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Nieuwe proactieve 
wijkagent voor Zijdelwaard

Een man die zich kenmerkt als 
recht door zee, eerlijk, behept 
met een goed communicatie-
vermogen en de nodige humor. 
Geen ordinaire ‘bonnetjes schrij-
ver’ van het eerste uur, maar ie-
mand die eerst een onderzoek 
instelt om daarna te bepalen of 
handhaving en bekeuring nood-
zakelijk is. Hij is verre van arro-
gant, maar wel proactief, wat wil 
zeggen dat hij zich profi leert bij 
winkeliers op het Zijdelwaard-
plein en zich ook (per fi ets) zicht-
baar en aanspreekbaar opstelt 
voor de bewoners in de wijk. 
Anders gezegd, men kan recht-
streeks een beroep op hem doen 
op straat of via tel. 0800-8844 en 
Buurtbeheer Zijdelwaard. Niet al-
leen als het gaat in geval van ver-
meende criminaliteit maar ook bij 
problemen in de sociaal-maat-
schappelijke sfeer. Daarin wil hij 
ook als een klankbord fungeren. 
“Ik ben er voor handhaving van 
orde en veiligheid, maar tevens 
ook als aanspreekpunt voor de 
bewoners als er zich gebeurte-
nissen voordoen waar ik als po-
litieman op kan inhaken. Al met 
al stel ik mij proactief op. Mensen 
willen meer blauw op straat. Daar 
wil ik op locatie in voorzien al is 
het niet elke dag want er is ook 
werk wat binnen afgehandeld 
moet worden,” laat Radjin weten. 
Hij presenteert zich als een po-
litieman die gezag uitstraalt en 
waarmee je beter goede maatjes 
kunt worden in plaats van met 
hem de kachel aan te maken… 
Goede en heldere communica-

tie beschouwt Radjin als een van 
de belangrijkste middelen in zijn 
optreden als wijkagent. “Ik stap 
op alles af om mij voor te stellen 
als de nieuwe wijkagent. Dat va-
rieert van winkeliers en andere 
ondernemers tot inwoners van 
de woonwijk. Mijn inbreng is dat 
het voor iedereen helder moet 
zijn wat de regels van mijn en 
dijn inhouden, maar dat we ook 
op basis van goed gedrag, ver-
draagzaamheid en respect voor 
elkaar fatsoenlijk met elkaar die-
nen om te gaan. Het is jammer, 
maar daar hoort geen wietplan-
tage bij in een van de Europarei 
appartementen. Dus daar had ik 
tijdens een van mijn eerste optre-
den hier al actie op ondernomen,” 
lacht Radjin.

Korte lijnen
Radjin’s roots liggen in Suriname, 
maar hij kwam al op jeugdige 
leeftijd met zijn ouders naar Ne-
derland. Op 1 april 1986 begon 
hij zijn loopbaan bij de toenma-
lige gemeentepolitie in Amster-
dam (vandaag de dag Eenheid 
Amsterdam-Amstelland van de 
Nationale Politie). Hij heeft on-
der andere lange tijd als poli-
tieman gewerkt in Amsterdam-
Noord en daarna 20 jaar in Am-
sterdam-Zuidoost, waarvan 17 
jaar als buurtregisseur (wat nu 
weer wijkagent heet). Radjin: “ik 
heb daar veel geleerd, maar op 
zeker moment wilde ik iets an-
ders; in een andere plaats of wijk 
wat tot de Eenheid behoort. Om-
dat een collega van mij in Uit-

hoorn hetzelfde voor ogen had 
kon ik met hem ruilen. Dat is dus 
gebeurd en ben ik hier gekomen 
en maak nu deel uit van het Ba-
sisteam Aalsmeer-Uithoorn. Ik 
kan je zeggen dat het mij erg 
goed bevalt. Mijn werkgebied is 
de wijk Zijdelwaard met het Zij-
delwaardplein en de Europa-
rei waar ik mij aardig ‘ingebur-
gerd’ en ‘happy’ voel. Er zijn nog 
vier collega’s die als wijkagent 
functioneren maar die hebben 
andere werkgebieden in Uit-
hoorn. Aalsmeer heeft ook vijf 
wijkagenten. We hanteren heel 
korte lijnen in de communica-
tie en bij het overleg, zowel met 
de gemeente als met bewoners, 
Buurtbeheer en winkeliers in de 
wijk. Dat is heel; prettig. Het zou 
fi jn zijn als er een blijvende vas-
te plek zou zijn in mijn wijk waar 
ik spreekuur voor de bewoners 
kan houden, bijvoorbeeld in het 
Buurtnest, maar dat staat op de 
nominatie om te verdwijnen om-
dat er nieuwbouw gepland staat. 
Ik ken de situatie in de Legmeer 
op het Legmeerplein waar Buurt-
beheer daar een kantoor heeft 
waarvan de wijkagent gebruik 
mag maken. Zolang het Buurt-
nest er is kan ik daarin bijvoor-
beeld een keer in de week wel 
onderdak vinden. Hoofdzaak is 
dat Ik wil weten wat er in de wijk 
gebeurt en omgaat. Daarom is 
zichtbaar en aanspreekbaar zijn, 
een open benadering en goede 
contacten met winkeliers en be-
woners op locatie van belang om 
informatie in te winnen of die te 
krijgen. Dan kan je snel tot actie 
overgaan als dat noodzakelijk is. 
Dat is de taak van een wijkagent 
en die voer ik serieus uit. Ik hoop 
dat hier tot aan mijn pensioen te 
kunnen doen.”
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Creëer een gezellige sfeer door stijlen te combineren

Haal warmte en
comfort in huis

Nieuwe trends zorgen voor nog 
meer sfeer

Wegdromen in je
eigen badkamer

Houten jaloezieën spelen in op trend 
natuurlijke materialen

Raamdecoratie geeft
stijl aan je interieur

Hoe maak je een woning gezellig. Het is iets waar veel mensen 
mee worstelen. En toch is het helemaal niet zo moeilijk om 
warmte en comfort in huis te halen.

Creëer eenvoudig een verrassen-
de sfeer door verschillende stij-
len te combineren. De vele inte-
rieurcollecties wisselen voortdu-

neert fraai. Maar ook met de stij-
len Scandinavisch en modern stel 
je prachtige interieurs samen.
De kunst is het kiezen van de 
juiste items. Poe�es, krukjes, 
wanddecoratie, tafeltjes, kastjes 
en lampen bezorgen de kamer 
net dat stoere accent waar ieder-
een naar op zoek is. Met mooie 
karpetten en kussens haal je 
daarbij weer warmte in huis. 
Qua zitcomfort zijn strakke, ba-
sis eetkamerstoelen fraai en vaak 
ook betaalbaar. Stoere fauteuils 
zijn perfect voor dat ene hoek-
je in je woonkamer, dat net dat 
beetje extra’s nodig heeft. Heel 
trendy zijn de diverse bijzettafels, 
bijvoorbeeld met een combinatie 
van hout en metaal. Nonchalant 
en trendy doordat je verschillen-
de afmetingen met elkaar kunt 
mixen. Door te combineren krijg 
je een karakteristiek interieur, ro-
buust en smaakvol. Zeker als je 
gaat voor een mix van materialen 
zoals metaal, leder, hout en stof. 
Leef je gerust uit en maak er iets 
heel persoonlijks van.

De kunst is het kiezen 
van de juiste items. 
Foto’s: By-Boo

De badkamer is volwassen geworden. Tegenwoordig is het een 
ruimte waar we niet alleen een snelle douche nemen, maar waar 
we soms urenlang in verblijven. Dat betekent dat we steeds meer 
aandacht schenken aan de inrichting.

Producenten van badkamer-
meubels spelen hier slim op in. 
Steeds vaker schuurt het interi-
eur van de badkamer tegen de 
woonkamertrend aan. Met veel 
glas, een ‘getekende wand’ of 
zelfs een haard. Diverse nieuwe 
trends brengen de badkamer op 
een hoger niveau. Zoals douche-
tubs in mineral stone. Deze zijn 
in legio kleuren te verkrijgen en 
je hoeft niet voor standaardaf-
metingen te gaan. Er is genoeg 
keuze om iedereen te laten sla-
gen. Deze douchetubs zijn heel 
fraai te combineren met mine-
ral stone wastafelbladen. Het aar-
dige is dat structuur en look per-
fect bestand zijn tegen alle pro-
ducten die in de badkamer wor-

den gebruikt. 
En we zien meer nieuwe trends 
in de badkamer. Er wordt steeds 
vaker gebruik gemaakt van een 
zogenaamde con�gurator, waar 
je de afmetingen kunt ingeven 
van wastafel, onderbouwkast, 
spiegel, spiegelkast of kolomkast. 
Allemaal maatwerk. Je bepaalt 
daarbij meteen ook jouw kleur 
en ziet direct het resultaat en de 
combinatie met verlichting. Het 
vormt de basis van een droom-
slaapkamer vol luxe. Ultiem ge-
nieten!

Badkamers worden steeds 
comfortabeler en luxer.
Foto: Detremmerie

Iemand die meer verlangt van zijn interieur, schenkt veel 
aandacht aan raamdecoratie. Daarmee bepaal je de sfeer in 
huis, geef je stijl aan je interieur en draag je bij aan een mooiere 
manier van leven.

Raamdecoratie is er in alle soor-
ten en maten. Van vouwgordij-
nen en overgordijnen tot rol-
gordijnen en paneelgordijnen. 
En wat te denken van zelfkle-
vend textiel. Tegenwoordig kent 
het interieur geen beperkin-
gen meer voor raamdecoratie. 
Zelfs raampartijen tot tien me-
ter breed kunnen bediend wor-
den. De overgordijnen blinken 
dankzij diverse innovaties steeds 
vaker uit in gebruiks- en onder-

houdscomfort. Ook qua stijl is er 
veel mogelijk. Met Japanse pa-
neelgordijnen creëer je een strak, 
hedendaags interieur en kun je 
breed gaan door meerdere pane-
len te combineren. Dit alles met 
een ruim assortiment aan kleu-
ren, sto�en en zelfs gepersonali-
seerde prints. De collecties hou-
ten jaloezieën spelen in op de 
groeiende trend van natuurlijke 
materialen en geven elke kamer 
een unieke sfeer. Deze jaloezieën 

rend, waardoor je alle kanten op 
kunt. Je kunt kiezen uit verschil-
lende woonstijlen, zoals vintage, 
industrieel en retro. Dat combi-

laten je spelen met zonlicht en 
schaduw. Tenslotte is er nog een 
nieuwe innovatie in raamdecora-
tie: squid. Een transparante zelf-

klevende textielfolie die blikken 
buiten houdt, het licht binnen-
laat en het zicht naar buiten toe 
niet blokkeert. 

Raamdecoratie is er in alle 
soorten en maten. 
Foto: Inside

Interieur fleurt op 
met meer planten 
in de woning

Groen medicijn
voor de woning
We kijken graag naar mooie 
vloeren, stijlvolle meubels 
en fraaie kleuren. Maar we 
vergeten vaak om planten een 
rol te geven in het interieur. 
Terwijl het ‘groene medicijn’ 
zeker niet mag worden 
vergeten.

Planten brengen de kamer of 
keuken tot leven door de kleu-
ren, geuren en vormen. Daar-
bij zorgen planten voor een be-
tere kwaliteit van de lucht waar-
in wij leven. Ze zijn van groot be-
lang voor onze gezondheid, on-
ze �theid en ons welbevinden. 
Dat is belangrijk. Natuurlijk zijn 
we met z’n allen best veel bui-
ten. Maar uiteindelijk brengen 
we het grootste deel van ons le-
ven door in de woning, het kan-
toor of de schoolklas. Ruimten 
waar de luchtkwaliteit nog wel 
eens te wensen overlaat. Planten 
zorgen gelukkig voor een bete-
re lucht. Maar planten geven ook 
gewoon energie door er naar te 
kijken. Ze �euren de woning op. 
Een subtiele plant op de schouw, 
een bloemetje op de tafel of een 
grote kamerplant in een grote 
pot. Iedereen wordt vrolijk van al 
dat groen. 

Planten brengen de woning 
tot leven.
Foto: Air So Pure
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DEZE WEEK:

Uithoorn - De gemeente is sinds 27 januari 2018 een nieuwe wijk-
agent rijker, luisterend naar de exotische naam Radjin Kalikadien 
(55), weliswaar met als standplaats het politiebureau aan de Laan 
van Meerwijk, maar met als werkgebied Zijdelwaard en omge-
ving, waaronder de Europarei. 

Tramlijn tussen Uithoorn en 
Amsterdam Zuid

Bewoners kiezen 
nieuwe naam
Uithoorn – De bestuurders Mar-
vin Polak (Uithoorn), Jeroen Bran-
des (Amstelveen) hebben het 
startschot gegeven voor de ver-
kiezing van de naam voor de 
tramlijn tussen Uithoorn en Am-
sterdam Zuid. Pieter Litjens (Ver-
voerregio) was helaas door om-
standigheden verhinderd. De 
wethouders van de gemeenten 
onthulden een bord met daar-
op de vijf mogelijke namen voor 
de eerste regionale tramlijn in de 
vervoerregio Amsterdam.
De Amstelveenlijn (de huidige 
lijn 51) wordt omgebouwd tot 
een hoogwaardige tramverbin-
ding tussen Amstelveen West-
wijk en Amsterdam Zuid. Als de 
ombouw in 2020 klaar is, wordt 
de trambaan doorgetrokken naar 
het centrum van Uithoorn, de Uit-
hoornlijn. Gezamenlijk ontstaat 
zo de eerste regionale tramlijn 
in onze regio. Voor de vernieuw-
de en verlengde tramlijn zijn wij 

op zoek naar een lijnnaam. Inwo-
ners van Amstelveen, Uithoorn 
en Amsterdam nodigen wij uit 
om te stemmen op één van de 
vijf volgende opties. Amstelland-
tram, Legmeerlijn, Poldertram, Vi-
aVeenlijn of de Amsteltram

Online
Inwoners kunnen online stem-
men via www.vervoerregio.nl of 
in bezoekerscentrum Amstelveen 
InZicht (open (woe + vrij tus-
sen 12:00 en 17:00 uur, donder-
dag 12.00 – 19.00 uur en zater-
dag 17 maart en zaterdag 7 april 
van 12.00 – 17.00 uur)) en het ge-
meentehuis van Uithoorn (dage-
lijks geopend behalve vrijdag-
middag). Stemmen is mogelijk 
tot 14 april 2018.
Onder alle inzenders verloot de 
Vervoerregio vijf cadeaubonnen 
ter waarde van 75 euro plus een 
uitnodiging voor de feestelijke 
start van de tramlijn.
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Gemeente Uithoorn

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)
Tel. 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 welstandscom-
missie 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 commissieverga-
deringen 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

Uitslagenavond

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

Woensdag 21 maart zijn de ver-
kiezingen voor de gemeenteraad. 
Na het sluiten van de stembu-
reaus en het tellen van de uitge-
brachte stemmen is het wachten 
op de verkiezingsuitslag. U bent 
deze avond van harte welkom op 
het gemeentehuis vanaf 21.00 
uur voor de uitslagenavond. U 
kunt samen met de kandidaat-
raadsleden en andere belangstel-
lenden de voorlopige uitslagen en 
zetelverdeling afwachten. Er zijn 

televisieschermen aanwezig met 
het regionale nieuws en de ver-
kiezingsuitslagen. Uiteraard ont-
breekt het niet aan een hapje en 
een drankje om de uitslag af te 
wachten. De namen van de geko-
zen kandidaten (al dan niet met 
voorkeursstemmen) maken we 
op 23 maart bekend. 

