) die hetzelfde 
standpunt inneemt dat verplaatsing van de 
fi etsbrug met enkele tientallen meters verder-
op 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 fi etstraject vanaf het schel-
penpad niet onder de loep genomen moet 
worden. “Het aanzien van de Stelling als histo-
risch erfgoed verandert daardoor ook. En is de 
aanbesteding al gedaan voor de verplaatsing 
van de brug of is deze aangehouden in verf-
band met de ingediende motie?” zo liet zij we-
ten. 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 verkeers-
afwikkeling van ook het langzaam verkeer als 
de fi etsbrug verplaatst wordt. Wel had hij liever 
gezien dat het college de raad vorig jaar be-
ter had moeten voorzien van de juiste informa-
tie dan was oprakeling van het onderwerp nu 
niet nodig geweest. Jan Hazen (VVD) wees op 
de verschillende fi etsstromen uit de verschil-
lende richtingen die straks een ‘omweg’ moe-
ten maken door een woonwijk als de brug ver-
plaatst wordt. Het blijkt dat het fi etspad langs 
de Noorddammerweg minder wordt gebruikt 
dan verwacht. Komende uit Uithoorn rijden 
jongeren liever achter het Gezondheidscen-
trum 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 Noorddam-
merweg dan gesloten voor fi etsers in de nieu-
we situatie,” zo vroeg hij. Verder is er een hon-
denuitlaatroute die vrij intensief wordt gebruikt. 
“Die kan er niet meer zijn als het fi etspad an-
ders gebruikt gaat worden. Komt daar een op-
lossing voor?”

Subsidie
Herman Bezuijen (GB) ging in op de kosten 
van het totale project (160.000 euro). Dat is de 
aanpassing van alle verkeersmaatregelen van-
af de Ringdijk via de Vuurlijn naar de Noord-
dammerweg om die naar de bedoeling is voor 
alle verkeersdeelnemers veiliger te maken. De 
fi etsroute en de fi etsbrug zijn daar een onder-
deel 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 aanbestedingsvoor-
deel? Bezuijen wilde zich op voorhand niet rijk 
rekenen. In de Programma investeringsagen-
da van de Vervoersregio 2017-2025 staat de 
subsidie inderdaad aangekondigd, maar te-
vens dat voor het verplaatsen van de fi ets-
brug De Kwakel naar de Noorddammerweg-
Tamboer(!) een post van 100.000 euro is gere-
serveerd 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 uitval-
len.

“Daar zitten we aan vast”
Wethouder Polak (RO & verkeer) vroeg een 
schorsing aan om zich te beraden op de vra-
gen 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 ge-
daan voor het hele project, alleen voor het ver-
plaatsen van de fi etsbrug is in het kader van 
de motie is die tijdelijk op ‘hold’ gezet. Ove-
rigens is de tenaamstelling correct want het 
is de fi etsverbinding tussen de Ringdijk en de 
Noorddammerweg. Het stukje Vuurlijn tussen 
de Ringdijk en de Noorddammerweg wordt 
niet afgesloten voor langzaam verkeer (fi et-
sers). Er wordt immers een alternatief gebo-
den (fi etspad). Er ligt geen handhaving in het 
verschiet voor brommers die over de fi etsbrug 
rijden. Als het fi etspad anders wordt gebruikt 
is tegelijk een hondenuitlaatroute niet slim. Er 
wordt gekeken of er een oplossing kan wor-
den 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 over-
eind. Er stond verder nog een bedrag van 
100.000 euro, maar dat gaat over de verken-
ningsfase 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 wethou-
der in zijn beantwoording. Inwoner Van Roe-
kel trok zijn conclusie dat de verplaatsing van 
de fi etsbrug onderdeel uitmaakt van een ge-
combineerde 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 fi etsverkeer 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 lang-
zaam-verkeer route een oplossing is voor 
de krappe en onoverzichtelijke situatie bij de 
Vuurlijn. Het gaat daarbij om een samenhan-
gend pakket van maatregelen. De fi etsbrug 
wordt verplaatst van de huidige locatie naar 
het verlengde van het nieuwe fi etspad langs de 
Noorddammerweg. Dit is nodig omdat fi etsers 
van de Noorddammerweg richting De Kwa-
kel 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 aan-
wezige fi etspaden, de kruisingen van de Vuur-
lijn met de Ringdijk en de Ringdijk met de au-
tobrug naar de Linie worden/zijn aangepast en 
de parallelweg langs de Vuurlijn bij het knoop-
punt met de Ringdijk wordt/is verwijderd.’ Ar-
gumenten 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 fi etsbrug 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 aange-
dragen motie door slecht onderbouwde argu-
menten zomaar naast zich neerlegt en voor-
al dat het een half jaar heeft geduurd alvo-
rens het college er mee aankomt. Hij zocht 
naar een ’novem’ tussen 30-6-2016 en van-
daag op grond waarvan hij zijn gedachten over 
de motie zou moeten herzien. Hij werd daar-
bij in het zadel geholpen door Jordy Keimes 
(CDA) die aangaf dat het hier gaat om een to-
taalproject waarin het deelproject verplaatsing 
fi etsbrug destijds slecht uit de verf is gekomen 
en waardoor ook de fi nanciële onderbouwing 
niet helder was. Boonman pakte het idee op 
en vroeg zich af hoe de andere commissiele-
den daarover dachten. Elfriede Henraat (DUS!) 
vroeg de wethouder of het 60 meter verplaat-
sen van de fi etsbrug wezenlijk bijdraagt aan 
een verbetering van de verkeersveiligheid van 
de fi etsers. De wethouder gaf aan dat dit in-
derdaad niet het geval is, maar dat ‘de verbe-
tering zit in de logische fi etsroute die men biedt 
vanaf de Noorddammerweg richting de Ring-
dijk, de Vuurlijn en naar Kudelstaart(..?). Fiet-
sers kunnen dan in rechte lijn vanaf de Noord-
dammerweg rijden richting Stelling (Tamboer?) 
om daar op het fi etspad uit te komen en ver-
volgens naar de Ringdijk. In de huidige situa-
tie zullen ze eerst naar het oosten moeten rij-
den 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 aange-
toond voor de verplaatsing van de fi etsbrug.

