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Burgemeester Heiliegers temidden van de gouden bruidsparen.

Net voor corona is de gemeente 
begonnen om alle gouden bruids-
paren (in etappes) uit te nodigen voor 
een gezamenlijke feestelijke ochtend. 
Door de pandemie werd deze prille 
traditie onderbroken, maar gelukkig 
kan zij inmiddels weer doorgang 
vinden. Onder het genot van zoete 
lekkernijen en een kopje ko�e 
maakte Burgemeester Heiliegers met 
iedereen een praatje. Over de huwe-
lijksdag, de kinderen en kleinkinderen 
en het leven in Uithoorn of De Kwakel. 

In zijn welkomstwoord noemde hij 
enkele gebeurtenissen uit “het huwe-
lijksjaar 1972”. Zoals de opening van 
de 11e Olympische Winterspelen, in 
het Japanse Sapporo; de eerste 
Winterspelen in Azië. De Nederlandse 
schaatsploeg, met onder andere Ard 
Schenk, Stien Kaiser, Kees Verkerk en 
Atje Keulen-Deelstra, won in totaal 
vier gouden, drie zilveren en twee 
bronzen medailles. En er waren meer 
Nederlandse sportsuccessen, wist de 
burgemeester. “In de Rotterdamse 

Kuip won Ajax de Europacup door 
Inter Milaan te verslaan met 2-0. Beide 
doelpunten kwamen van Johan 
Cruij�. In het tv-verslag van de 
wedstrijd was voor het eerst de 
herhaling van de doelpunten te zien 
in slow motion. En het komische duo 
Peppi en Kokki verscheen voor het 
eerst op de Nederlandse televisie.” Na 
zijn toespraak laat de burgemeester 
nog weten: “Leuk om te zien dat veel 
van de bruidsparen elkaar kennen. 
Dat is ook een van de redenen 
waarom we kiezen voor een geza-
menlijke feestelijke ochtend. Deze 
mensen staan nog vol in het leven. 
Een mooie gelegenheid om elkaar 

Uithoorn – In het Spoorhuis ontmoette burgemeester Pieter Heiliegers 
vorige week zeven bruidsparen die 50 jaar getrouwd zijn. Zij stapten in 
het najaar van 1972 in het huwelijksbootje.

Bruidsparen vieren hun 50-jarig 
jubileum met burgemeester

weer eens te zien en bij te praten. 
Heel gezellig altijd,” glimlacht de 
burgervader. Ook de gouden paren 
waardeerden de ochtend enorm: 
“Fantastisch dat de burgemeester hier 
tijd voor vrijmaakt.” Na a�oop van de 
feestochtend kregen zij een schilderij 
van Uithoorn en een bos bloemen 
mee.

De Kwakel - Na drie jaar stilte 
vanwege de coronamaatregelen 

Eindelijk weer een Nostalgische 
Avond in De Kwakel

aan elkaar, vaak tot hilariteit van de 
aanwezigen. Prachtige boerderijen 
en hun bewoners, het rijke vereni-
gingsleven, de groei van het dorp, 
kermis in het dorp, het ontstaan van 
Rick FM, het kwam allemaal voorbij. 
Geluiden van herkenning vanuit de 
zaal en een enkele keer een aanvul-
ling of correctie, het publiek deed 
mee. Een speciaal overzicht van de 
burgemeesters van de gemeente 
Uithoorn eindigde natuurlijk bij de 
aanwezige huidige burgemeester, 
die daarna uit handen van Dirk een 
heuse Kwakelse inburgeringsoor-
konde mocht ontvangen als blijk van 
waardering voor zijn kennismakings-
rondrit op de �ets en betrokkenheid 
bij De Kwakel.