Twittert u tijdens de verkiezin-
gen met ons mee? Gebruik dan 
#raaduithoorn

Openingstijden 
tijdens pasen

Op Goede vrijdag 30 maart en maandag 2 april 
is het gemeentehuis gesloten.

Werk in 
uitvoering

KAPPEN BOMEN DE 
WILGENHOF
Bij De Wilgenhof in De Kwakel 
worden 3 eiken gekapt. Dit zijn de 
bomen bij 
- Zijkant huisnr. 35;
- Achterzijde huisnr. 33;
- Achterzijde huisnr. 31.
Vanwege de kwaliteit van deze 
bomen staan deze op de lijst om 
over 5 jaar gekapt te worden. Om-
dat we ook klachten van omwo-
nenden hebben ontvangen gaan 
we nu over tot het kappen van 
de bomen. We hanteren een be-
zwaartermijn van 6 weken. Ver-
derop in deze krant leest u hoe u 
eventueel bezwaar kunt indienen. 

ONDERGRONDSE 
CONTAINERS IN THAMERDAL
Vanaf 2 april plaatsen we onder-
grondse restafval containers in de 
wijk Thamerdal. In totaal komen 
in Thamerdal 21 ondergrondse 
containers. We verwachten dat 
we hier ongeveer 3 weken mee 
bezig zijn. Een paar dagen voor 
de plaatsing van een container in 
een bepaalde straat of buurt, zet-
ten we borden neer die de werk-
zaamheden aankondigen. We 
zetten dan één of meer parkeer-
plaatsen af zodat we er goed bij 
kunnen.

Van minicontainer naar 
ondergrondse afvalcontainer
De ondergrondse containers ge-
bruikt u voor de inzameling van gf/
restafval. 
Als alle ondergrondse containers 
in een wijk zijn geplaatst, ruilen 
wij het deksel van uw grijze con-
tainer om voor een oranje deksel. 
U gooit uw gf/restafval vanaf dan 
in de ondergrondse container. De 
container met het oranje deksel 
gebruikt u vanaf dit moment voor 
uw PMD verpakkingsafval (plas-
tic, metaal en drinkpakken). De 
ophaaldagen van PMD verande-
ren niet. U ontvangt bericht van 
ons wanneer wij de deksels gaan 
omwisselen.

Doe mee aan de Landelijke 
Opschoondag 2018
Samen opruimen is een leuke en 
ook een snelle manier om je buurt 
schoon te maken. Een opgeruim-
de omgeving is aantrekkelijker 
om in te wonen, te spelen en te 
werken en werkt ook aansteke-
lijk om de buurt schoon te hou-
den. Doe mee tijdens de Landelij-
ke Opschoondag op zaterdag 24 
maart 2018.
Uithoorn doet ook weer mee. In-
woners kunnen zich aanmelden 

bij de gemeente voor het hou-
den van zwerfafval opruimacties. 
Doet u ook mee? We hopen op 
een mooie lentedag en rekenen 
op veel deelnemers uit onze ge-
meente die Uithoorn en De Kwa-
kel. We geven u materialen zoals 
grijpers, hesjes, vuilniszakken te 
leen voor de schoonmaakactie.
Aanmelden kan via www.uit-
hoorn.nl of via de mail:  neder-
landschoon@uithoorn.nl

Praat mee over nieuwe regels 
bij evenementen in Uithoorn
Heeft u een evenement in on-
ze gemeente georganiseerd? Of 
bent u op een andere manier be-
trokken bij evenementen in de ge-
meente Uithoorn? Of heeft u een 
ander belang of gewoon interes-
se? Uw ervaringen, ook die met 
ons, horen we graag. Daarom no-
digen wij u van harte uit om dins-
dagavond 27 maart 2018 in het 

gemeentehuis van Uithoorn met 
ons mee te praten tijdens de in-
loopavond over de nieuwe regels 
bij evenementen in onze gemeen-
te. Medewerkers van de gemeen-
te Uithoorn en de uitvoeringsor-
ganisatie Duoplus zijn aanwezig 
om informatie te geven en vragen 
te beantwoorden. Meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Stem op de nieuwe naam 
tramlijn tussen Uithoorn 

en Amsterdam Zuid
De bestuurders Marvin Polak 
(Uithoorn), Jeroen Brandes (Am-
stelveen) en Pieter Litjens (Ver-
voerregio) hebben op dinsdag 
13 maart het startschot gegeven 
voor de verkiezing van de naam 
voor de tramlijn tussen Uithoorn 
en Amsterdam Zuid. De wethou-
ders van de gemeenten onthul-
den een bord met daarop de vijf 
mogelijke namen voor de eerste 
regionale tramlijn in de vervoerre-
gio Amsterdam.
Voor de vernieuwde en verleng-

de tramlijn is de vervoersregio op 
zoek naar een lijnnaam. Inwoners 
van Amstelveen, Uithoorn en Am-
sterdam nodigen wij uit om te 
stemmen op één van de vijf vol-
gende opties.
- Amstellandtram
- Legmeerlijn
- Poldertram
- ViaVeenlijn
- Amsteltram
Stemmen en meer informatie op 
www.uithoorn.nl of www.vervoer-
regio.nl

Gemeente Uithoorn 
aangesloten bij 
Startpunt Geldzaken
Om bewoners te helpen om hun 
geldzaken in balans te brengen 
en te houden is de gemeente Uit-
hoorn sinds kort aangesloten bij 
Startpunt Geldzaken. Startpunt 
Geldzaken stelt online geldplan-

nen beschikbaar voor huishou-
dens in verschillende omstan-
digheden. Kijk op www.uithoorn.
nl of www.startpuntgeldzaken.nl/ 
uithoorn voor uitgebreide infor-
matie.

Uithoorn breidt service uit 
met Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen vanaf nu nog eenvoudi-
ger een melding openbare ruim-
te doorgeven via de Makkelijk 
Melden App. U kunt de gemeen-
te snel wijzen op bijvoorbeeld een 
scheve stoeptegel, (te) laaghan-

gende tak, kapotte putdeksel et-
cetera. Deze app is voor ieder-
een eenvoudig te installeren op 
de smartphone. Het melden via 
de app is vooral handig als u op 
straat loopt en direct een mel-
ding wilt doorgeven. Wie bescha-
digde straatmeubilair aantreft, af-
val op straat ziet, overlast ervaart, 
een gat in de weg ziet kan dit di-
rect doorgeven. Met de app wordt 
een melding binnen een paar klik-
ken naar de gemeente gestuurd. 
De gratis Makkelijk Melden app is 
eenvoudig te downloaden via de 
Apple Store of Play Store.



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@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de be-
zwaartermijn 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 even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 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 voor-
ziening 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 wor-
den 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 voorschrif-
ten, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van 
verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.of-
fi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mail-
service 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: 
- Concept Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn, Concept college-

voorstel evenementenbeleid 2018, Aanbevelingen of acties evenementenbe-
leid 2018. Ter inzage vanaf 19 maart 2018. Inlichtingen bij Afdeling buurt, team 
vergunningen (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 7. Ter inzage vanaf 22 maart 2018 
t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr. A. Stevens 
(0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Ter inzage 
vanaf 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en wer-
ken, mevr. A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Ter inzage vanaf 22 maart 
2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr. A. Ste-
vens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan 10 het aanleggen van een dam voor het bereikbaar maken van een 

woning.
- Achterweg t/o nr. 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een houtgestookte WKK & It (ontvangen 09-03-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 100, aanvraag evenementenvergunning Sport & Spel week-

end Legmeervogels van 8 t/m 10 juni 2018 (ontvangen 26-02-2018).
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16, aanvraag verlenging exploitatievergunning horeca-

bedrijf van de exploitant van Café The River (ontvangen 08-03-2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag evenementvergunning Amsterdam Open In-

ternationaal Canoepolo Tournament van UR & KV Michiel de Ruyter op 26 en 
27 mei 2018 (ontvangen 27-02-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee 

dakkapellen aan de voor- en achtergevel (ontvangen 01-03-2018);
- Marsmanlaan 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

hekwerk op het balkon (ontvangen 06-03-2018);
- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het verrichten van 

lichte constructieve wijzigingen in de woning (ontvangen 07-03-2018);

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 24, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke zeecon-

tainer t.b.v. opslagruimte (verzonden 14-03-2018).
- Achterweg 11, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een WKK-ruimte 

(verzonden 14-03-2018).
- Poelweg 32, omgevingsvergunning voor het het huisvesten van meerdere af-

zonderlijke personen (arbeidsmigranten) in de bedrijfswoning (verzonden 15-
03-2018).

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, naast nr 3, omgevingsvergunning voor het verlengen van 

de tijdelijke vergunning voor het tijdelijk wijzigen van de functie van de woon-
bestemming naar parkeren en groen voor nogmaals een periode van maxi-
maal 5 jaar (verzonden 09-03-2018).

- Amstelplein, Dorpsstraat, Prinses Irenelaan, Marktplein, Wilhelminakade. 
Evenementenvergunning verleend aan Star Promotions voor het houden van 
een zomermarkt op 4 en 5 augustus 2018 en een kadomarkt op 3 en 4 no-
vember 2018 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden 14 maart 2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77C, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevel-

pui aan de buitenzijde van Winkelcentrum Zijdelwaardplein (verzonden 09-03-
2018).

- Arthur van Schendellaan/Europarei ter hoogte van Churchillfl at, ontheffi ng ge-
luid voor werkzaamheden in de nacht van 31 maart 2018 21.00 uur tot zon-
dag 1 april 2018 03.00 uur (verzenddatum 14 maart 2018)

- Alfons Arienslaan 1, Evenementenvergunning voor het gala van de Lions Club 
op 24 maart 2018 tussen 18.00 en 00.30 uur. (verzenddatum 15 maart 2018)

- Alfons Arienslaan 1, plaatsen van een reclamezuil vanaf 23 maart t/m 26 
maart 2018 (verzenddatum 15 maart 2018)

- Alfons Arienslaan 1 Ontheffi ng art 35 DHW voor 24 maart 2018 tussen 18.00 
en 00.00 uur (verzenddatum 15 maart 2018)

Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Centercom B.V. voor het plaatsen van 20 reclame-

borden van 3 april 2018 tot en met 16 april 2018 om bekendheid te geven voor 
de braderie in Uithoorn welke georganiseerd wordt op 14 en 15 april 2018. 
(verzonden 27 februari 2018). 

- Vergunning verleend aan Centercom B.V. voor het plaatsen van 20 reclame-
borden van 23 juli 2018 tot en met 5 augustus 2018 om bekendheid te geven 
voor de braderie in Uithoorn welke georganiseerd wordt op 4 en 5 augustus 
2018. (verzonden 27 februari 2018). 

- Vergunning verleend aan Centercom B.V. voor het plaatsen van 20 reclame-
borden van 22 oktober 2018 tot en met 4 november 2018 om bekendheid te 
geven voor de braderie in Uithoorn welke georganiseerd wordt op 3 en 4 no-
vember 2018. (verzonden 27 februari 2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 2 april tot en met 15 april 2018 om bekend-
heid te geven aan een campagne voor de Vervoersregio. (verzonden 15 maart 
2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 4 juni tot en met 17 juni 2018 om bekendheid 
te geven aan een campagne voor de Vervoersregio. (verzonden 15 maart 
2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 9 juli tot en met 22 juli 2018 om bekendheid te 
geven aan een campagne voor de Vervoersregio. (verzonden 15 maart 2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 3 september tot en met 17 september 2018 
om bekendheid te geven aan een campagne voor de Vervoersregio. (verzon-
den 15 maart 2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 5 november tot en met 18 november 2018 om 
bekendheid te geven aan een campagne voor de Vervoersregi.o (verzonden 
15 maart 2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 17 december tot en met 30 december 2018 
om bekendheid te geven aan een campagne voor de Vervoersregio. (verzon-
den 15 maart 2018). 

- Collectevergunning. Vergunning verleend aan mevrouw S. Ghods, namens 
de Stichting Steun Mensenrechten te Rijswijk voor het houden van een col-
lecte met intekenlijsten in de gemeente Uithoorn van 26-04-2018 tot en met 
05-05-2018.

 KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge 
het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het oprichten van een 
groothandel in mediterrane planten.
Ontvangstdatum melding: 6 februari 2018
Melder: Sabra Exotics B.V.
Locatie: Achterweg 49, De Kwakel
Zaaknummer: 7371923
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag over 
deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. 
Er wordt dan contact met u opgenomen.

 KENNISGEVING WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, 
 VERGUNNING VERLEEND
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergunning ingevol-
ge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend. Het be-
treft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een aan de Be-
drijvenweg 4 te De Kwakel gelegen inrichting, zijnde het Regionaal Sorteer Cen-
trum Schiphol (RSC Schiphol). De inrichting is bestemd voor het sorteren en de-
monteren van afgedankte apparatuur als bedoeld in de Regeling beheer elektri-
sche en elektronische apparatuur, afkomstig van gemeentelijke milieustraten, de 
Retail en elektronicawinkels.
Aanvrager: De Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 5412023
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking 
is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. 
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na pu-
blicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakin-
gen en (digitaal) bij gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Heeft 
u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactfor-
mulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank 
Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Ver-
meld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het refe-
rentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en 
de reden(en) waarom u beroep instelt. Het indienen van een beroepschrift schort 
de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepspro-
cedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrech-
ter van de genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift 
indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffi ekosten in re-
kening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de 
brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden 
van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures 
kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 7
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestem-
mingsplan Vuurlijn 7 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPVuur-
lijn7-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’ is de Ruim-
te voor Ruimte overeenkomst die het mogelijk maakt twee woningen aan de Vuur-
lijn 7 te realiseren, in ruil voor de sloop van kassen, bedrijfsgebouwen en niet ver-
gunde opstallen. De bestaande tuinderswoning wordt in de toekomst gesloopt. 
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Door toetsing van het voorgenomen bouwplan aan het bestemmingsplan zijn 
er twee ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn van bestem-
mingsplantechnische aard en hebben verder geen inhoudelijk consequenties 
voor de ontwikkeling. Voor een overzicht van de ambtelijke wijzigingen wordt ver-
wezen naar de Nota Ambtelijke wijziging bijgevoegd in het bestemmingsplan. 
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang 
van 22 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-

nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot 
de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 21 maart 2018

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BURG. VAN 
 MEETELENSTRAAT 16-20
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestem-
mingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20 als vervat in planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPMeetelenstr1620-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Burg. Van Meetelen-
straat 16-20 is het ingediende verzoek om een wijziging van het bestemmings-
plan van bedrijf naar wonen ten bate van de realisatie van een appartementen-
gebouw op de percelen Burg. Van Meetelenstraat 16-20.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang 
van 22 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot 
de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 21 maart 2018

 VASTSTELLING UITHOORNLIJN EN BUSVERBINDING UITHOORN
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmings-
plan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn als vervat in planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPOVLijn-VG01 vast te stellen.
Toelichting
Voor de komst van de Uithoornlijn is een nieuw bestemmingsplan voor het tra-
cédeel in Uithoorn nodig. Hierin zijn onder andere opgenomen: de locatie en in-
passing van de haltes, parkeerplaatsen, de hoogtes en lengtes van de geluid- 
en zichtschermen en de locatie en inpassing van de kruisingen. Het maken en in 
procedure brengen van het bestemmingsplan is een wettelijke taak van de ge-
meente.
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Naar aanleiding van de zienswijzen en ontwerpaanpassingen zijn de volgende 
wijzigingen aan het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd: 
- Het aanpassen van de regeling over lichtmasten. Op basis hiervan is artikel 

3.2.4 sub b aangepast naar een maximale bouwhoogte voor lichtmasten van 
8 meter.

- Het aanpassen van het parkeren bij de eindhalte. Op grond hiervan is de ver-
beelding, de paragraaf parkeren van de toelichting en het artikel over parke-
ren aangepast. Tevens is een afbeelding toegevoegd. Zie voor nadere toe-
lichting de Nota Zienswijze.