Tot slot kregen de trouwe bewoners op de pu-
blieke tribune nog een herhaling van zetten 
voorgeschoteld door de wethouder en enkele 
commissieleden. Dat leidde niet tot een betere 
begripsvorming en verduidelijking met betrek-
king tot het onderwerp. Ook de verdere be-
antwoording en discussie over het nut en de 
noodzaak voor de verplaatsing van de fi ets-
brug kwamen niet uit de verf. Wat commissie-
voorzitter Jan Mollema (PvdA) deed besluiten 
om toch de vraag te stellen of het onderwerp 
op de politieke agenda moest worden ge-
plaatst. Daar werd mee ingestemd zodat in de 
komende raadsvergadering de uitvoering van 
het al dan niet verplaatsen van de fi etsbrug na 
vorig jaar juni andermaal ter discussie wordt 
gesteld. Wordt vervolgd dus!

Verplaatsing 
fietsbrug
weer terug naar de raad
Vervolg van de voorpagina.

De fi etsbrug (linksonder) aan het einde van de Linie sluit 
aan op een veilig fi etspad (rechts Tamboer)

Bewoners hebben geen behoefte aan verplaatsing

De Tamboer krijgt alle fi ets- en bromfi etsverkeer door de 
straat

Dit stukje Vuurlijn tussen de 
Noorddammerweg en de Ring-
dijk (hier onder winterse om-
standigheden) is de ‘verkeers-
onveilige boosdoener’ waar het 
totale project aan ten grondslag 
ligt.

Het ‘nieuwe’ doorgaande fi ets-
pad komt ook uit op de druk be-
reden Ringdijk

Blijft ook de fi etsroute naar en 
van het Kwakelsepad richting 
de Stelling in gebruik?
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De lente in huis halen

Bouwcenter Blauwhoff opent op 8 april

Compleet verbouwde 
sanitair showroom

Scheepers/Wijfjes 
Zonwering

Sanidrõme Van Scheppingen in De Kwakel

Kom naar de Badkamer 
Inspiratie Dagen

Timeless Kunstuitleen Galerie

Kunstuitverkoop met 
hoge kortingen

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.  

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.

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

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 tegel-
aanbod 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

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.

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, 

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!

www.scheeperszonwering.nl

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 

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!

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

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.

Simon de Bruin Slaapcomfort 
de winkel aan de Binderij 1 
tegenover wooncentrum Co 
van der Horst is al ruim een 
kwart eeuw een volwaardige 
beddenzaak  in Amstelveen 
en weet zijn klanten altijd te 
verrassen met een bijzonder 
fraaie collectie bedden en 
toebehoren.