100 jaar
Ruim tijd was er ingericht voor de 
bakker. Bakkerij Westerbos bestond 
drie jaar geleden 100 jaar én mocht 
zich ho�everancier noemen. Dirk 

voerde hierbij het typetje Jo 
Westerbos op, in bakkersout�t, met 
luide bel en broodmand en de zo 
karakteristieke grote snor, die in 1919 
de bakkerij kocht van zijn baas 
Eduard Conijn, die naar Noordwijker-
hout verhuisde. Sindsdien is bakkerij 
Westerbos niet meer weg te denken 
uit De Kwakel en een begrip in de 
wijde regio vanwege de vele bran-
cheprijzen die kleinzoon Jan 
Westerbos binnensleept. In 2007 
ging de broodbakkerij in zee met 
banketbakkerij Mens uit Mijdrecht en 
heet sinds 2019 Westerbos & Mens, 
Brood & Banket. Verder uitgestelde 
aandacht voor vele jubilea in 2019: 
Zorgboerderij Inner Art (12,5 jr.), Duo 
Plant (30 jr.), Kooyman BV (50 jr.), 
boerderij Leeuwarden 125 jr. (Polder-
sport; 25 jr.) en Van Rijn Fietsen (100 
jr. en het hele bedrijf Van Rijn 150 jr.). 
Uiteraard kwamen natuurlijk door 
alle items heen Kwakelse paradijsvo-
gels voorbij, onder wie Tinus Duif, 

organiseerde Stichting De Kwakel 
Toen & Nu weer een Nostalgische 
Avond in dorpshuis De Quakel. Vanaf 
19.00 uur vulde de grote zaal zich 
met mensen die zich verheugden op 
een avondje over hun dorp van toen 
en nu. Onder hen de burgemeester 
Heiliegers en zijn echtgenote. De 
avond werd geopend met de 
Kwakelse versie van het lied ‘Het dorp’ 
van Wim Sonneveld op tekst van 
Daan Bartels: https://www.youtube.
com/watch?v=MG3J0LG5bbM Samen 
met Cor Onderwater zong Daan met 
veel gevoel het lied, waarvan het 
refrein al snel werd opgepakt door 
het publiek. Op het grote scherm de 
bijbehorende Kwakelse beelden. De 
stemming zat er meteen goed in. Als 
vanouds praatte Dirk Plasmeijer de 
beelden van De Kwakel Toen & Nu 

Foto: Ton Plasmeijer

Jan Priem, Toon Pieper en Kees 
Klomp. Veel meer informatie over De 
Kwakel van vroeger en nu vindt u op 
www.de-kwakel.com. Het bestuur 
van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
wil hierbij de medewerkers van het 
dorpshuis en het bestuur van harte 
bedanken voor de uitstekende 
verzorging van deze Nostalgische 
Avond, alsmede Bakkerij Westerbos & 
Mens en slager Eijk & Veld voor de 
soesjes en de hapjes. En zo werd ook 
de nazit iets om op terug te kijken 
met een hapje en een drankje. 
De tweede Nostalgische Avond vindt 
plaats op vrijdag 17 februari a.s. Er 
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, 
tot wij aan de limiet zitten! 
Tijd: 19.30-22.45 uur. Een kaartje kost 
5 euro (incl. kopje thee of ko�e). 
Aanmelden bij Dirk Plasmeijer, 
telefoonnummer 06-54695548 of 
dp@de-kwakel.com
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COLUMN

Elke veertien dagen vind u hier 
een column van IVN, afdeling de 
Ronde Venen & Uithoorn.
IVN richt zich op natuureducatie.
Voor meer informatie: kijk op
onze website www.ivn-drvu.nl.

Planten hebben geen 
pootjes…

... daarom gebruiken ze mijn auto. 
Dat is een makkelijke manier. Ik vond 
laatst iets aan de zijkant van mijn 
voorruit: een zaad met een vleugel. 
Maar blijkbaar was met de auto 
sneller dan met die ene vleugel.
Ik dook dus in mijn boek ‘Versprei-
ding van zaden’, een uitgave van
de KNNV. Dat boek had ik trouwens,

met een lief voorwoord, eens van 
mijn moeder gekregen voor mijn 
zorg voor haar in de laatste jaren van 
haar leven. Maar dat even terzijde.
Ik vermoedde al van welke familie 
het zaad met het vleugeltje afkom-
stig was. IVN-ers vermoeden het te 
weten als ze een natuurwaarneming 
doen. Maar thuis meestal toch even 
nakijken dan.
Ik zocht onder het hoofdstukje 
‘Verspreiding door wind’. Een logi-
sche conclusie bij een zaad met een 
vleugel die op mijn auto was beland. 
Dan vind ik een stukje over ‘gevleu-
gelde diasporen’. Alle delen van een 
plant die kunnen worden getrans-
porteerd en die aanleiding kunnen 
geven tot een nieuwe plant worden 
verspreidingseenheden of diasporen 