- Het opnemen van de verleende ontheffi ng voor de huismus als bijlage in de 
toelichting en de paragraaf fl ora en fauna is hierop aangepast. 

- Het aanpassen van de toelichting op het onderwerp onderstations. Ter ver-
duidelijking is een extra afbeelding van de ligging van de onderstations bijge-
voegd.

- Het aanpassen van de locaties voor watercompensatie naar aanleiding van 
nader overleg met Waternet. De waterparagraaf in de toelichting en de ver-
beelding is hierop aangepast. Ter verduidelijking is een extra afbeelding van 
de ligging van de watercompensatielocaties bijgevoegd. En het Waterhuis-
houdkundig rapport is hierop aangepast. 

- Het opnemen van een paragraaf over de borging van de maximale snelheid 
van de tram in hoofdstuk 3.3 van de toelichting.

- Het opnemen van enkele begripsbepalingen in artikel 1 van de regels. Het 
gaat bijvoorbeeld om de toevoeging van de begripsbepaling stationsvoorzie-
ningen.

- Het opnemen van de haltes Aan de Zoom, Uithoorn Station en Uithoorn Cen-
trum in de verbeelding. Hiervoor is een aanduiding op de verbeelding aange-
ven voor de haltes.

- Het doorvoeren van enkele ambtelijke wijzigingen. Parallel aan het opstellen 
en de procedure van het ontwerpbestemmingsplan heeft een verdere tech-
nische uitwerking plaatsgevonden van het inpassingsontwerp van de tram-
baan. Nu de defi nitieve uitwerking bekend is, blijkt dat kleine overschrijdin-
gen plaatsvinden van de plangrens zoals deze in het ontwerpbestemmings-
plan opgenomen is. Dit heeft met name betrekking op een andere inrichting 
van parkeerterreinen, kunstwerken en trambaanvoorzieningen. Hierop zijn in 
lijn met het inpassingsontwerp een aantal aanpassingen doorgevoerd in de 
verbeelding.

Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang 
van 22 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot 
de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 21 maart 2018
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.100

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

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

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

Bewegen op muziek
Iedere woensdag van 13.30 – 
15.00 uur kunt u onder bege-
leiding van Maria Perry mee 
dansen op vrolijke muziek. U 
bent altijd welkom voor een 
proefles. 

geheugenfitness
Op de 2e en 4e dinsdag van de 
maand kunt u mee doen met 
geheugenfitness. Dit is van 
10.00 uur tot 11.30 uur. Hier-
bij kunt u uw geheugen op peil 

houden en zelf trainen door te 
puzzelen, meedoen aan quiz-
zen en spelletjes op het ge-
bied van geheugentraining in 
groepsverband. Kosten €1,- ex-
clusief koffie/thee.

koffie speciaal 
Heeft u zin in een gezellige 
donderdag ochtend bij de Bil-
derdijkhof, dan is de koffie spe-
ciaal iets voor u. Dit is een laag-
drempelige kleine groepsac-
tiviteit (maximaal 12 deelne-
mers) zodat er voor iedereen 
aandacht is tijdens deze och-
tend. De groep word onder-
steunt door 3 enthousiaste vrij-
willigers. Deze donderdag och-
tenden staan vooral in het te-
ken van gezelligheid met el-
kaar. 
Er worden verschillende acti-
viteiten georganiseerd denk 
hierbij aan spelletjes, uitjes 
en 1x per maand word er met 
de hele groep gegeten bereid 
door de vrijwilligers. Uiteraard 
is de activiteit niet compleet 
zonder een bakje koffie of kop-
je thee en een praatje. Heeft 
u interesse neem dan contact 
op voor een kennismakings-
gesprek.

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

weekagenda participe

Verrassende optredens 
Open Podium Tavenu
De Kwakel - De deelnemers aan 
het open podium, dat Tavenu af-
gelopen zondag organiseerde, 
hebben het publiek weer we-
ten te verrassen. Alle muzikanten 
hebben ontzettend hun best ge-
daan. Ze kiezen een muziekstuk 
uit, gaan thuis hard oefenen en 
het resultaat mag er zijn. Sommi-
ge muzikanten speelden alleen, 
dat is altijd heel spannend, ande-
ren speelden samen met familie 
of vrienden, dan moet je samen 
veel oefenen. Enkele muzikan-
ten bespeelden een instrument, 
dat ze normaal gesproken niet 
bespelen. Heel leuk was ook een 
duo van drum en zang/gitaar. Al-
le deelnemers hebben laten zien 
hoe leuk het is om muziek te ma-

ken. Op zaterdag 24 maart vanaf 
14.00 uur kunt u het jeugdorkest 
van Tavenu aangevuld met muzi-
kanten uit het grote orkest horen 
bij de fancy fair op basisschool De 
Zon.

Concert: Out of this World!
Uithoorn - Zondag 25 maart 
geeft het Amstel Blazers Collec-
tief in de Thamerkerk in Uithoorn 
een uniek concert: ‘Out of this 
World’. 
Het event begint om 14.30 uur. 
Onder leiding van dirigent Ri-
chard Wortel hebben de muzi-
kanten van het Amstel Blazers 
Collectief een bijzonder muziek-
stuk voorbereid: ‘The Planets’, ge-
schreven door de Engelse com-
ponist Gustav Holst tussen 1914 
en 1916. Elk deel van deze ze-
vendelige suite is genoemd naar 
een planeet uit ons zonnestelsel 
- voor zover die toen bekend wa-
ren. Zet u schrap voor de oorlogs-
zuchtige en woeste muziek van 
Mars, geniet van de sprankelen-
de en vrolijke klanken van Jupi-
ter, of laat u meeslepen door de 
mystieke sound van Neptunus. 
Ook de overige planeten hebben 
elk hun eigen muzikale karak-
ter. Het wordt een speciaal con-
cert, omdat dit stuk vrijwel nooit 
door amateurorkesten wordt uit-
gevoerd. Richard heeft er daarom 
speciaal voor het Amstel Blazers 
Collectief een arrangement van 
gemaakt.

En er is meer…
Het tweede gedeelte van het 
concert wordt een swingend 
feestje. Afwisselend zal er film 
-en popmuziek ten gehore wor-
den gebracht. Ook deze stukken 
zijn gerelateerd aan het thema, 
maar dan in de ruimste zin van 
het woord. Zo zullen de muzikan-
ten u het thema uit Star Wars la-
ten horen in een discovariant. En 
kent u ‘Venus’ nog, van Shocking 
Blue? Het saxenensemble van het 
Amstel Blazers Collectief zal u een 
swingende versie laten horen. Ui-
teraard is er nog veel meer! Het 
orkest wil u dan ook graag ver-
rassen met het afwisselende pro-
gramma.

Bestel nu uw toegangsbewijs!
De laatste kaarten zullen aan de 
deur verkocht worden, maar als 
u het concert niet wilt missen be-
stelt u vooraf uw toegangsbewijs 
à €10,- (inclusief een pauzedrank-
je). Dit kunt u doen door een mail-
tje te sturen naar: abcuithoorn@
gmail.com. Voor kinderen tot en 
met 12 jaar bedraagt de toegang 
€5,-. De ruimte in de Thamerkerk 
is beperkt en vol is vol.

Jazz aan de Amstel einde 
seizoen
Uithoorn - Zondag 25 maart zijn 
Sarah Fairfield, Paul van der Feen 
en Bastiaan Mulder speciaal te 
gast bij Jazz aan de Amstel. On-
der leiding van singer/songwri-
ter en presentatrice Shyla Zoet 
kunt u ook deze zondag weer ge-
nieten van echte Jazz standards, 
pop, soul, eigen songs en bewer-
kingen van bestaande liedjes in 
allerlei muziekstijlen. Zoet is bij-
zonder trots en kijkt terug op een 
prachtig 6e seizoen Jazz aan de 
Amstel. Met medewerking van de 
vele muzikanten en een enthou-
siast publiek was het wederom 
zeer geslaagd.

Bastiaan
Bastiaan Mulder begeleidde 
reeds vele artiesten, waaronder 
Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis 
en Willeke Alberti. Momenteel 
speelt hij met Mathilde Santing in 
diverse theaters. Hij schreef mu-
ziek voor meerdere theaterpro-
ducties waaronder ‘Boheems’ van 
Sara Kroos. Verder produceert hij 
muziek voor  tv programma’s en 
commercials en zingt hij ook, als 
hij de kans krijgt. Bij Jazz aan de 
Amstel kunt u zowel genieten 
van zijn gitaarspel, als zijn zang-
stem.

Sarah
Zangeres Sarah Fairfield heeft 
haar sporen verdiend met haar 
album ‘Green’ en is gespot door 
de legendarische Amerikaanse 
labels Verve en Bluenote. Daar-
naast is Sarah’s stem te horen in 

diverse commercials met bijvoor-
beeld het liedje ‘When I Think of 
You’.

Paul
Saxofonist Paul van der Feen 
sleepte met zijn eigen jazz kwar-
tet 2 Deloitte Jazz Awards bin-
nen. Paul is ook één van de so-
listen van het Metropole Orkest 
waarmee hij reeds met verschil-
lende wereldsterren zoals Chaka 
Khan, Elvis Costello en Al Jarreau 
speelde.

Shyla
Uw gastvrouw zangeres Shyla 
Zoet, onder andere te horen in 
verschillende commercials, waar-
onder momenteel de bekende 
appelmoesreclame, werkte reeds 
samen met vele nationale en in-
ternationale artiesten waaronder 
Sister Sledge, Jasparina de Jong, 
Gerard Cox, Lee Towers, Gordon, 
Replay, Boney M en vele ande-
re. Onder de naam Sweet & Co 
bracht zij samen met producer 
Joos van Leeuwen de EP ‘Listen 2 
me’ uit met daarop eigen songs in 
een easy jazz/pop stijl. Tijdens al 
weer het 6e seizoen van Jazz aan 
de Amstel, nodigt zij vele arties-
ten uit binnen- en buitenland uit, 
om met haar te musiceren. Het 
gonst in Uithoorn met zoveel 
muzikaal talent en daarmee ver-
rast Jazz aan de Amstel aanstaan-
de zondag bij Sjiek nog 1 keer dit 
seizoen. Locatie: Sjiek aan de Am-
stel, Marktplein 11 Uithoorn tus-
sen 15.30 – 17.30 uur. Entree €3,-.

Repair Café op 2 locaties
Uithoorn – Vier jaar is een groep 
van 12 vrijwilligers en vrijwillig-
sters, actief met als motto: “Weg-
gooien, Mooi Niet!”. Resultaat: 
1020 reparatie pogingen per ja-
nuari 2018, waarvan ongeveer 
65% met succes. Elke maand, de 
1e , 2e en 3e woensdagmiddag 
van 13.00-16.00 uur kunt u langs-
komen met spullen, apparatuur/
kleding of wat dan ook, wij on-

derzoeken met u of het toch nog 
niet weggegooid hoeft te wor-
den. Ook kunt u  in gesprek over: 
hoe doe je dit, hoe vind ik een 
onderdeel/hulp bij …. De 1e en 
3e woensdag zitten wij in het "t 
Buurtnest" en sinds zomer 2017 
op de 2e woensdag in Restau-
rant “Geniet aan de Amstel”, aan 
de “beach”-vlag kunt u zien of wij 
er zijn.

Debuut zoekt 
zangers!

Uithoorn - Debuut maakt een 
frisse start met een nieuwe diri-
gent. Na een tijdje zonder diri-
gent te hebben gezongen, is het 
dan nu toch gelukt een nieuwe 
dirigent te vinden. We hebben 
veel zin om samen te gaan zin-
gen. Daar kunnen we nieuwe le-
den goed bij gebruiken. We zijn 
niet langer een jongerenkoor, dus 
iedereen vanaf 13 jaar is van har-
te welkom om mee te zingen. De 
repetities zijn elke vrijdagavond 
vanaf 19.15 uur in de Burght (Pot-
gieterplein 4 te Uithoorn). Wil je 
meer informatie? Kom een keer 
vrijblijvend langs op de vrijdag-
avond om te kijken, kijk op on-
ze facebook pagina of stuur een 
mailtje naar jongerenkoorde-
buut@hotmail.com. 

Kinderkoor Xing 
geeft concertje 

Uithoorn - U bent van harte uit-
genodigd om aankomende vrij-
dagmiddag 23 maart te komen 
luisteren naar een gezellig klein 
concert van kinderkoor Xing. 
We hebben hard geoefend en 
hoe leuk is het dan om dit te la-
ten horen aan publiek. De kinde-
ren van het Xing presenteren de 
liedjes waar zij de afgelopen tijd 
druk mee bezig zijn geweest. De 
songs die zij zullen zingen zijn be-
kende popliedjes waarop een ei-
gen Nederlandstalige tekst is be-
dacht. Dirigente Marjolein Porton 
heeft deze teksten samen met de 
kinderen gemaakt. Het concert 
vindt plaats in de kleine gymzaal 
van basisschool de Kajuit in Uit-
hoorn tussen 16.00-17.00u. Aan-
vang is vanaf 15.45 uur. Het con-
cert is gratis, voel je welkom!  
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Veel belangstelling voor 
nieuwe Nissan LEAF!
Uithoorn - Sinds de introductie 
van de vernieuwde Nissan LEAF, 
drie weken geleden, weten veel 
belangstellenden de showroom 
van Nissan Nieuwendijk in Uit-
hoorn te vinden. De eerste versie 
van de LEAF was al de best ver-
kochte elektrische auto van Eu-
ropa en met deze fonkelnieu-
we troef zal Nissan binnen de 
kortste keren wederom de kop-
positie innemen. Bij Nieuwen-
dijk merken ze goed dat volle-
dig elektrisch rijden nu echt aan 
populariteit wint. Steeds meer 
mensen willen graag stil, zuinig 
en schoon rijden. En als je ziet 
wat de Nissan LEAF allemaal te 
bieden heeft is dat enthousias-
me goed te verklaren, zegt Mike 
Runge van Nieuwendijk. Was de 
matige actieradius van de vori-
ge LEAF voor sommige rijders 
nog een obstakel, nu kan de LE-
AF zelfs 378 km afleggen dankzij 
de 40 kWh accu. Volgens de nieu-
we WLTP-metingen (die de wer-
kelijkheid veel beter benaderen) 
komt dat neer op 270 kilometer 
bereik als je op de snelweg en in 
de stad rijdt. De LEAF is ongeëve-

naard stil en sneller dan ooit. Ook 
op technisch gebied heeft de LE-
AF enorme sprongen gemaakt. 
Met de drietrapsraket e-Pedal, 
ProPilot en ProPilot Park maakt 
Nissan innovaties uit hogere seg-
menten beschikbaar voor de 
middenklasse. Deze technische 
innovaties maken dat je zeer ont-
spannen en veilig kunt rijden 
met de Nissan LEAF. Ook handig 
is dat je via een app op je smart-
phone de temperatuur in de au-
to kan bedienen, het oplaadni-
veau van de accu controleren, 
het laden in- en uitschakelen en 
het verwachte rijbereik bekijken. 
De Nissan LEAF barst van de kwa-
liteiten waarmee hij de toegeno-
men concurrentie aftroeft. Tel de 
scherpe vanafprijs, de lage bijtel-
ling, lage laadkosten en het fraaie 
uiterlijk daarbij op en je snapt dat 
de Nissan LEAF bij veel mensen 
hoog op hun lijstje staat! Wie ook 
nieuwsgierig is naar de Nissan 
LEAF is bij Nissan Nieuwendijk 
aan het juiste adres. Mike Runge 
weet alles van de volledig elektri-
sche auto en helpt geïnteresseer-
den graag verder. 