Simon de Bruin en zijn vrouw An-
nemieke  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 beddenspeci-
aalzaak 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 ledikan-
ten, 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 col-
lectie alsmede onze persoonlijke 
benadering ervaren onze klanten 
als zeer prettig.” Elke werkdag is 

of Simon of Annemieke of zelfs 
beiden aanwezig, en daardoor 
bent u als klant nog echt klant en 
geen ordernummer zoals bij de 
grote ketens. “Door onze dagelijkse 
aanwezigheid en persoonlijkheid 
kunnen we snel handelen en 
blijven de communicatielijnen 
kort.  Om up-to-date te blijven 
en onze vakkennis te behouden 
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.”

Simon de Bruin Slaapcomfort
Binderij 1 Amstelveen
tel. 020 645 69 21
info@simondebruin.nl
www.simondebruin.nl

Simon en Annemieke liggend op bed

Simon de Bruin Slaapcomfort 

Al ruim 27 jaar de 
slaapspecialist

Jack Liemburg - Nightwatch Vanni SaltarelliBeelden – Wielrenner

Ondernemingsweg 45, 1422 DZ Uithoorn, Telefoon 0297 534 598
Openingstijden: woensdag en vrijdag 12.00 – 17.00 uur,  

donderdag alleen op afspraak, zaterdag 11.00 – 16.00 uur

www.kunstuitleen-timeless.nl

Bezoek onze showroom en laat u verrassen.

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, branche-
vereniging VHG en Mooiwatplan-
tendoen.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 kern-
waarden 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 

trekken. In het kleurenpalet staan 
verschillende tinten groen centraal, 
aangevuld met blauw. Planten als 
salie (Salvia), monnikskap (Aconi-
tum), 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 harmonieuze tuin.
Foto: Maayke de Ridder
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Vergrijsde vintage kleuren stelen de show

Natuur en folklore
in de slaapkamer

Doe slechts één ding tegelijk en vergeet niet te genieten

Tuinieren zorgt
voor ontspanning

Spannende en functionele combinaties

Verlichting mag
authentiek zijn

We keren in huis terug naar de sfeer van vroeger

Realistische look
met sfeervol behang

De slaapkamer wordt dit 
seizoen een plek waar ruige 
natuur en kleurrijke folklore 
samenkomen. Veel merken 
vertalen deze trends naar 
stylish dekbedovertrekken, 
sierkussens en plaids van de 
hoogste kwaliteit. 

De slaapkamer is al lang niet meer 
een plek waar je alleen slaapt. 
Het is een verlengstuk van de 
woonkamer geworden. Waar je 
een boek leest, televisie kijkt of 
lekker relaxt. Dat betekent dat de 
inrichting de laatste jaren snel is 
ontwikkeld. Ook de slaapkamer 
mag gezellig en trendy zijn. Veel 
labels hebben zich gespecialiseerd 
in de slaapkamer en komen jaarlijks 
met nieuwe collecties gebaseerd op 
de laatste trends. Komend seizoen 
wordt bijvoorbeeld de natuur naar 

de slaapkamer gebracht, met 
dromerige landschapsprints en 
natuurlijke, koele kleuren. Verder 
is er een hoofdrol weggelegd voor 
vergrijsd vintage. De kleurrijke 
folklore vanuit de hele wereld mag 
je mixen en matchen. Het verleden 
wordt geëerd met herkenbare 
klassieke bloemen-, paisley- en 
ruitendessins. Wie het liever simpel 
houdt in de slaapkamer, gaat voor 
casual: stoere basics met prachtig 
vergrijsde vintage kleuren of een 
simpel streep- of stippatroon. 
En natuurlijk zijn er volop mooie 
accessoires in de modekleuren wit, 
mauve, saffraan en petrol. 
Gemaakt om heerlijk mee te 
cocoonen.

Ook de slaapkamer 
moet gezellig en trendy zijn.

Foto: Essenza

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 

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.

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.

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 

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.

Houtstructuur, waarin een verdiept 
effect is verwerkt.

Foto: Graham & Brown

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

Vergrijsde vintage kleuren stelen de show 

Natuur en folklore
in de slaapkamer

Verlichting mag
authentiek zijn

De slaapkamer wordt dit seizoen een plek waar ruige natuur en kleurrijke folklore samenkomen. 
Veel merken vertalen deze trends naar stylish dekbedovertrekken, sierkussens en plaids van de 
 hoogste kwaliteit. 