genoemd. Mooi woord, maakt 
indruk: ‘diaspore’. Geen ‘diaspoor’
in het enkelvoud, maar ‘diaspore’.
Ik vond dus een gevleugelde 
diaspore op mijn auto. Je hebt ook 
windverspreiders met bijvoorbeeld 
de welluidende naam: stepperollers. 
Die benaming spreekt tot mijn 
verbeelding. Ik zie daarin kluwens 
planten met zaden over oneindige 
vlakten rollen, voortgestuwd door 
een harde wind. Inderdaad heb ik 
dat ook wel eens in werkelijkheid 
gezien, ook hier in Nederland. In de 
duinen/stranden bijvoorbeeld of 
langs kale stukken bij de rivieren.
De vleugels van aan de diaspore 
kunnen worden gevormd door de 
zaadhuid, de vruchtwand of door 
bloembekleedsels.

Ik wist trouwens niet dat het zaad wat 
op mijn auto terecht was gekomen 
afkomstig was van een exoot. De 
Gewone esdoorn, waar dit zaad van 
afkomstig was, blijkt een exoot 
genoemd te worden. De boom komt 
niet van oorsprong in ons land voor. 
Maar, denk ik, de (zuiden-)wind heeft 
zijn werk gedaan. Ik zie voor me dat 
de zaden die vrij onderaan de takken 
bungelen door de wind elke keer een 
aantal meters verder worden meege-
nomen en zo al ‘wandelend’ in ons 
land kunnen zijn aangekomen.
De vrucht van de Esdoornfamilie is 
een samara(nooit van gehoord): zij 
bestaat meestal uit twee eenzadige 
delen, elk met een lange vleugel. 
Deze vleugel werkt als windvanger en 
propeller en zo kwam dit esdoorn-

zaad met een helikoptervlucht op de 
voorruit van mijn auto terecht. Toch 
een heel avontuur voor zo’n zaad. 
Geen idee waar ze vandaan komt...
Elza Vis, IVN-natuurgids.
http://ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.nl

Uithoorn - Helena Basilova (piano), 
Eva van Grinsven (saxofoon) en 
Francine Vis (mezzo-sopraan) 
kennen elkaar al bijna hun halve 
leven. Deze drie gedreven, gepas-
sioneerde vrouwen hadden al heel 
lang de wens om samen het podium 
te delen vanwege hun grote geza-
menlijke liefde voor kamermuziek. 
Het afwisselende programma dat
zij samenstelden gaat over het leven 
en de liefde met ‘De vrouw’ in de 
hoofdrol: liefhebbende moeder, 
trouwe echtgenote, inspirerende 
muze, verleidelijke minnares en 
femme fatale. Ze voeren de com-
plete liederencyclus van Schumann 
‘Frauenliebe und -leben’ uit, omlijst 
met liederen van Nin, Brahms en 
Bridge. Daarnaast klinkt een bewer-
king voor altsaxofoon en piano van 
vier liederen van Rachmaninov.
Als spectaculaire afsluiting van dit 
liedrecital in bijzondere bezetting 
brengen de musici drie bekende 
aria’s uit de opera ‘Carmen’ van Bizet, 
o.a. ‘L’amour est un oiseau rebelle’ 
(Habanera). Dit unieke concert vindt 
plaats op zondag 19 februari a.s.
in De Schutse te Uithoorn. De aan-
vangstijd is 14.30 uur; de deuren
van de zaal gaan om 14.00 uur open. 