Uithoorn - De 18-jarige Mirte Roode uit Uithoorn staat in de fina-
le van Miss Beauty of Noord Holland 2018. Op zondag 6 mei zal 
deze finale plaatsvinden in het Purmaryn Theater te Purmerend. 
Dan zal bekend worden welke Noord Hollandse schone de provin-
cie mag gaan vertegenwoordigen tijdens de finale van “Miss Teen 
of the Netherlands” in september. 

Uithoornse Mirte
Finaliste van “Miss Teen 
of Noord-Holland”

Mirte nam op 3 maart deel aan de 
castingdag. Om finaliste te wor-
den moesten de deelneemsters 
drie rondes afwerken. Zo moest 
Mirte zich onder meer bewijzen 
bij een voorstelronde, gevolgd 
door een bikinironde en als laat-
ste stond een Engelse vragen-
ronde op het programma. ‘’Voor 
de castingdag was ik niet zo ze-
nuwachtig, alleen toen ik bin-
nenkwam en ik de acht juryleden 
zag zitten was het wel even span-
nend. Gelukkig wende dit snel en 
vond ik de bikinironde en de En-
gelse vragenronde heel leuk om 
te doen’’.

Activiteiten
Tot aan de regionale finale zal 
Mirte deelnemen aan verschillen-
de activiteiten voor de missver-
kiezing. Zo heeft zij samen met 
de andere finalisten een fotos-
hoot gehad bij de hoofdsponsor 
“Lamare Beauty” in Hilversum en 
een training gehad bij kickboks-
school Hejena te Huizen. ‘’Beide 
activiteiten waren super leuk om 
te doen. De afwisseling van mooi 
en opgetut zijn naar flink in het 
zweet werken tijdens het kick-
boksen vond ik leuk en zo zie je 
maar weer dat Miss zijn niet al-
leen draait om het uiterlijk’’. Voor 
de finale zijn er nog een aantal 
oefendagen waarin de finalisten 
choreografie en presentatie aan-
geleerd krijgen. ‘’Ik heb hier heel 
veel zin in, we hebben een leuke 
groep meiden en elke keer dat wij 
een activiteit hebben, heb ik het 
idee dat ik mij steeds meer ont-
wikkel en hier veel van leer. Ik kan 
dan ook niet wachten om straks 
op het podium te stralen’’. 

Uitslag
De uitslag tijdens de finale zal 

worden bepaald door een pun-
tensysteem. 50% van alle pun-
ten wordt gegeven tijdens de fi-
nale. 30% van de punten worden 
bepaald door de inzet van de fi-
nalisten en 20% van de punten 
wordt bepaald door de hoeveel-
heid sms stemmen die je hebt 
binnengehaald. Winnen en in de 
landelijke finale Noord-Holland 
mogen vertegenwoordigen ziet 
Mirte wel zitten ‘’Dit zal zeker iets 
heel moois zijn, nog meer nieu-
we uitdagingen en onvergetelij-
ke momenten. Voor nu ga ik voor-
al genieten en heel veel leren tot 
en met de finale!’’ U kunt Mirte uit 
Uithoorn helpen de titel te beha-
len door de tekst ‘’Poll Noordhol-
land Mirte’’ naar het nummer 3010 
te sms’en. (€1,10 per ontvangen 
bericht). De laatst mogelijke da-
tum dat u kunt stemmen is 5 mei. 
De missverkiezing is te volgen 
op: www.missbeautynetherlands. 
com 

Aftredend bestuurslid
Mies Griffioen koninklijk 
onderscheiden
Uithoorn - Op de jaarvergade-
ring op 13 maart jl. trad Mies Grif-
fioen, die voor de meeste zonne-
bloemgasten en vrijwilligers be-
ter bekend is als De Zonnebloem 
in Uithoorn, af als bestuurslid van 
de afdeling. Het werd een gewel-

dig afscheid waar Mies van de 
ene in de andere verbazing viel. 
Toen de voorzitter aan de huldi-
gingsspeech ging beginnen wa-
ren de kinderen van Mies met de 
kleindochter binnen gekomen, 
die dit afscheid graag mee wil-

den vieren. Ook waren er verte-
genwoordigers van de Praktijk-
school, waarmee Mies in de loop 
der jaren een heel goede heeft 
opgebouwd. Er waren ook enke-
le oud-voorzitters en oud-vrijwil-
ligers die ook heel veel voor on-

ze afdeling hebben betekend. De 
voorzitter ging in op de grote ver-
dienste die Mies voor de afdeling 
heeft gehad. Zeventien jaar lang 
was Mies het gezicht van de Zon-
nebloem afdeling Uithoorn/Am-
stelhoek en er kunnen misschien 
wel zeventien boeken met ze-
ventien hoofdstukken worden 
geschreven over alle activiteiten 
die in de loop der jaren hebben 
plaats gevonden. 

Partner
De voorzitter gaf een prachtige 
bloemlezing van deze activitei-
ten en betrok ook partner Hennie 
in de speech. Mies hoorde het al-
lemaal geduldig aan met een ge-
zicht van het zal allemaal wel. Op 
dat moment had zij echter nog 
steeds niet door wat voor haar 
deze avond onvergetelijk zou ma-
ken. Aan het einde van de speech 
van de voorzitter kondigde deze 
aan dat de waarnemend burge-
meester ook nog het woord tot 
haar wilde richten. Waarnemend 
burgemeester Heiligers, die pas 
sinds 1 maart waarnemend bur-
gemeester is, had zich goed la-
ten informeren en noemde in zijn 
speech ook de verdiensten van 
Mies. Ook de verdienste van haar 
woonomgeving. Na zijn speech 
moest hij nog even iets pakken 
en liep terug naar zijn plaats. Daar 
werd de ambtsketen omgedaan 
en toen kwam werd het echt of-
ficieel. Tot grote verrassing van 
Mies werd zij benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Na-
tuurlijk volgde er oorverdovend 
applaus. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kon Mies al-
le felicitaties in ontvangst nemen.

Kom in de Kas op 7 en 8 april
Wereld van glastuinbouw 
is kleurrijk en verrassend
Aalsmeer - De wereld van de 
glastuinbouw is kleurrijk en zit 
vol verrassingen. Tijdens Kom in 
de Kas op zaterdag 7 en zondag 
8 april kan de consument kennis 
maken met deze verrassende we-
reld die achter het glas van de kas 
schuil gaat. In regio Aalsmeer ne-
men zes bedrijven deel, dit jaar 
is er gekozen voor de Hoofdweg 
in De Kwakel. Van 10.00 tot 16.00 
uur openen de bedrijven hun 
deuren om de mensen te laten 
zien en ervaren wat voor moois er 
allemaal groeit in de kassen.
 
Kleurrijke toekomst
Thema van Kom in de Kas 2018 
is een kleurrijke toekomst. En-
thousiaste glastuinbouwonder-
nemers laten dit weekend zien 
hoe zij dag in dag uit bezig zijn 
om smaakvolle groenten, kleuri-
ge bloemen en verrassende pot-
planten te kweken en hoe zij 
daarbij voortdurend op zoek zijn 
naar nieuwe smaken, nieuwe 
kleuren en vormen. Wat voor dit 
jaar heel bijzonder is dat de Firma 
Duijnisveld deel neemt aan Kom 
in de Kas. Zij hebben een com-
pleet nieuwe kwekerij en kweken 
op 9 ha paprika’s. Verder doet er 
een potorchideeën kwekerij, een 
bolbloemen/bloembollen bedrijf, 
hortensia kweker/vermeerder-
deraar, kuipplanten kweker/ver-
meerderaar en een akkerbouwer, 
die aardappels kweekt, mee. Wat 
een diversiteit aan bedrijven.
 
Veel te beleven
Behalve rondleidingen op de be-
drijven en ontdekken hoe alles 
groeit en bloeit, worden er ook 
andere interessante activiteiten 
georganiseerd. Groei en Bloei af-

deling Aalsmeer is aanwezig met 
een standje. Voor de kinderen is 
er een springkussen en op zater-
dag kunnen ze een clown tegen-
komen die trucjes met CO2 uit-
haalt. Zaterdagmiddag is er een 
muzikaal optreden van Shanty-
koor de Brulboeien, zondag rond 
de middag is er een ballonnen 
clown en op zondagmiddag een 
optreden van Opera Familia. Kin-
deren kunnen meedoen aan een 
interactieve speurtocht waarmee 
de beleving in de kas wordt ver-
groot. Meedoen aan deze speur-
tocht kan door thuis alvast de Ko-
mInDeKas app te downloaden 
(geschikt voor Android en Apple). 
Kom in de Kas is een heerlijk uitje 
voor het hele gezin, lekker in de 
buurt en helemaal gratis.
 
Over Kom in de Kas
Kom in de Kas is het grootste pu-
blieksevenement van de Neder-
landse glastuinbouw en wordt in 
2018 voor de 41e keer georgani-
seerd. In regio Aalsmeer nemen 
zes bedrijven deel om te laten 
zien waar ze trots op zijn: mooie, 
verse, gezonde en veilige natuur-
producten. De ope-ningstijden 
zijn van 10.00 tot 16.00 op zater-
dag 7 en zondag 8 april. Parkeren 
kan op het parkeerdak van Bloe-
menveiling Royal FloraHolland 
(Legmeerdijk 313, Aalsmeer), 
vandaaruit rijden gratis pendel-
bussen naar de bedrijven. Kom 
in de Kas is gratis toegankelijk en 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door GroentenFruit Huis, Roy-
al FloraHolland, Interpolis en Ra-
bobank. Volg Kom in de Kas ook 
via Facebook, Twitter en Insta-
gram. Voor meer informatie kijk 
op www.komindekasaalsmeer.nl.

Zwaar gewond na val uit 
dakraam
De Kwakel - In de nacht van za-
terdag 17 op zondag 18 maart is 
een persoon zwaargewond ge-
raakt aan de Graslaan in de Kwa-
kel. Het slachtoffer zou door nog 
onbekende reden uit een dak-
raam naar beneden gevallen zijn 
en is terecht gekomen op een 
aanbouw van de woning. In de 

woning werd op dat moment een 
feestje gegeven. Diverse hulp-
diensten waaronder een mobiel 
medisch team zijn opgeroepen. 
Na de nodige zorg ter plaatse is 
het slachtoffer door de brand-
weer naar beneden gehaald. Het 
slachtoffer is met spoed naar een 
ziekenhuis vervoerd. 

(Foto's: VTF - Vivian Tusveld)

Tweedaags bierfestival
De Kwakel – Dorpshuis De Qua-
kel is de locatie waar u op za-
terdag 24 en zondag 25 maart 
prachtige bieren krijgt te proe-
ven. Het start om 14.00 uur. De 
meeste biertjes zijn €2,- en die 
lage prijs houden ze aan, omdat 
het de start is van hopelijk een 
jaarlijks terugkerend bierfesti-
val. Drinkhut Uithoorn verzorgt 
de kaartverkoop van De Grote 
Dorst. Ze zullen aan de deur nie-
mand weigeren, maar koopt u in 

de voorverkoop dan weten zij het 
budget voor de catering. Het is 
Belgisch-Nederlandse organisa-
tie dus ook de vier brouwers zijn 
eerlijk over de twee landen ver-
deeld. Kijk voor meer informa-
tie op onze facebook pagina's of 
op dequakel.nl onder het kop-
je NIEUWS. Neem vooral ook uw 
vrienden mee die geen bierlief-
hebber zijn, want de bar is ge-
woon open voor een glas wijn of 
een cola bacardi. 

Frans en Engels
Korte opfriscursussen
Regio - Bij voldoende aanmel-
ding (minimaal drie deelnemers) 
start Carolyn van Es korte opfris-
cursussen Frans en Engels bij u 
in de buurt. Misschien een idee 
voor als u op vakantie gaat? De 
cursussen bestaan uit tien lessen 
en geven de mogelijkheid om de 
talen op te halen of ermee ken-
nis te maken. In een rustig tem-
po gaat de docente aan de slag 
aan de hand van een lesboek. De 

cursussen worden zowel overdag 
als ’s avonds gegeven in Aalsmeer 
en duren een uur. De kosten be-
dragen 90 euro per cursus exclu-
sief het lesboek van €20,-. En wie 
de smaak te pakken heeft kan in 
september doorgaan met een 
vervolgcursus! Ook bestaat er 
de mogelijkheid om op te geven 
voor bijles of privéles. Geïnteres-
seerd? Neem dan contact op met 
Carolyn van Es via 0297-364398.

Keeztoernooi
De Kwakel - Op vrijdag 23 
maart   wordt er in het dorps-
huis in De Kwakel (Kerklaan 16) 
een Keeztoernooi georgani-
seerd. De start is om 20.00 uur. 
Er wordt gespeeld in teams 
van 2 personen. De kosten zijn 

€10,- per team. Betalen bij bin-
nenkomst. Vooraf inschrijven 
is noodzakelijk door een mail 
te sturen naar: activiteiten-
dorpshuis@dequakel.nl. ovv 
de teamnaam en de contact-
gegevens van de teamleden.
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Uitdagende klus! 
Admiralengroep NLdoet
Uithoorn - De Admiralengroep 
had dit jaar een ambitieus pro-
ject voor NL Doet. Er zijn letterlijk 
bergen werk verzet. Het hele ter-
rein is opnieuw bestraat en on-
der het speelveld is drainage aan-
gelegd. Op woensdagavond was 
men al begonnen met het ver-
wijderen van de stoeptegels. De-
ze bergen tegels zijn afgelopen 
zaterdag weer teruggelegd voor 
het clubhuis nadat de ondergrond 
eerst geëgaliseerd werd. Toen de-
ze klus geklaard was ging men ver-
der met het drainage project. Eerst 
werden de geulen gegraven, die 
vervolgens deels gevuld werden 
met speciaal zand. Daarop kwam 
de drainagebuis te liggen die weer 
afgedekt werd met dat specia-
le zand. Tenslotte schepten we de 
geulen met spierkracht weer dicht. 
Er zijn heel wat kruiwagens op en 
neer gereden. De jongste deelne-

mer met een eigen kruiwagen op 
maat. Nu nog graszaad zaaien en 
laat de lente maar komen. Over 
een aantal maanden spelen er 
weer veel kinderen op een droog 
grasveld bij het clubhuis Mercuri-
us. We zijn de stille sponsoren zeer 
dankbaar dat ze door het leveren 
van materiaal en mankracht de-
ze klus mogelijk gemaakt hebben 
voor ons! Bedankt! Alle vrijwilli-
gers en ouders willen we ook be-
danken. Zonder al hun hulp was 
het niet gelukt om ons NL Doet 
project uit te voeren. We hebben 
weer ervaren dat vele handen licht 
werk maken! Iedere woensdag-
avond rond 20.30 uur bij het club-
huis Mercurius (J.A. Van Seumeren-
laan 3) kunt u komen klussen. (Het 
is niet noodzakelijk een kind op 
scouting te hebben) Ontdek zelf 
de vele mogelijkheden die scou-
ting Admiralengroep u biedt!

College maakt kennis 
tijdens buurtmaaltijd
Uithoorn - Op dinsdag 13 maart 
was het college van burgemees-
ter en wethouders uitgenodigd 
voor de buurtlunch in Praktijk-
school De Legmeer. 

Zij konden genieten van een 
heerlijke en goed verzorgde high 
tea met bewoners tijdens de 
buurtmaaltijd van Buurtbeheer 
De Legmeer. Na ontvangst bij de 
deur door leerlingen van de 3de 
klas verzorging en horeca werden 
alle gasten naar de lerarenkamer 
gebracht. Onder het genot van 

een heerlijke en goed verzorg-
de high tea door de leerlingen 
zelf bereid en geserveerd konden 
buurtbewoners met elkaar kennis 
maken. Voor waarnemend burge-
meester Pieter Heiliegers was het 
de eerste ontmoeting met Uit-
hoornse bewoners. 