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.

e slaapkamer is al lang niet 
meer een plek waar je al-
leen slaapt. Het is een ver-
lengstuk van de woon kamer 

geworden. Waar je een boek leest, 
televisie kijkt of lekker relaxt. Dat 
betekent dat de inrichting de 
 laatste jaren snel is ontwikkeld. 
Ook de slaapkamer mag gezellig 
en trendy zijn. Veel labels hebben 
zich gespecialiseerd in de slaap-
kamer en komen jaarlijks met 
nieuwe collecties gebaseerd op 

de laatste trends. Komend  seizoen 
wordt bijvoorbeeld de natuur 
naar de slaapkamer gebracht, met 
dromerige landschapsprints en 
 natuurlijke, koele kleuren. Verder 
is er een hoofdrol weggelegd voor 
vergrijsd vintage. 
De kleurrijke folklore vanuit de hele 
wereld mag je mixen en  matchen. 
Het verleden wordt geëerd met 
herkenbare klassieke bloemen-, 
paisley- en ruitendessins. Wie het 
liever simpel houdt in de slaapka-

mer, gaat voor casual: stoere basics 
met prachtig vergrijsde vintage 
kleuren of een simpel streep- of 
stippatroon. En natuurlijk zijn er 
volop mooie  accessoires in de mo-
dekleuren wit, mauve, sa� raan en 
petrol. Gemaakt om heerlijk mee te 
cocoonen.

Ook de slaapkamer moet 
gezellig en trendy zijn.

Foto: Essenza

e vintagetrend wordt dit 
 seizoen krachtig neer-
gezet met authentieke 
verlichtings collecties, waar-

van 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. Som-
mige vintage collecties zijn tijd-

loos, waardoor ze in ieder  interieur 
 passen. En daarmee mag je zelf ook 
experimenteren. Ga voor spannen-
de combinaties en durf verschillen-
de ontwerpen samen te brengen. 
Laat je verrassen door het resul-
taat. Een lamp als collectors item op 
zich. Creëer op deze wijze je eigen 
unieke, vintage sfeer beleving.
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 ver-
lichting, die past in zowel moderne 
als klassieke interieurs. Eenvoudig 
en toch bijzonder mooi.

D
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We keren in huis terug naar de sfeer van vroeger

Realistische look
met sfeervol behang
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.

ijvoorbeeld met behang met 
een houtstructuur. Steeds 
meer behangleveranciers 
bieden collecties aan die 

aan de retrowens voldoen. Zo is 
er nu behang met een houtstruc-
tuur, waarin een verdiept  e� ect is 
verwerkt, dat wordt ge realiseerd 
door een goudnerf. Deze variant 
op de houtprint heeft een stoere 
uitstraling en door de  neutrale 

kleurstelling past het  behang in 
alle in terieurs. Het is van prima 
kwaliteit en niet van echt te onder-
scheiden. Aardig is dat de keuze in 
retro dessins op dit moment groter 
is dan ooit. Je kunt jouw kamer, 
slaap kamer of keuken aankleden 
zoals jij het wilt.
Handig aan deze nieuwe behang-
soorten, 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. Hier-
door is de kans op luchtbellen en 
 scheuren klein en is er geen be-
hangtafel meer nodig. Deze ken-
merken  zorgen er bovendien voor 
dat er kan worden behangen in 
nagenoeg de helft van de tijd. Wel 
zo prettig. Houtstructuur, waarin een verdiept e� ect is verwerkt. Foto: Graham & Brown
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Spannende en functionele combinaties 

Vintage is het toverwoord 
het komend seizoen. 
Foto: Maretti

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

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. 

Vintage is het toverwoord het komend seizoen.
Foto’s: Maretti
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INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN

Woonplein
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 Ontwik-
keling en Koop Lenstra heeft veel 
nieuwsgierige bezoekers getrokken. 
Van der Wurff Makelaars heeft een 
heuse improvisatie acteur inge-
huurd. Fred Makelaardij bezoekt 
zijn klanten grotendeels met zijn 
nieuwe promo-fiets die deze dag te 
bewonderen was. 

Infoplein
Het infoplein werd vertegenwoordigt 
door Notarispraktijk Amstelhoorn, 
Akkermans | Meuleman, Stichting 
Sienergie, Brandweer Amsterdam-
Amstelland, 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 bezoe-
kers echt een gericht advies kunnen 
geven. Nieuwkomers Den Ouden 
Binnen Mijdrecht en Mijdrechtse 
Zonwering Specialist maakten 
het aanbod voor de bezoekers 
compleet.

Bouwplein
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, InfraroodWarm-
teNu, De Beij Elektra en Ton van Vliet 
Bouw. Bij Kooyman B.V. Sierbestra-
ting & Tuinhout konden bezoekers 
zichzelf aanmelden voor een GRATIS 
demo tuinverlichting.

Kunstplein
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 glittertat-
toos. Het springkussen en de poffer-
tjes 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!

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. 
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