Francine Vis
Bij de Deense Opera zong Francine 
Vis klassieke operarollen als Cheru-
bino in Mozarts ‘Le nozze di Figaro’ 
en Mercedes in Bizets ‘Carmen’.
Ze won als zangeres verschillende 
prijzen, o.a. bij het Copenhagen 
Lied-Duo Competition 2015 (eerste 
plaats) en het Internationaal Voca-
listen Concours 2014 (Dioraphte 
Award). Al tijdens haar studie in 
Amsterdam was ze kind aan huis bij 
Silbersee, waar ze het zingen leerde 
combineren met het nemen van
de muzikale leiding. Haar muzikale 
terrein strekt zich uit van barok tot 
avant-garde.

Eva van Grinsven
Eva van Grinsven volgde haar oplei-
ding aan het conservatorium van 
Amsterdam waar ze cum laude
afstudeerde. Als lid van het Berlage 
Saxophone Quartet won ze de Jury- 
en Publieksprijs van de Dutch Clas-
sical Talent Award 2013. Al lange
tijd vormt ze een duo met pianiste 
Helena Basilova. Hun CD ‘Rendez-
vous Russe’ kreeg in 2017 de ‘Echo 
Klassik Preis’. Sinds 2016 is Eva van 
Grinsven docent saxofoon aan het 
conservatorium van Maastricht.

Helena Basilova
Helena Basilova (1983) is een klassiek 
geschoolde pianiste, die zowel in 
Nederland als op internationaal 
niveau furore maakt met haar 
muziek. Haar werk brengt de wereld 
van haar Russische voorouders 
samen met technologie van 
moderne componisten. Met haar 
werk kwam ze o.a. in New York, 
Japan, Moskou en Mumbai. Sinds 
2016 is ze werkzaam als pianodocent 
aan het conservatorium van ArtEZ 
Zwolle. 

Informatie en kaartverkoop
Datum: zondag 19 februari 2023. 
Locatie: De Schutse, Uithoorn. 
Aanvang: 14.30 uur (de deuren van 
de zaal gaan om 14.00 uur open); 
einde: 16.30 uur. Het programma 
heeft een pauze. Losse kaarten à
€ 15,– (jongeren tot en met 16 jaar:
€ 7,50) zijn online te koop via de 
website van de SCAU: www.scau.nl. 
Klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten bestellen’ 
en volg de instructies. Vanaf onge-
veer twee weken voor het concert 
zijn er ook losse kaarten te koop in 
de boekhandels Read Shop (Zijdel-
waardplein) en Bruna (Amstelplein). 
Voor inlichtingen kunt u zich per 
e-mail wenden tot de secretaris
van de SCAU: secretariaat.scau@
gmail.com.

SCAU presenteert: Drie muzikale
vriendinnen bezingen ‘De vrouw’

Ronde Venen - De actie van de drie 
Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis, Vinke-
veen-Waverveen en Abcoude-Baam-
brugge om DE-waardepunten in te 
zamelen voor pakken ko�e voor de 
Voedselbank De Ronde Venen is 
opnieuw zeer geslaagd. Vorig jaar 
(december 2022) hadden we een 
record opbrengst van ruim 1,2 miljoen 
punten (2605 pakken ko�e). Dit jaar 
zijn we weer dicht bij het miljoen 
gekomen; er werden 906.267 waarde-
punten verzameld. De Lionsclubs doen 
deze jaarlijkse landelijk actie ‘Ko�e 
voor de Voedselbanken’ in samenwer-
king met Douwe Egberts. De ingeza-
melde ko�epunten worden bij Douwe 
Egberts verzilverd voor pakken ko�e. 
De ko�ebrander geeft een extra 
bijdrage door het aantal te verhogen. 
Ko�e is een product met een lange 
houdbaarheidsdatum en wordt 
daarom zelden gedoneerd aan de 
Voedselbank. Daarom wordt deze 
ondersteuning van de lokale Lions-
clubs erg op prijs gesteld bij de
Voedselbank De Ronde Venen.