De buurtmaaltijden zijn 2 x per 
maand en worden georganiseerd 
door Buurtbeheer Legmeer en 
Jenny’s toko. De volgende Buurt-
maaltijd is een diner op donder-
dagavond 29 maart om 17.00 uur. 

IVN-excursie naar 
Kasteel Nijenrode
Regio - De IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert op 
zondag 25 maart 2018 om 11.00 
uur een Stinzenplantenexcursie 
in de tuin van Kasteel Nijenrode 
te Breukelen (Straatweg 25, iets 
ten zuiden van Breukelen richting 
Maarssen aan de rechterkant). De 
tuin wordt speciaal voor deze ex-
cursie door de eigenaar openge-
steld. Samen met IVN-natuurgid-
sen bekijkt u de stinzenplanten die 
in de maand maart volop in bloei 
staan. Ook zal worden gekeken 
naar uitbottende knoppen van de 
bomen en struiken en wordt ge-
keken en geluisterd naar de luid-
keels zingende vogels. De deelne-
mers aan deze excursie kunnen op 

eigen gelegenheid naar Nijenro-
de gaan maar als de trip per auto 
gaat is samen rijden aanbevolen. 
Verzamelen even voor 10.30 uur 
op het Spoorplein op de hoek van 
de Spoorlaan en de Demmerik. 
Wegrijden om 10.30 uur. Parkeren 
kan op de binnenplaats van Nij-
enrode, bereikbaar door de poort 
van het kasteel. De excursie is gra-
tis voor IVN-leden/donateurs. De 
andere deelnemers betalen een 
vrijwillige bijdrage voor het IVN. 
Trek warme kleding en laarzen of 
stevige schoenen aan. Hebt u een 
verrekijker? Neem die dan mee. 
Belangstellende kunnen zich aan-
melden bij Nel Bouwhuijzen, tel. 
0297-261982

Uithoorn - Op vrijdag 16 
maart vond in groep 6 de 
jaarlijkse viering van Natio-
nale Pannenkoekdag plaats 
op OBS Toermalijn. Op de-
ze dag worden ouderen ex-
tra in het zonnetje gezet, 
doordat kinderen uit het he-
le land pannenkoeken voor 
ze gaan bakken. 's Morgens 
werden de koksmutsen op-
gezet en gingen de kinderen 
aan de slag met het bakken 
van de pannenkoeken onder 
begeleiding van een viertal 
hulpouders. In totaal werden 
er wel meer dan honderd 
pannenkoeken gebakken! 
Tussen de middag werden 

de tafels netjes gedekt door 
de kinderen en in de loop 
van de middag was dan het 
echte bezoek van de opa's 
en oma's aan de school. 
Daarbij hadden de kinde-
ren allemaal hun eigen rol. 
Er was een ontvangstcomi-
té, een garderobe, obers en 
serveersters en ook waren er 
vier kinderen die een speech 
knap uit hun hoofd hadden 
geleerd om iedereen wel-
kom te heten. Het werd een 
gezellige en smakelijke mid-
dag en uit het applaus van 
alle gasten bleek veel waar-
dering voor de goede zor-
gen van de kinderen!

Pannenkoekdag 
op 

OBS Toermalijn!



TaveToen gaf serenade 
op Nostalgische avond
De Kwakel - Het dorpshuis De 
Quakel was zaterdagavond 17 
maart weer goed gevuld met de 
2e Nostalgische Avond. Het pu-
bliek genoot volop van de prach-
tige presentatie van het Kwa-
kelse leven uit andere tijden. Er 
werd gestart met een oude film 
uit 1977 van de demonstratie in 
Den Haag voor huizenbouw in 
de Kuil-2. Veel herkenbare beel-
den voor de toeschouwers. Hier-
na volgde er een presentatie met 
oude foto’s en onderwerpen van 
verenigingen, 40 jaar Ruilverka-
veling, kermisoptochten, Kwa-
kelse middenstand en nog veel 
meer. Na de pauze werd traditio-
neel ingeluid door een BK-er (Be-
kende Kwakelaar), dit keer was 
de Muziekvereniging Tavenu aan 
de beurt, omdat het 90 jaar be-
stond. Deze bekende Kwakelaar 

was Leen van Oostwaard, de oud 
Tamboer-Maître van Tavenu uit 
de jaren zestig. Volledig in oud 
uniform bracht presentator Dirk 
Plasmeijer een serenade met nog 
2 oud-Tavenu leden, omgedoopt 
als TaveToen. De aanwezigen 
vonden dit optreden prachtig en 
waardeerden dit met een groot 
applaus. Hierna volgde deel 2 
van deze Nostalgische Avond. 
Rond 11 uur was het tijd voor het 
praatje een hapje en een drank-
je na in de gezellige bar van het 
dorpshuis. Stichting De Kwakel 
Toen & Nu wil hierbij graag haar 
donateurs, sponsors en het team 
van dorpshuis De Quakel bedan-
ken voor het mede realiseren van 
weer twee fantastische Nostalgi-
sche Avonden. Wilt u meer weten 
van deze stichting? Kijk dan op 
www.de-kwakel.com. 

Tamboer-Maître van TaveToen (Verhey Fotografie)

De muzikale poëzie van 
Elke Vierveijzer
Uithoorn - De Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn (SCAU) 
heeft in de vijfentwintig jaar van 
haar bestaan steeds graag jon-
ge aankomende podiumtalenten 
geprogrammeerd. Zondag was 
het voorbeeld van zo’n talent te 
zien en te beluisteren in de Tha-
merkerk. Elke Vierveijzer had nog 
in 2014 maar net de Koningsthe-
ateracademie voor kleinkunst in 
Den Bosch verlaten, toen ze, in 
2015, al finalist werd in het Am-
sterdam Kleinkunstfestival. Het 
jaar daarna kreeg ze de publieks-
prijs tijdens het Rabo Talenten 
Concours. Dat ze die prijzen heeft 
verdiend, kon de veelzijdige 
kleinkunstenares zondagmiddag 
in de volle Thamerkerk bewijzen. 
Elke Vierveijzer zong een prachti-
ge selectie van Nederlandstalige 
liedjes die ze zelf heeft geschre-
ven. Of ze gebruikte de poëti-
sche teksten van haar bewonder-
de voorbeeld Maarten van Roo-
zendaal. Het kan tegenzitten in 
het leven. Pech en ongenoegen 
leveren dan stof voor een schu-
rend liedje of een lied “zonder ge-
nade”, zoals ook de titel was van 
haar optreden in Uithoorn.

Originele teksten
Maar ook kan mededogen de in-

spiratiebron zijn voor een lied, zo-
als het originele, enigszins zuur-
zoete maar toch ook grappi-
ge liedje over de zwerver op het 
Centraal Station die met zijn on-
afscheidelijke “huisdier “, een 
rat, in de voering van zijn jas het 
ziekenhuis in ging. Elke Vierve-
ijzer kijkt met een open filosofi-
sche blik naar mensen en naar si-
tuaties uit het dagelijks leven. In 
tekst en muziek geeft ze met fan-
tasie vorm aan haar poëtische en 
muzikale gedachten daarover. 
Dat deed ze helder zingend en 
gitaarspelend, met Michiel Wet-
zer aan de vleugel als zeer muzi-
kaal en stuwend pianistisch be-
geleider zonder bladmuziek op 
zijn pianolessenaar. Het SCAU-pu-
bliek genoot en het was begrijpe-
lijk dat de toegift een zachtmoe-
dig liedje op tekst van Maarten 
van Roozendaal werd. Zondag 22 
april geeft Hannes Minnaar, die 
als begaafd pianist inmiddels in 
gerenommeerde series van het 
Concertgebouw optreedt, bij de 
SCAU een recital in de Thamer-
kerk. 

Informatie hierover is te vinden 
op de website van de SCAU, www.
scau.nl, waarop digitaal tevens 
kaarten kunnen worden gekocht.

Genesius speelt
“Een gekkenhuis in het 
ziekenhuis”
De Kwakel - Toneelvereniging 
Genesius uit De Kwakel zet weer 
een hilarisch stuk op de plan-
ken. “Een gekkenhuis in het zie-
kenhuis” is een blijspel geschre-
ven door Wilma Renes-Leertou-
wer en wordt geregisseerd door 
Sylvia Broos.

Ziekenhuis
In het ziekenhuis heerst onrust. 
Door een verbouwing worden al-
le patiënten van afdeling oost ver-
deeld over de rest van het zieken-
huis. Zelfs kamer dertien, al sinds 
lange tijd opslaghok, wordt inge-
richt als kamer. In die kamer wor-
den drie patiënten tot elkaar ver-
oordeeld, de slechthorende me-
vrouw Visser, de zwaargewonde 
meneer Cohen en mevrouw de 
la Gilette, die last heeft van…tja, 
zo’n beetje alles van wat ze in het 
ziekenhuis ziet gebeuren (Truus 
Zeldenthuis, Karel de Blieck en 
Linda Zwaan). Aan hoofdzus-
ter Riny (gespeeld door Floortje 
Broos) de schone taak om de drie 
patiënten, een zo goed moge-
lijke zorg te bieden. Helaas voor 
Riny meldt de ene medewerker 
na de andere zich ziek en blijft 
ze over met de truttige broeder 
Paul (Erik Zaal) en de trage zus-

ter Bep (Ada Vehaar). Ze roept de 
versterking in van de volkse Jan-
ny (Marga Westerbos) en de niet 
al te hardwerkende Ilona (Yanaica 
Middelkoop). Gelukkig komt dok-
ter Brouwer (Stef Hoogervorst) 
regelmatig controles doen in ka-
mer 13. Al blijft het maar de vraag 
of de patiënten daar echt beter 
van worden… De uitgesproken 
typetjes maken “Een gekkenhuis 
in het ziekenhuis” een stuk waar 
heerlijk om gelachen gaat wor-
den.

Kaarten
Regel nu vast uw kaarten voor 
een gezellige avond theater naast 
de deur. De uitvoeringen vinden 
plaats op zaterdag 14, vrijdag 
20 en zaterdag 21 april 2018 in 
Dorpshuis De Quakel in De Kwa-
kel. Aanvang 20.15 uur, zaal open 
19.30 uur. 
Kaarten á €7,50 verkrijgbaar bij 
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwa-
kel, 0297-560448 en Marga Wes-
terbos, Hooilaan 27, De Kwakel, 
0297-532970. Daarnaast kunt u 
terecht bij supermarkt Quakel, 
Kerklaan 10 in De Kwakel en na-
tuurlijk op de website: www.ge-
nesius-dekwakel.nl/kaartver-
koop.

Grote opkomst bij Lions 
Seniorendag
Uithoorn - Ondanks de vries-
kou waren er geen afzeggingen 
zodat de feestzaal goed gevuld 
was met Uithoornse senioren. 
De door Dansschool Colijn pri-
ma verzorgde middag was met 
de muzikale omlijsting van Re-
ne en Marthy Bes  een zeer ge-
zellige en sfeervolle feestmiddag. 

Als pauzenummer was er dit jaar 
een sprankelend optreden van 
de HIPHOP dansertjes van Dans-
school Colijn. 
Na een geslaagde middag met 
de door de Lions uitgeserveerde 
drankjes en hapjes gingen de se-
nioren goed gemutst door de kou 
huiswaarts.

Stampvol tijdens 
Sprookjesconcert KnA
Uithoorn - Afgelopen zondag 
was het topdrukte, zo’n 160 be-
zoekers, in het Muziekgebouw 
in Uithoorn. Het was de middag 
van het Sprookjesconcert. De af-
trap werd gegeven door het Leer-
lingenorkest van KnA. Zij speel-
den o.a. het verhaal van Aladin, 
zeer herkenbaar voor de vele jon-
ge aanwezigen. Vervolgens wer-
den zijn bijgestaan door de deel-
nemers aan het project van de 
Middelbare Muziek Meesters. De-
ze mensen zijn in september be-
gonnen en sloten het project af 
met hun deelname aan het con-

cert. Zo snel kan het gaan; na 4,5 
maand kun je al meespelen in 
en orkest. Het KnA Orkest speel-
de nog een aantal werken zoals 
Rapunzel, Harry Potter en de Ef-
teling Medley. Dirigent Gerhart 
Drijvers vertelde steeds voor aan-
vang van een stuk het verhaal van 
het muziekstuk, zodat ook de al-
lerkleinsten de muziek een beet-
je konden begrijpen. 
Al met al een zeer geslaagde mid-
dag! Het KnA Orkest gaat nu vol 
in de voorbereiding voor alweer 
een geweldig spectakel: Amstel-
Proms 2018.

Huldiging jubilarissen
De Zonnebloem 
Uithoorn-Amstellhoek
Uithoorn - Amstelhoek - Op de 
jaarvergadering van 13 maart 
jongstleden stonden er een aan-
tal bijzondere zaken op de agen-
da. Er waren twee bestuursle-
den die na een aantal jaren af-
scheid namen als bestuurslid en 
daar werden nieuwe bestuurs-
leden voor benoemd. Een goed 
gevoel dat het in deze tijd weer 
is gelukt om voor aftredende be-
stuursleden weer nieuwe te heb-
ben gevonden. Een ander be-
langrijk agendapunt was het hul-
digen van jubilarissen. Twee vrij-
willigers t.w. Marianne de Ga-
lan en André van Zadel waren 10 
jaar vrijwilliger. Door de voorzit-
ter van de afdeling werden beide 
jubilarissen natuurlijk toegespro-
ken. “Marianne, al snel nadat je 
vrijwilligster was geworden werd 
je actief in het bestuur. Eerst als 
assistente van Mies als bestuurs-
lid activiteiten en sinds ruim een 
jaar als bestuurslid bezoekwerk. 
Je verzorgd de intakegesprekken 
en beoordeelt of kandidaten gast 

kunnen worden. Een taak op je 
lijf geschreven. Daarnaast bezoek 
je zelf een aantal gasten en ben je 
altijd bereid mee te gaan met uit-
stapjes met de gasten.”

Andre
André kent bijna iedereen bij 
de Zonnebloem. Als bestuurder 
van de rolstoelbus van het Ho-
ge Heem zorgt hij vele malen per 
jaar dat gasten, die gebruik ma-
ken van een rolstoel toch met ui-
tjes mee kunnen daar hij dan het 
vervoer op zich neemt. “Bij de ac-
tiviteit aangekomen ben je dan 
natuurlijk ook bereid voor de 
gasten in de rolstoel rond te rij-
den. Een volle kofferbak van de 
auto om RIKI-pakketten rond te 
delen. Ook bezoek je nog een 
gast, die zo hebben we verno-
men, heel blij met je is”. Na de 
toespraak van de voorzitter kre-
gen beide jubilarissen de speld 
van verdienste van De Zonne-
bloem en natuurlijk een mooi 
boeket bloemen.

College maakt kennis 
tijdens buurtmaaltijd
Uithoorn - Op dinsdag 13 maart 
was het college van burgemees-
ter en wethouders uitgenodigd 
voor de buurtlunch in Praktijk-
school De Legmeer. Zij konden 
genieten van een heerlijke en 
goed verzorgde high tea met be-
woners tijdens de buurtmaaltijd 
van Buurtbeheer De Legmeer. Na 
ontvangst bij de deur door leer-
lingen van de 3de klas verzor-
ging en horeca werden alle gas-
ten naar de lerarenkamer ge-
bracht. Onder het genot van een 

heerlijke en goed verzorgde high 
tea door de leerlingen zelf bereid 
en geserveerd konden buurtbe-
woners met elkaar kennis maken. 
Voor waarnemend burgemeester 
Pieter Heiliegers was het de eer-
ste ontmoeting met Uithoornse 
bewoners. De buurtmaaltijden 
zijn 2 x per maand en worden ge-
organiseerd door Buurtbeheer 
Legmeer en Jenny’s toko. De vol-
gende Buurtmaaltijd is een diner 
op donderdagavond 29 maart 
om 17.00 uur. 
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Uithoorn - Afgelopen weken 
hebben de leerlingen van 
de Vuurvogel in Uithoorn de 
training gevolgd tot wijk-me-
diator. Zij hebben een twee-
tal trainingen  gevolgd en 
vrijdag 9 maart hun diploma 
van wethouder, Ria Zijlstra, 
in ontvangst mogen nemen. 
De wijkmediatoren zijn ook 
al mediator op de Vuurvogel. 
Dit hoort bij het programma 
De Vreedzame School. De 
Vreedzame school besteedt 
aandacht aan sociale vaar-
digheden en burgerschaps-
vorming. Per blok komt een 
andere vaardigheid aan bod, 
zoals het omgaan met elkaar, 
luisteren naar elkaar, opko-
men voor jezelf, het oplossen 
van conflicten en samen zorg 
dragen voor de groep en de 
klas. Iedere groep krijgt hier 
les in en vanaf groep 6 kun-
nen leerlingen solliciteren tot 
mediator op school. Als me-
diator op school helpen zij bij 
het oplossen van conflicten 
tussen leerlingen. Zij hebben 
vaardigheden als luisteren, 
samenvatten, stevig staan, 
stiltes laten vallen en het sa-
men komen tot een oplos-
sing geleerd en kunnen deze 
nu ook toepassen in de wijk. 
Dit doen zij bij georganiseer-
de activiteiten. 

Leerlingen Vuurvogel volgden 
training wijk-mediator





De Kwakel - Na het 2-2 gelijkspel 
van vorige week tegen Teylingen, 
stond voor KDO 1 afgelopen zon-
dag de uitwedstrijd tegen ROAC 
op het programma. In Rijpwete-
ring traden de Kwakelaars aan te-
gen het team van Hein Leliveld, 
dat op voorhand één punt meer 
had dan KDO. Trainer Raymond 
de Jong wijzigde zijn basiselftal 
op twee plaatsen t.o.v. zeven da-
gen eerder. Roy Verkaik verving 
de half fitte Jim Klijn achterin en 
Thomas Stevens kreeg de voor-
keur boven Thijs Plasmeijer als 
rechtsbuiten.
Onder koude omstandigheden 
begon om 14:40 uur de wedstrijd 
op het kunstgrasveld van ROAC.
KDO had in de eerste helft de 
harde wind in de rug, terwijl bij 
de thuisploeg de bal regelma-
tig bleef ‘hangen’. Nadat KDO de 
bal meer over de grond en via 
de zijkanten gingen spelen, nam 
de druk toe op ROAC. Er volg-
den gevaarlijke situaties voor het 
doel van de gastheren via Mitchel 
Smits (net over), Mathijs van Rijn 
(kleine kans) en opmerkelijk doel-
man Jesper Oudshoorn (zijn lan-
ge uittrap had zo maar tot een 
doelpunt kunnen leiden). In de 
17e minuut viel uiteindelijk de 
verdiende voorsprong voor KDO. 

Corner
Na een Kwakelse corner viel de af-
vallende bal, op de rand van het 
zestienmetergebied, voor de voe-
ten van aanvoerder Timo Kas. Ti-
mo nam de bal op zijn pantof-
fel en zijn schot ging via de bin-
nenkant van de paal in het doel, 
0-1. In het restant van de eerste 
helft bleef KDO de bovenliggen-
de partij en was Jesse Stange tot 
twee keer toe dichtbij de 0-2. Een 
schot van onze linksbuiten leid-
de bijna tot een eigen doelpunt 
van ROAC, terwijl hij vlak voor 
rust een teenlengte tekort kwam 
om de voorzet van zijn broer Joe-
ri binnen te tikken. Aan de an-
dere kant was het in de 38e mi-
nuut te danken aan Jesper Ouds-
hoorn dat de gelijkmaker niet 
viel. Hij voorkwam namelijk met 
zijn been dat de linksbuiten van 
ROAC schuin voor het doel kon 
scoren. Met de 0-1 voorsprong 
werd de rust bereikt.
Opboksen
In de tweede helft mocht KDO 
opboksen tegen de wind, maar 
dit leidde niet tot onrust in het 
Kwakelse spel. In de 63e minuut 
brak Jesse Stange door aan de lin-
kerkant van het veld. In een 2 te-
gen 1 situatie, zette hij vervolgens 
Mathijs van Rijn vrij voor de plaat-
selijke doelman. Mathijs moest 
echter toezien dat zijn schot knap 

gekeerd werd door de sluitpost 
van ROAC. In de laatste fase van 
de wedstrijd liet ROAC zich steeds 
meer gelden. De druk op KDO 
nam toe doordat de thuisploeg 
veelal de bal hoog inbracht en 
gokte dat deze goed terecht zou 
komen. In de 74e minuut hield 
Jesper Oudshoorn zijn ploeg op 
de been, nadat hij één op één 
kwam te staan met de linksbui-
ten van ROAC. Even later kregen 
de gastheren ook een kansrijke 
vrije trap op zo’n 20 meter van 
het doel, maar dit leidde tot niets. 
In de 84e minuut leek Mathijs 
van Rijn echter de wedstrijd de-
finitief te beslissen, nadat hij de 
bal in één keer over de uitlopen-
de doelman wist te schieten, 0-2. 
Grote vreugde aan Kwakelse zij-
de, maar dit was nog slechts van 
korte duur. In de eerste tegenaan-
val na het doelpunt maakte ROAC 
de aansluitingstreffer. 

Vrije trap
Een vrije trap werd binnengekopt 
door Wessel van de Poel, 1-2. Na 
dit doelpunt ontstonden er en-
kele hachelijke situaties voor het 
doel van KDO. Toen de uitblin-
kende Jesper Oudshoorn in de 
94e minuut zijn laatste redding 
van de middag maakte, was de 
Kwakelse overwinning een feit.
Door deze belangrijke driepun-
ter passeert KDO ROAC op de 
ranglijst en klimt naar de zeven-
de plaats in de 2e klasse C. Met 
slechts drie punten achterstand 
op nummer 4 GDA blijven de on-
derlinge verschillen op de rang-
lijst gering. Aanstaande zondag 
om 14:00 uur hervat KDO de com-
petitie met een thuiswedstrijd te-
gen Foreholte. De nummer 12 
uit Voorhout wist uit zijn laatste 
drie wedstrijden maar liefst ze-
ven punten te pakken, waaron-
der een 2-2 gelijkspel afgelopen 
zondag tegen DSOV. KDO is dus 
gewaarschuwd, maar de over-
winning tegen ROAC zal onge-
twijfeld het enthousiasme in de 
groep doen versterken.
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Talent Team West  vlnr  Xander Bak, trainer Zahur Fraai, Alec van der Mast , Yvette de Waard, Jaro van Lier, Trai-
ner Noud Verstegen, Odin Verhoog, Roy Kater, Jessy Soede, Matthew Sikma en Kris Kuiper

Alec van der Mast maakt een fraaie 
sprong

Drie UWTC-ers in BMX 
Talent Team West
Uithoorn - Op zondag 11 maart 
vond in de kantine van de Uit-
hoornse UWTC de teampresen-
tatie plaats van het BMX afde-
lingsteam het Talent Team West  
(TTW).
Het TTW is een opleidingsteam 
onder de vlag van de KNWU 
waarin talenten uit de afdeling 
West in de leeftijden van 12-16 
jaar gescout worden. Onder lei-
ding van Teammanager Norman 
Kater en coaches Noud Verstegen 
en Zahur Fraai worden de bmx-
ers begeleid met een programma 
van trainingen en wedstrijdcoa-
ching. Het einddoel is om uitein-
delijk wellicht richting de jeugd-

selectie van de KNWU van Rob vd 
Wildenberg en bondscoach Bas 
de Bever door te stromen. UWTC-
er Bart van Bemmelen is de eerste 
bmx-er die volgens deze route bij 
jong-Oranje belandde.
Het team bestaat nu uit 9 rijders, 
waarvan 3 van UWTC. Roy Kater is 
al enige jaren TTW-er, maar sinds 
dit jaar zijn namens UWTC ook 
boys 13 rijders Jessy Soede uit Ze-
venhoven en Alec van der Mast 
uit Uithoorn geselecteerd. 

Sponsors
Onder belangstelling van spon-
sors, familie en vrienden werden 
de rijders op het podium ontvan-

gen en geïnterviewd door Olaf vd 
Wijngaard, voorzitter van de af-
deling BMX van UWTC maar te-
vens begenadigd presentator en 
speaker tijdens de wedstrijden, 
waarbij hij de rijders vroeg naar 
hun doelen voor komend jaar.  De 
meeste rijders antwoordden dat 
een plaats in de finale van het Ne-
derlands Kampioenschap BMX, 
wat op 8 juli bij UWTC in Uithoorn 
plaats zal vinden wel erg mooi 
zou zijn.  Na de champagnetoast 
gingen de rijders hun fiets pak-
ken en volgde een fotosessie in 
de teamtent om zo de teamspon-
sors MX Deals, Bedrijswagenland.
nl, GrafischeAfwerkers.nl en Schijf 

BMX Tracks (die ook de bmx-baan 
in Uithoorn gebouwd heeft) goed 
in beeld te krijgen. Daarna was 
er een demonstratietraining en 
konden de rijders laten zien wat 
er aan techniek en snelheid bij de 
BMX sport komt kijken.

Trainingscentrum
Sinds kort is bekend geworden 
dat de UWTC ook als Regionaal 
Trainingscentrum (RTC) is aange-
wezen door de KNWU en daar-
mee wordt UWTC ook meteen de 
thuisbasis van het TTW. Het club-
huis van UWTC viel de KNWU op 
door de voor BMX clubs unieke 
faciliteiten van een grote kantine 
met o.a aparte spinningruimte, 
die ook voor fitness doeleinden 
gebruikt zal gaan worden. Dat in 
samenhang met de fraaie wieler-
baan van de afdeling Wielren en 
het net aangelegde Veldrijdpar-
cours zorgt voor een bijzonde-
re mix waarbij de rijders van niet 
alleen BMX maar ook de ande-
re disciplines zich goed kunnen 
ontwikkelen en ook in de breedte 
voor groei zal gaan zorgen. UWTC 
is er trots op, en natuurlijk op Roy, 
Jessy en Alec! Op naar het NK op 
8 juli in Uithoorn!

Sterk KDO boekt 
zwaarbevochten zege

Al veel duidelijkheid bij BVK
De Kwakel - Waar het in de strijd 
om promotie of tegen degrada-
tie voor veel paren tot de laat-
ste speelavond spannend blijft 
is er in deze cyclus na 5 van de 
6 speelavonden al veel duidelijk-
heid waar het degradaties be-
treft. In zowel de A- als de B-lijn 
zijn er 2 paren waarvoor geen 
redding meer mogelijk is en gaat 
de strijd daar dus alleen nog maar 
spannend worden voor de 3e de-
gradatieplek en die lijkt nog maar 
tussen 2 paren te gaan.
Wie zich in de A-lijn zeker geen 
zorgen hoeven te maken over de-
gradatie zijn Kitty en Huub van 
Beem. Vorige week noemde ik het 
nog vrij verrassend dat zij boven-
aan stonden in de totaalstand, 
deze week lieten zij even zien dat 
het niet meer dan terecht was dat 
zij daar stonden. Met 59,03% wer-

den zij 1e en vergrootten daar-
mee zelfs hun voorsprong op Nel-
ly Vork en Andre Verhoef. Die wer-
den nu 2e met 54,86% en zij staan 
in de totaalstand 1,3% gemiddeld 
achter. Niet onoverkomelijk, maar 
zij zullen er flink tegenaan moe-
ten op de slotavond. Christa Leu-
ven en Rita Ritzen werden met 
54,51% 3e. Emmy en Gerard slo-
ten de rij.

B-lijn
In de B-lijn de 3e 1e plaats in deze 
cyclus voor Wil van der Meer en 
Cor Hendrix, nu met 62,5%, een 
score die geen enkel ander paar 
deze avond haalde. In de totaal-
stand staan zij onbedreigd bo-
venaan met meer dan 2,5% voor-
sprong op de achtervolgers. Op 
de 2e plaats deze avond eindig-
den Anneke Karlas en Loes Schijf 

Club van 100 knapt 
toegangsweg op
Uithoorn - De club van 100 van 
Legmeervogels heeft met be-
hulp van een aantal vrijwilligers 
de weg naar het clubhuis opge-
knapt doormiddel van het plaat-
sen van andere, plantenbakken 
totaal zijn er 18 nieuwe bakken 
geplaatst. In de nieuwe bakken 
zijn vervolgens een 52 stuk nieu-
we Buxes geplaatst. Deze Buxes 
zijn gehaald bij boomkweke-
rij Ed Bertoen. In de nieuwe bak-
ken zijn totaal 85 zakken met spe-
ciaal bemeste tuinaarde gegaan. 
De oude oranje plantenbakken 

waren aan vernieuwing toe en de 
planten in deze oude oranje bak-
ken waren er niet al te best aan 
toe. Deze planten waren zeer ze-
ker aan vervanging toe. Daarom 
maar gelijktijdig de nieuwe bak-
ken geplaatst.
Ook organiseert de Club van 
100 samen met Team Samen 
Sterker het jaarlijkse Koppel Kee-
ztoernooi voor het goede doel. 
Dit jaar werd er een fantastisch 
bedrag opgehaald voor speeltoe-
stellen voor =onze kleintjes= op 
het sportpark. 

Legmeervogels blijven in 
de race voor de prijzen
Uithoorn - Door de 4-3 overwin-
ning van Legmeervogels op het 
Alkmaarse AFC’34 blijft Legmeer-
vogels meedoen om de prijzen in 
de 1ste klasse A.
Of de overwinning van Legmeer-
vogels verdiend is daar waren 
de meningen na afloop zeer ver-
deeld over. In tegenstelling tot 
eerder gespeelde wedstrijden 
waarin Legmeervogels al snel te-
gen een achterstand aan kijkt is 
het nu Legmeervogels dat na 3 
minuten op een 1-0 voorsprong 
weet te komen.
Een vrije trap op zeker 25 meter 
van het doel van AFC’34wordt 
door Dennis Bakker op een zeer 
fraaie manier tegen het nylon ge-
schoten. Voor de doelman van 
AFC’34, Mike Wesselink is er geen 
houden aan. Dan denkt Legmeer-
vogels dat het wel weer een mak-
kelijke middag gaat worden. 
AFC’34 denkt daar zo niet over en 
neemt het initiatief over en dringt 
Legmeervogels terug op eigen 
helft. Het spel van Legmeervo-
gels zakt in deze face van de strijd 

naar een bedenkelijk peil. In de-
ze face krijgen Jordan de Jong, 
die volgend seizoen uitkomt voor 
Legmeervogels, Stan Snijders en 
Olovanni Dors diverse keren de 
kans om AFC’34 naast Legmeer-
vogels is schieten. Voor Legmeer-
vogels is het een geluk dat deze 
spelers althans deze zondag niet 
tref zeker zijn. Toch komt AFC’34 
nog voor de rust op gelijke hoog-
te. Een misverstand op het mid-
denveld door spelers van Leg-
meervogels brengt AFC’34 in bal-
bezit en het dan Giovanni Dors 
die de 1-1 weet te score. Met de-
ze stand op wordt de rust ge-
haald en mag Legmeervogels 
zijn handen dicht knijpen dat de-
ze stand nog steeds op het score-
bord staat.