Vreemd geld
De actie is ook dit jaar gecombi-
neerd met het inzamelen van oud 
en vreemd geld. Dit geld wordt 
omgewisseld door de Lionsclub
in euro’s. Voor elke ingezamelde
15 euro kan in de Derde Wereld
een blinde aan staar worden ge-
opereerd. Ook aan dit goede doel
is in onze gemeente ruimhartig ge-
doneerd met meer dan 17 kilo aan 
oude guldens, buitenlandse munten 
en biljetten (circa € 850,–). Wederom 
liet een donateur via een bijgesloten 
brie�e weten, hoe zeer hij geholpen 
was door een staaroperatie en 
daarom extra gemotiveerd hieraan 
te doneren.
Door dit grote aantal verzamelde 
waardepunten zullen er binnenkort 
ongeveer 2000 pakken ko�e afge-
leverd worden bij de Voedselbank 
De Ronde Venen. De Lionsclubs 
willen al deze donateurs hartelijk 
bedanken voor hun gulle giften en 
de inzamelpunten voor hun mede-
werking aan deze actie!

Ruim 906.000 DE-waardepunten 
voor Voedselbank!

Mijdrecht - Op zondagmiddag 12 
februari a.s. is het eerstvolgende 
concert in de Janskerk. Eric Jan 
Joosse uit Ouderkerk a/d Amstel
zal het prachtige Bätz-orgel bespelen 
en Suzanne Arends uit Mijdrecht
zal hem daarbij ondersteunen met 
prachtig �uitspel. Beide zijn geen 
onbekenden in onze Kerk. Eric Jan 
Joosse was in 1993 de eerste organist 
die een concert gaf op het (toen nog 
niet gerestaureerde) orgel. Suzanne 
heeft al vele keren haar kunsten 
mogen vertonen in de Janskerk, 
samen met verschillende organisten.

Dit keer is gekozen om dit concert 
op de zondagmiddag te organi-
seren. De kosten van de energie 
nopen om gebruik te maken van
de opwarming die die morgen in
de kerk heeft plaatsgevonden. Zo 
kunnen ze onze bezoekers verwel-
komen in een warme omgeving.
Het programma staat garant voor 
een mooie muzikale beleving met 
een actieve inbreng van het publiek. 
Er is voor iedereen veel te genieten. 
De kerk is open vanaf 15.00 uur.
Het concert begint om 15.30 uur.
De kosten zijn € 10.00 p.p. inclusief 
ko�e of thee na a�oop van het 
concert.

Voorjaarsconcert
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RICK FM
Zondag Sport & Co, 11.00-13.00 uur. 
Amstelveense Diana Gorter-van Diemen 
over haar deelname aan het WK Winter 
Triathlon in Noorwegen. De handboog-
schietvereniging HBV Target uit Kudel-
staart.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uur van Puur, Muziek & Info 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Muziekprogramma
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes Draait Door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Uithoorn - Afgelopen week waren er 
voor veel leerlingen bijzondere acti-
viteiten. De eersteklassers gingen 
naar het Huis van Alvara, om kennis 
te nemen van techniek en hoe je dit 
in het dagelijks leven kunt toepassen. 
Ook was er een escape-room, waarbij 
je goed moest nadenken, creatief
zijn en samenwerken. In school zelf 
werden er voor de leerlingen uit klas 3

miniworkshops gehouden om hen zo 
voor te bereiden op keuzedelen die 
ze gaan kiezen. Zo stonden boog-
lassen en houtverbindingen op het 
programma. Op vrijdag was er nog 
de Cultuurdag, waarbij ze workshops 
kregen in o.a. streetdance, koken
van Indische gerechten, keramiek en 
het beoefenen van niet alledaagse 
sporten. Alle betrokkenen konden 

met plezier terugkijken op veel
afwisseling en leren door doen.

Veel te doen op
Vakcollege Thamen

De Kwakel - Komende zaterdag 11 
februari staat Bar het Fort in het teken 
van live muziek. Vanaf 20.00 uur is 
iedereen welkom om te genieten van 
diverse bandjes. De organisatoren van 
het Open Podium Uithoorn (open

podiumuithoorn.nl) spelen met hun 
soulband Fort55 de avond vrijwel
vol, met tussendoor optredens van
AkoeBrick en Nowhere Near. 
De term soulband dekt voor Fort55 
niet helemaal de lading, omdat ze 

naast veel dansbare nummers
ook ballads en meer rockachtige 
nummers spelen. AkoeBrick richt zich 
op het akoestisch spelen van Pink 
Floyd nummers, en Nowhere Near 
speelt een divers repertoire met 
meerdere stijlen. Voor iedereen
wat wils zullen we maar zeggen.
De toegang is gratis, adres Bar het 
Fort, Het Fort 55 in De Kwakel.