Initiatief
Direct na de aftrap van de twee-
de helft neemt AFC’34 weer het 
initiatief maar nu is de verdedi-
ging van Legmeervogels beter 
bij de les en geeft geen mogelijk-
heid weg. Dan in de 54ste minuut 

weet Damien de Vegt een ver-
keerde terugspeelbal op te pak-
ken en oog in oog met de doel-
man van AFC’34 faalt hij niet en 
brengt Legmeervogels op een 
2-1 voorsprong. Als dan Den-
nis Bakker in de 54ste minuut op 
aangeven van Janyro Purperhart  
zijn tweede treffer en de derde 
treffer voor Legmeervogels weet 
te score is het 3-1  geworden. Ver-
volgens krijgt Nick Verschut een 
2-tal mogelijkheden om het duel 
helemaal op slot te gooien. Maar 
even zoveel keer is de doelman 
van AFC’34 Mike Wesselink die 
als winnaar uit deze tweestrijd 
komt. In de 83ste minuut komt 
AFC’34 zeer verrassend op  3-2.
het is invaller Kobina Plange die 
de spanning weet terug te bren-
gen. Hieruit blijkt dat AFC’34 de 
strijd niet opgeeft. In de 88ste mi-
nuut brengt invaller Tim Correia 
het verschil weer op 2 treffer als 
hij op aangeven van Damien de 
Vegt de 4-2 scoort. Ver in blessu-
re tijd komt AFC’34 op 4-3. Het is   
Giovanni Dors die met een zeer 
fraaie treffer de eindstand be-
paald op 4-3. 
Aanstaande zondag staat voor 
Legmeervogels de zware uitwed-
strijd op het programma tegen 
degradatiekandidaat Hillegom . 

Het duel Hillegom – Legmeervo-
gels zal voor Hillegom een van de 
laatste mogelijkheden te zijn om 
aan directe degradatie te voorko-
men. Om aan rechtstreekse de-
gradatie te ontsnappen is winst 
op Legmeervogels voor Hillegom  
noodzakelijk. het zal dus geen 
makkelijk duel worden voor Leg-
meervogels.
Aan de andere kant is het ook zo 
dat als Legmeervogels wil mee 
blijven doen om de prijzen er 
toch echt gewonnen moet wor-
den van Hillegom. Hillegom te-
gen Legmeervogels begint om 
14.00 uur. Dan op zaterdag 31 
maart speelt Legmeervogels om 
18.30 uur thuis tegen EDO.  EDO 
ook een degradatiekandidaat.  
De stand tot en met afgelopen 
zondag is dat Fortuna Wormer-
veer aan de leiding gaat in de 1ste 
klasse A met 37 punten uit 17 du-
el. op de 2e plaats staat DEM met 
37 punten uit 18 duels. Legmeer-
vogels staat op een fraaie derde 
plaats met 35 punten uit 18 du-
el. op de vierde plaats staat nu 
nog JOS/watergraafsmeer met 33 
punten uit 16 wedstrijden.
Dus ook JOS/watergraafsmeer 
doet nog volop mee om recht-
streeks promotie naar de hoofd-
klasse af te dwingen.

met 56,94%. Zij staan ook 2e in 
de totaalstand en worden op de 
voet gevolgd door Jan van der 
Knaap en Jaap Verhoef (achter-
stand 0,13%) die deze avond ge-
deeld 3e werden met Rie Bezijen 
en Gerbrand   van Nigtevegt (bei-
den 56,25%). Nummer 4 in de to-
taalstand staat 1,05% gemiddeld 
achter nummer 3 en nummer 5 
1,7%. De rest van het veld is ‘ge-
zien’. Hier dus nog volop span-
ning.
Toos en Annie zijn aan een af-
scheidstournee in de B lijn bezig. 
Ook deze avond wilde het niet 
vlotten: 14e van de 14.

C-lijn
In de C-lijn is de opmars van May-
ke Dekker en Trudy Fernhout 

waarschijnlijk net te laat inge-
zet. Na hun 2e plaats vorige week 
werden zij nu 1e met 59,38%. 
Ria Bulters en Matty Overwater 
scoorden een gedeelde 2e plaats 
met Tiny Rijpkema en Riet Koot. 
Beide paren noteerden een fraaie 
57,81%, een score die dus ook in 
de 2 andere lijnen alleen door de 
nummers 1 werd overtroffen.
Riet Wesselingh en Janny Snabel 
staan in de totaalstand een snel-
weglengte voor, alleen op de hui-
dige nummer 2 al 3,5%, die op 
hun beurt weer 2% of meer voor-
staan op de rest van het veld. Be-
houdens een reglementaire ‘blok-
kade’ wordt hier dus alleen nog 
maar jacht gemaakt op de 3e pro-
motieplaats, waar dan nog 4 pa-
ren om strijden.

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL
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Open dag TennisClub 
Uithoorn
Uithoorn - Tennis is een van de 
leukste sporten als het gaat om 
spel en plezier! Waar kan je be-
ter van de buitenlucht genieten 
dan in ons mooie park in het Li-
bellebos? De tennisclub Uit-
hoorn heet nieuwe enthousias-
te leden hartelijk welkom en or-
ganiseert daarom op zaterdag 31 
maart een open dag  van 13.00 
tot 16.00 uur. Er kan op de open 
dag vrij getennist worden en er 
worden rackets getrokken, zodat 
de (nieuwe) leden elkaar kunnen 
leren kennen. De trainers kun-
nen ook een clinic (een proef-
les) geven voor wie dat wil. Ver-
der kunnen nieuwe leden rond-
kijken in het clubhuis, een drank-
je nemen maar ook meteen be-
ginnen met een balletje slaan, 
neem je racket mee. Als je geen 
racket hebt, kan je er wel een le-
nen van onze trainers. Als je voor 
1 mei lid wordt krijg je 30% kor-

ting op de contributie (zie ook 
onze site). Word je als ouder sa-
men met je kind lid? Dan krijg je 
als nieuw seniorlid eenmalig ex-
tra korting. Dus wat houdt je nog 
tegen? Meld je snel aan! TC Uit-
hoorn organiseert ook veel acti-
viteiten voor de (jongste) jeugd. 
Het park gaat 1 april open en dan 
kan er het hele seizoen getennist 
worden! Voor senioren starten de 
rackettrek-avonden op woens-
dagavonden. Voor meer informa-
tie zie onze website of mail de le-
denadministratie (ledenadmini-
stratie@tcuithoorn.nl), de voor-
zitter Eelco Troost (voorzitter@
tcuithoorn.nl) of onze secreta-
ris Paula Glas (secretaris@tcuit-
hoorn.nl ). Meer informatie over 
de vereniging (zoals contactge-
gevens) staat op onze site. Daar is 
ook het uitgebreide programma 
voor jeugd en senioren te vinden, 
zie www.tcuithoorn.nl

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 15 maart 
werd er door 45 zeer gemotiveer-
de liefhebbers  in de Schutse ge-
klaverjast en gestreden om de fel-
begeerde prijzen.
Deze keer werd Jo Smit tot ko-
ningin van de avond uitgeroe-
pen. Met grote overmacht wist 
zij beslag te leggen op de hoofd-
prijs. Met maar liefst 7314 pun-
ten werd zij afgetekend winnares. 
Een prestatie van formaat. Boven-
dien betekende deze score een 
verbetering van haar puntento-
taal dit seizoen.
De tweede prijs was deze week 
met een score van 6916 punten 
weggelegd voor Douwe Douw-
stra. Om  de derde prijs werd en 
ware veldslag geleverd. Uitein-
delijk wisten met een gelijk aan-
tal van 6851 punten Gonnie de 
Kuijper en Piet Luijten hier beslag 
op te leggen. Voor Corrie Smit 
viel deze avond weinig eer te be-
halen. Zij moest tot het uiterste 

gaan om toch nog tot het scha-
mele aantal van 4807 punten te 
komen. Door dit resultaat was de 
poedelprijs dan ook voor haar. In 
ieder geval mag zij de volgende 
kaartavond als troost de bij deze 
prijs behorende fles verrukkelijke 
wijn in ontvangst nemen. 
De marsenprijzen, bestaande uit 
door DUO plant verzorgde prach-
tige boeketten bloemen, gingen 
deze avond naar To van de Meer, 
Ria Smit (2x) en Jaap den Butter  
terwijl de cadeaubonnen, even-
eens te besteden bij DUO plant, 
in deze categorie gewonnen wer-
den door wederom To van de 
Meer en Ria Smit, alsmede Egbert 
Verkerk en Jo Smit.
De marsenprijzen bestaande uit 
een fles wijn waren deze week 
voor Bettie Verhaegh en Bep 
Groeneveld.  Met 3 gewonnen 
prijzen was Ria Smit deze avond 
de gelukkigste. Bij deze alle win-
naars van harte gefeliciteerd.

Super score voor
Hans en Nico
Regio - Maandagavond 19 maart 
werd met 28 paren de 4e ron-
de van de 5e zitting van de pa-
ren competitie van bridgevereni-
ging Uithoorn (B.V.U) gespeeld in 
de barzaal van sporthal de Scheg.
In deze 4e ronde ging in de A-
lijn de 1e naar Hans & Nico die in 
een super vorm iedereen van ta-
fel speelde met als resultaat een 
75% score de 2e werd opgee-
ist door Tineke v/d Sluis & Anke 
Reems met 62,15% en de 3e voor 
Greetje v/d Bovenkamp & Ria We-
zenberg met 57,08%.
Ook is nog het vermelde waard 
van de 6 ruiten die Marcel Dek-
ker & Huib v. Geffen als enige uit-
boden de rest bleef in 3 sa steken.  
In de B-lijn waren de gezusters 
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhui-
zen zeer goed op dreef met een 
score van 63,41% op de 2e ein-
digden Jacqueline Beukers & An-
Volkers met een mooie score van 
62,15% op de 3e eindigde Riki 

Spook & Hans Geels met 59.83%. 
De voorlopige tussenstand in de 
A-lijn is  1e Hans & Nico, 2e Wim & 
Marcel, 3e Tineke & Anke. In de B-
lijn 1e Anja & Marja de 2e Thea & 
Mirjam de 3e Nelly & Jaap.

Het is de BVU er veel aan gelegen 
om zoveel mogelijk instroom te 
krijgen van nieuwe bridgers. Zo 
geven we regelmatig bridgeles-
sen.
Bent u een beginnend bridge-
paar (of thuisbridgers) dat ook 
het verenigingsleven wil leren 
kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met Hans Wagen-
voort tel. 06-53368948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Geanimeerde strijd bij 
Sans Rancune
Regio - Vandaag een dag dat ie-
dereen wel mee lijkt te doen.  
Zelfs de grootste klagers kunnen 
ditmaal niet zeggen dat ze geen 
kaart gehad hebben. Beide wind-
richtingen bieden op veel spellen 
lustig mee. Meestal betreft het zo-
geheten verdelingsspellen, waar-
bij de verdeling meer dan de pun-
ten de kracht van de hand bepa-
len. In de A-lijn uit zich dat door 
relatief veel doubletten. Op een 
spel met de punten 19-21 ver-
deeld bieden NZ op twee tafels 5 
Ru. Het ene OW-paar doubleert, 
dat kunnen ze met deze punten 
echt niet geloven.  Het contract 
wordt echter gemaakt.  Op de 
andere tafel aarzelend 5 Ha, wat 
eveneens van een lintje voorzien, 
eentje down hobbelt.  De ande-
ren spelen de ruiten of harten on-
gedoubleerd.  5 Ruiten gaat ver-
der eentje down of wordt met 
overslag gemaakt.  In de A-lijn  is 
ongeveer 30% van de spellen ver-

delingsspel.  Niet iedereen blijkt 
hier evengoed op ingespeeld te 
zijn.  Greet en Lijnie triomferen 
met 60,63% boven de broers Her-
man en Theo met 56,25%.
In de B-lijn nog veel meer van dit 
soort spellen, tot wel ongeveer 
de helft toe. Uitzonderlijk. Dat le-
vert weer eens een andere win-
naar op.  Allereerst moet vermeld 
dat Riet en Thijs op een “gewoon” 
spel klein-slem schoppen boden 
en veiligstelden. Anderen kwa-
men niet verder dan de manche, 
of bleven in twee schoppen ste-
ken.  Zo biedt de B de mogelijk-
heid rustig dingen uit te probe-
ren zonder meteen heel hoog-
dravend te hoeven doen. Win-
naar werden hier afgetekend 
Mayke en Corry, met de prachti-
ge score van 67,50%.  Als u een 
dinsdagmiddag van de sfeer wilt 
proeven, of misschien eens voor 
iemand invallen, belt u dan Lijnie 
Timmer, (0297)561126.

Weer viertallen bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - In vijf lijnen werd na het 
parenbridge de viertallencom-
petitie weer opgepakt. In de A- 
lijn verzamelde het team onder 
aanvoering van Lijnie Timmer 16 
punten en bracht het totaal zo 
op 59. Op twee staat nu het team 
van Theo Klijn met 56 en het team 
van Jan Egbers volgt hier als der-
de met 50 punten precies. In de 
B- lijn scoorde het viertal onder 
leiding van Francis Terra even-
eens 16 punten en bracht het to-
taal zo op 35 als eerste. Het viertal 
van Cobie Bruine de Bruin werd 
nu tweede met 15, maar moet 
in de tussenstand het viertal van 
Tonnie Steegstra, dat op 23 pun-
ten staat, nog voor laten gaan. In 
de C afdeling was de winst met 
14 punten voor het groepje van 
Klaas Visser, dat met 31 punten 
hier nu aan de leiding gaat. Op 
twee staat de groep van Hans Sel-
man met 23 punten. 

D-lijn
De D-lijn is het domein van de 
vier van Huub Kamp, die nu 17 

punten verzamelden en de stand 
hier op 36 brachten. De vier van 
Ger van Praag reikten ook tot 17 
punten, maar eerder behaalde re-
sultaten waren minder en zij de-
len nu plek twee met de vier van 
Marianne Jonkers met voor bei-
den een totaal van 18. In de E- 
lijn ging de winst naar Klaas Ver-
rips en zijn drie steunpilaren met 
15 punten, gevolgd door Atie de 
Jong en de haren met 13 en Adrie 
Bijlsma met haar lijstduwers met 
11 punten.
De tussenstand is hier team Ver-
rips op één met 82, team Bonhof 
op twee met 67 en team Bijlsma 
als derde met een score van 55. 
Volgende keer volgt de ontkno-
ping en wilt u daar in het vervolg 
ook bij zijn kom dan kaarten bij 
Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Voor inlichtingen het 
secretariaat: E- mail gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540.

Vooraf snel biedafspraken 
bij ABC is erg lastig
Regio - Donderdag 15 maart 
werd de op een na laatste zit-
ting van de 4e competitieronde 
gehouden bij de Amstelbridge-
club. Omdat er enkele bridgers 
met een andere partner “moeten” 
spelen, eigen partner is dan door 
omstandigheden afwezig, wordt 
meestal snel de meeste bekende 
biedingen even doorgesproken.  
Ook met een “vreemde” partner 
moet je elkaar goed kunnen be-
grijpen bij het bieden.  Er zijn tal 
van conventies bij dit spel moge-
lijk en er moet toch een biedclick 
zijn tussen de twee partners. He-
laas kan dit soms helemaal ver-
keerd uitpakken. Ook al ben je 
een goede bridger. 

In de B-lijn overkwam dit het 
“combipaar” Leny & Grace. Van 
de 24 spellen gingen er 15 down. 
Dat is erg veel mensen. Wel wa-
ren spel 6 en 8 geweldige opkik-
kers voor dit paar. Ze behaalden 
toen een door Miep & Madelon 
gedoubleerd 5 harten contract 
en speelden ook nog eens een 3 
schoppencontract tegen dit paar 
twee down. Twee keer 100% sco-
re. Helaas stonden daar teveel 0% 
scores tegenover, zoals een niet 
behaalde en gedoubleerde 5 har-
ten contract bij spel 4 en het niet 
uitgeboden manchecontract bij 
spel 23. Wies speelde weer met 
haar eigen partner Marthe en 
hebben geen 0 gescoord wel 6 
keer 100%. Zij werden dan ook 
eerste. Ook Gerard & Joke speel-
den erg goed met 7 keer 100%, 
maar daar stond drie keer 0% te-
genover. 

In de A-lijn werd door Henk & 
Greet een klein slem geboden bij 
spel 19. Dit 6 schoppencontract 
ging 1 down. Andere paren die 
dit klein slem contract niet uit-
boden, maar stopten bij de man-
che behaalden +2. De tegenpar-
tij probeert bij een slembieding 
het onderste uit de kan te halen 
en dat is blijkbaar gelukt door Ad-
die & Jeannet.
Ook bij spel 22 was het tegen-
spel heel verschillend. Sommige 
paren haalden 4 harten contract, 
andere paren +1 en Els & Alice 
+2! Spel 7 is nog een vermelding 
waard. Bij dit spel zat er een groot 
slem in, maar niemand durfde dit 
uit te bieden. Wel is 6 harten uit-
geboden door twee paren. He-
laas blijven dan toch nog drie pa-
ren, met zoveel punten en een 
lange hartenkaart, op 4 hoog-
te zitten. Voor de tegenpartij erg 
gunstig!

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Greet & Henk 68,06%
2. Addie & Jeannet  58,33%
3. Greet & Ria  54,17%

B-lijn
1. Wies & Marthe 68,75%
2. Joke  & Gerard 61.81%
3. Leny & Phini 49,31%

Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij 
onze secretaris tel. 020-8223598 
Wij spelen op de donderdagoch-
tend van 9.00 tot 12.00 in het 
Buurtnest.

Spannende zondag voor 
KDO B1!
De Kwakel - Dit zaalseizoen is on-
ze B1 in de Topklasse gaan spelen. 
De verwachtingen waren voor-
af door de coaches en speelsters 
niet al te hoog gespannen. “Als 
we een paar punten kunnen pak-
ken in deze klasse, is dat al mooi”, 
aldus coach Carla. 
Maar niets is minder waar. Inmid-
dels is de zaalcompetitie bijna ten 
einde en we kunnen met recht 
zeer trots zijn op dit team en de 
begeleiding. Het team heeft  op 
dit moment, een prachtige ge-
deelde eerste plaats weten te be-
machtigen (Quintus heeft een 
beter doelsaldo). KDO en Quin-
tus hebben beiden 16 wedstrij-
den gespeeld, 28 punten weten 
te behalen van 14 gewonnen en 
2 verloren wedstrijden. Inmiddels 
is de competitie zover gevorderd 
dat de tweede plaats in ieder ge-
val zeker is voor KDO B1. Dat is 

natuurlijk al een geweldige pres-
tatie. Maar met ook de nr. 1 posi-
tie nog in het vizier willen de mei-
den deze titel ook eigenlijk wel 
binnenhalen!

A.s. zondag wordt DE kraker van 
deze competitie gespeeld in de 
KDO-hal. Om 14.45 uur begint 
de wedstrijd tussen de nummers 
een en twee, KDO B1 – Quintus 
B2. Beide teams zullen vol voor de 
overwinning gaan. Een definitie-
ve beslissing in deze competitie 
zal deze dag nog niet vallen om-
dat de zaalcompetitie van deze 
klasse iets langer doorloopt dan 
de reguliere competitie. Maar bij 
winst van een van de partijen is 
een kampioensfeestje een beet-
je dichterbij. Kom dus allen de 
B1 meiden aanmoedigen en zorg 
dat de tribune vol zit met enthou-
siaste supporters!

Trainingen Mindfulness 
en Levenskunst in TCO
Regio - Woorden die bij Mindful-
ness passen zijn: zelfbewustwor-
ding, zelfinzicht, milde aandacht 
voor jezelf ontwikkelen en van 
‘moeten naar ont-moeten gaan’. 
Een training Mindfulness kan 
mensen die last hebben van pie-
kergedachten, onrust, burn-out-
klachten en stemmingswisselin-
gen handvatten bieden om be-
ter met deze klachten om te leren 
gaan. Alle oefeningen in de trai-
ning (meditatie, lichaams- en ge-
dragsoefeningen) zijn gericht op 
het bevorderen van het eigen be-
wustzijnsproces en op het leren 
zo vaak mogelijk in het nu te le-
ven. Dit geeft grote (keuze)vrij-
heid en rust. Je hoeft niet persé 
iets te mankeren; als je bewuster 
in het leven wilt staan en je per-
soonlijke ontwikkeling wilt be-
vorderen, kan een achtweekse 
training ook veel bieden. Deze 
training Mindfulness start op 19 
april, is op acht donderdagavon-
den en bij voldoende aanmeldin-
gen ook op acht dinsdagochten-
den (vanaf 17 april).

Eigen wijsheid en kracht
Iedereen heeft zijn of haar ei-
gen levensvragen en thema’s 
waar men tegenaan loopt, of er-
ger, waar men soms zelfs op stuk 
loopt. “In wie je nu bent en wat je 
doet, is je geschiedenis en familie 
van herkomst van grote invloed 

geweest. In onze jeugd ontwikke-
len we patronen die ooit helpend 
waren, maar je nu kunnen afhou-
den van je eigen levenspad”, ver-
telt Marianne Buskermolen. “De 
intensieve vitaliteitstraining Le-
venskunst geeft de mogelijkhe-
den om je daar van los te maken 
en van je struikelblokken stap-
stenen te maken. We gebruiken 
daarbij de ‘familieopstelling’ als 
inzichtgevend en helend instru-
ment. De training helpt je om je 
weer in contact te brengen met je 
eigen wijsheid en kracht en laat 
jouw levensenergie weer stro-
men.” De training is gebaseerd op 
NLP en Systemisch Werk en be-
staat uit vier dagen en één avond. 
Op 20 en 21 april (hele dag) start 
de training Levenskunst, daar-
na nog twee hele dagen en één 
avond. Voor de trainingen Mind-
fulness en Levenskunst zijn be-
langstellenden welkom voor een 
vrijblijvend informatie- en ken-
nismakingsgesprek. Bel of mail 
voor Mindfulness: Joke van der 
Zwaan, 06-23861976 en  info@
wingsandfootprints.nl. Voor Le-
venskunst: Marianne Buskermo-
len, 0297-324757 en info@tco-
aalsmeer.nl. Meer weten over de 
trainingen en de trainers? Kijk 
dan op www.wingsandfootprints.
nl of www.info@tco-aalsmeer.nl. 
Locatie trainingen: TCO, Oostein-
derweg 272 in Aalsmeer.

Afscheid bij Vrijwillige 
Brandweer Wilnis
Wilnis - Klaas Alblas en Marco 
van Dijk hebben afgelopen vrij-
dagavond 16 maart afscheid ge-
nomen bij de Vrijwillige Brand-
weer Wilnis. Tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering werden Klaas 
en Marco bedankt door de post-
commandant Marcel Dokter voor 
hun inzet bij post Wilnis. Klaas Al-
blas heeft 35 jaar bij de brand-
weer in Wilnis uitgerukt. ‘Na 35 

jaar brandweren, is het nu goed 
voor wat het is’ aldus Klaas. Door 
zo een lange tijd bij de brand-
weer actief te zijn geweest, is hij 
erelid geworden van de vereni-
ging. Marco van Dijk is naast vrij-
williger in Wilnis ook beroeps-
brandweerman in Amsterdam. 
Door verhuizing kan hij niet lan-
ger in Wilnis blijven uitrukken als 
vrijwilliger. 

Paaseieren Schilderen
Mijdrecht - Mantelzorgers uit 
de gemeente De Ronde Ve-
nen zijn 26 maart van har-
te welkom in de Buurtkamer 
Mijdrecht om gezellig samen 
paaseieren te beschilderen. Na 
een koude periode komt de 
lente weer in het land. De eer-
ste krokusjes zijn al te zien. Tijd 
voor het Paasfeest en daar be-
steden we in de mantelzorg-
salon natuurlijk aandacht aan. 
We gaan met elkaar paaseie-
ren beschilderen. De mantel-
zorgsalon is van 13.30 tot 15.30 
uur. De buurtkamer is in de Go-
sewijn van Aemstelstraat 5. De 

mantelzorgsalon is er voor al-
le mantelzorgers uit De Ronde 
Venen. Om in te kunnen schat-
ten hoeveel mensen er komen, 
wordt het op prijs gesteld als u 
zich voor 22 maart aanmeldt 
bij Tympaan–De Baat, Steun-
punt Mantelzorg tel. (0297) 
230 280. Dit nummer is bereik-
baar op ma, di en do van 09.00 
tot 15.00 uur. U kunt zich ook 
aanmelden per e-mail mantel-
zorg@gmail.com. Heeft u ie-
mand nodig die uw zorgta-
ken even overneemt, dan kunt 
u contact met opnemen met 
Tympaan-De Baat.
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Creëer een gezellige sfeer door stijlen te combineren

Haal warmte en
comfort in huis

Nieuwe trends zorgen voor nog 
meer sfeer

Wegdromen in je
eigen badkamer

Houten jaloezieën spelen in op trend 
natuurlijke materialen

Raamdecoratie geeft
stijl aan je interieur

Hoe maak je een woning gezellig. Het is iets waar veel mensen 
mee worstelen. En toch is het helemaal niet zo moeilijk om 
warmte en comfort in huis te halen.

Creëer eenvoudig een verrassen-
de sfeer door verschillende stij-
len te combineren. De vele inte-
rieurcollecties wisselen voortdu-

neert fraai. Maar ook met de stij-
len Scandinavisch en modern stel 
je prachtige interieurs samen.
De kunst is het kiezen van de 
juiste items. Poe�es, krukjes, 
wanddecoratie, tafeltjes, kastjes 
en lampen bezorgen de kamer 
net dat stoere accent waar ieder-
een naar op zoek is. Met mooie 
karpetten en kussens haal je 
daarbij weer warmte in huis. 
Qua zitcomfort zijn strakke, ba-
sis eetkamerstoelen fraai en vaak 
ook betaalbaar. Stoere fauteuils 
zijn perfect voor dat ene hoek-
je in je woonkamer, dat net dat 
beetje extra’s nodig heeft. Heel 
trendy zijn de diverse bijzettafels, 
bijvoorbeeld met een combinatie 
van hout en metaal. Nonchalant 
en trendy doordat je verschillen-
de afmetingen met elkaar kunt 
mixen. Door te combineren krijg 
je een karakteristiek interieur, ro-
buust en smaakvol. Zeker als je 
gaat voor een mix van materialen 
zoals metaal, leder, hout en stof. 
Leef je gerust uit en maak er iets 
heel persoonlijks van.

De kunst is het kiezen 
van de juiste items. 
Foto’s: By-Boo

De badkamer is volwassen geworden. Tegenwoordig is het een 
ruimte waar we niet alleen een snelle douche nemen, maar waar 
we soms urenlang in verblijven. Dat betekent dat we steeds meer 
aandacht schenken aan de inrichting.

Producenten van badkamer-
meubels spelen hier slim op in. 
Steeds vaker schuurt het interi-
eur van de badkamer tegen de 
woonkamertrend aan. Met veel 
glas, een ‘getekende wand’ of 
zelfs een haard. Diverse nieuwe 
trends brengen de badkamer op 
een hoger niveau. Zoals douche-
tubs in mineral stone. Deze zijn 
in legio kleuren te verkrijgen en 
je hoeft niet voor standaardaf-
metingen te gaan. Er is genoeg 
keuze om iedereen te laten sla-
gen. Deze douchetubs zijn heel 
fraai te combineren met mine-
ral stone wastafelbladen. Het aar-
dige is dat structuur en look per-
fect bestand zijn tegen alle pro-
ducten die in de badkamer wor-

den gebruikt. 
En we zien meer nieuwe trends 
in de badkamer. Er wordt steeds 
vaker gebruik gemaakt van een 
zogenaamde con�gurator, waar 
je de afmetingen kunt ingeven 
van wastafel, onderbouwkast, 
spiegel, spiegelkast of kolomkast. 
Allemaal maatwerk. Je bepaalt 
daarbij meteen ook jouw kleur 
en ziet direct het resultaat en de 
combinatie met verlichting. Het 
vormt de basis van een droom-
slaapkamer vol luxe. Ultiem ge-
nieten!

Badkamers worden steeds 
comfortabeler en luxer.
Foto: Detremmerie

Iemand die meer verlangt van zijn interieur, schenkt veel 
aandacht aan raamdecoratie. Daarmee bepaal je de sfeer in 
huis, geef je stijl aan je interieur en draag je bij aan een mooiere 
manier van leven.

Raamdecoratie is er in alle soor-
ten en maten. Van vouwgordij-
nen en overgordijnen tot rol-
gordijnen en paneelgordijnen. 
En wat te denken van zelfkle-
vend textiel. Tegenwoordig kent 
het interieur geen beperkin-
gen meer voor raamdecoratie. 
Zelfs raampartijen tot tien me-
ter breed kunnen bediend wor-
den. De overgordijnen blinken 
dankzij diverse innovaties steeds 
vaker uit in gebruiks- en onder-

houdscomfort. Ook qua stijl is er 
veel mogelijk. Met Japanse pa-
neelgordijnen creëer je een strak, 
hedendaags interieur en kun je 
breed gaan door meerdere pane-
len te combineren. Dit alles met 
een ruim assortiment aan kleu-
ren, sto�en en zelfs gepersonali-
seerde prints. De collecties hou-
ten jaloezieën spelen in op de 
groeiende trend van natuurlijke 
materialen en geven elke kamer 
een unieke sfeer. Deze jaloezieën 

rend, waardoor je alle kanten op 
kunt. Je kunt kiezen uit verschil-
lende woonstijlen, zoals vintage, 
industrieel en retro. Dat combi-

laten je spelen met zonlicht en 
schaduw. Tenslotte is er nog een 
nieuwe innovatie in raamdecora-
tie: squid. Een transparante zelf-

klevende textielfolie die blikken 
buiten houdt, het licht binnen-
laat en het zicht naar buiten toe 
niet blokkeert. 

Raamdecoratie is er in alle 
soorten en maten. 
Foto: Inside

Interieur fleurt op 
met meer planten 
in de woning

Groen medicijn
voor de woning
We kijken graag naar mooie 
vloeren, stijlvolle meubels 
en fraaie kleuren. Maar we 
vergeten vaak om planten een 
rol te geven in het interieur. 
Terwijl het ‘groene medicijn’ 
zeker niet mag worden 
vergeten.

Planten brengen de kamer of 
keuken tot leven door de kleu-
ren, geuren en vormen. Daar-
bij zorgen planten voor een be-
tere kwaliteit van de lucht waar-
in wij leven. Ze zijn van groot be-
lang voor onze gezondheid, on-
ze �theid en ons welbevinden. 
Dat is belangrijk. Natuurlijk zijn 
we met z’n allen best veel bui-
ten. Maar uiteindelijk brengen 
we het grootste deel van ons le-
ven door in de woning, het kan-
toor of de schoolklas. Ruimten 
waar de luchtkwaliteit nog wel 
eens te wensen overlaat. Planten 
zorgen gelukkig voor een bete-
re lucht. Maar planten geven ook 
gewoon energie door er naar te 
kijken. Ze �euren de woning op. 
Een subtiele plant op de schouw, 
een bloemetje op de tafel of een 
grote kamerplant in een grote 
pot. Iedereen wordt vrolijk van al 
dat groen. 

Planten brengen de woning 
tot leven.
Foto: Air So Pure
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