Live muziek in
Bar het Fort De Kwakel

Uithoorn - Waar zet gemeente Uit-
hoorn zich de komende jaren voor in? 
Wat mogen inwoners en onder-
nemers verwachten? Dat leest u in het 
College-uitvoeringsprogramma dat 
vorig jaar door het College is vastge-
steld. Gemeente Uithoorn heeft � inke 
ambities: meer aantrekkelijke 
woningen, voorzieningen en econo-
mische activiteit aan de ene kant, en 
meer groen, rust en recreatie aan de 
andere kant. Gemeente Uithoorn wil 
het beste van twee werelden bieden.
Burgemeester Pieter Heiliegers licht 
het uitvoeringsprogramma toe. “De 
komende vier jaar gaan we verder 
waar we zijn gebleven én spelen we 
in op nieuwe ontwikkelingen. We 

focussen ons op het waarmaken van 
de visies en ambities die we eerder 
hebben opgesteld. Dit doen we niet 
alleen, maar samen met u, onze in-
woners en ondernemers. Daarbij is 
het belangrijk om met elkaar in 
verbinding te blijven. Alleen als we 
oog houden voor de verschillende 
belangen, daarover met respect voor 
elkaar het gesprek aangaan en nauw 
optrekken, kunnen we samen werken 
aan de ambities voor onze gemeente.”

Ruimte en groen: een uitdaging
Heiliegers vervolgt: “We blijven 
werken aan een veilig Uithoorn en
De Kwakel, waarin onze inwoners 
zich thuis voelen. Waarin iedereen 

gelijk is en op dezelfde manier
kan meedoen. En we streven als 
gemeente voortdurend naar het 
creëren en behouden van een � jne 
leefomgeving. Best een uitdaging! 
Meer ruimte voor wonen, onder-
nemen en recreëren mag niet ten 
koste gaan van ons groen. Dat willen 
we behouden, om onze kinderen
te laten spelen én om duurzame 
energie op te wekken. Hoe maken 
we de juiste afwegingen? We willen 
als gemeente een betrouwbare 
partner zijn die meebeweegt met
de maatschappelijke ontwikkelingen. 
We nodigen u daarom van harte
uit om mee te denken bij projecten 
en initiatieven in Uithoorn en De 
Kwakel. Wij horen graag uw mening, 
vragen en wensen. Wij rekenen op u. 
Want samen zijn we gemeente 
Uithoorn.”

College-uitvoeringsprogramma 
2022-2026 bekend

Uithoorn - Veel Uithoornaars en 
Kwakelaars ervaren dagelijks grote 
overlast van startende en landende 
vliegtuigen op Schiphol. Minister 
Harbers (Infrastructuur en Water-
staat) werkt aan de ‘Regeling gevel-
isolatie Schiphol 2023’. Gevelisolatie 
helpt de geluidsoverlast enigszins te 
beperken, vooral in niet-geïsoleerde 
huizen. Wat betekent deze regeling 
voor onze gemeente?
De gemeente is blij dat de minister 
werkt aan een verbetering van
de leefomgevingskwaliteit van
omwonenden. Tegelijk blijft de 
gemeente erbij dat minder vluchten 
op Schiphol de enige maatregel is 
die de leefomgevingskwaliteit écht 

verbetert. Het isoleren van 
woningen kan wel verlichting geven, 
maar – zo benadrukt de gemeente –
isolatie alleen is niet voldoende. Het 
verbetert de situatie binnen alleen 
als de ramen en deuren gesloten 
blijven. 

Niet meegenomen
Uit de plannen blijkt overigens
dat Uithoorn en De Kwakel niet zijn 
meegenomen in de Regeling gevel-
isolatie Schiphol 2023. Hierover is de 
gemeente enorm verbaasd. Verschil-
lende onderzoeken laten zien dat
de situatie in delen van de gemeente
zo ernstig is, dat de isolatieregeling 
gerechtvaardigd is. Daarom maakt 

gemeente Uithoorn zich er hard voor 
dat de regeling ook aan een deel van 
haar inwoners wordt geboden. Als 
o�  ciële reactie op de isolatierege-
ling legt de gemeente uit waarom ze 
vindt dat Uithoorn en De Kwakel wel 
in aanmerking moeten komen voor 
deze gevelisolatie. De argumenten
in deze zogenaamde zienswijze 
worden onderbouwd met resultaten 
uit verschillende onderzoeken en 
documenten. Daarnaast stelt de 
gemeente een aantal aanvullende 
vragen over de regeling. De minister 
is verplicht om deze zienswijze in 
behandeling te nemen.

De volledige tekst van de zienswijze 
van de gemeente vindt u op de 
website: Overheid.nl | Consultatie 
Regeling gevelisolatie Schiphol 
2023, reactie (internetconsultatie.nl).

Gemeente wil gevelisolatie 
tegen Schiphol-overlast
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Mijdrecht - Dinsdag 14 februari 
2023 is er weer onze maandelijkse 
bingo. Er zijn weer hele mooie 
prijzen te winnen. De bingo start 

om 14.00 uur. De kaartjes kosten
€ 0,50 per stuk.
Ze zien u graag in gebouw De Rank, 
Prins Bernhardlaan 2, tegenover 
gebouw De Veenstaete en de Vijver 
in Mijdrecht.

De Kwakel - Vrijdag 10 februari
is er een gezellige bingoavond in 
Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 

16 te De Kwakel. De ko�e
staat om 19.00 uur klaar en
ze beginnen om 20.00 uur.
De volgende bingo staat
gepland voor 31 maart.

De Ronde Venen - Een van de 
oudste Vrouwenorganisaties van de 
Ronde Venen, de Koninklijke Neder-
landse Vereniging van Huisvrouwen-
Vrouwennetwerk, afdeling De Ronde 
Venen, viert op 14 februari haar
50-jarig jubileum. Op die datum in 
1973 hebben de dames van Bergen 
en de echtgenote van de toenmalige 
burgemeester de Pree onze afdeling 
opgericht. Wij zijn in federatie ver-
band verbonden aan het landelijk 
Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk, 
dat inmiddels 110 jaar bestaat. 
Allerlei zaken die we nu vanzelf-
sprekend vinden, zoals kwaliteits- en 

veiligheidseisen aan huishoudelijke 
apparaten, verlenging leeftijd onder-
zoek naar baarmoederhalskanker,
de anticonceptiepil vergoeding door 
de zorgverzekering, de instelling van 
de vrouwenadviescommissie voor 
de woningbouw, toiletten in inter-
citytreinen, de privacy streep voor 
openbare loketten en de mogelijk-
heid voor vrouwen om een eigen 
bankrekening te openen bijvoor-
beeld, zijn op advies van het Vrou-
wennetwerk tot stand gekomen. 
Ook stond het Vrouwennetwerk
aan de wieg van de oprichting van
peuterspeelzalen.

Al snel trok de pas opgerichte 
vereniging door het organiseren van 
lezingen en het geven van cursussen 
veel enthousiaste leden. Momenteel 
heeft de afdeling ruim 100 leden.
Wij bieden een gevarieerd aanbod 
van activiteiten: lezingen over
boeiende en actuele onderwerpen, 
museumbezoek, wandelingen en 
excursies. Het afdelingsblad het 
Maandbericht houdt de leden op
de hoogte van het programma. 
Met elkaar vormen we een sociaal 
netwerk van actieve vrouwen en 
mede door het enthousiasme van 
onze leden zien we de toekomst
met optimisme tegemoet.
Heeft u belangstelling om nader 
kennis te maken of lid te worden? 
Secretariaat: secr-wilnis@nvvh.nl.

Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk 
DRV viert 50-jarig bestaan

De Ronde Venen - Goed en snel 
internet is voor iedereen belangrijk. 
Inwoners werken steeds meer vanuit 
huis, hebben online contact met 
vrienden en familie, regelen hun 
bankzaken of hebben online les.
Er zijn veel verschillende redenen 
waarom goed en snel internet nodig 
is. Ook in en rondom het buiten-
gebied. VVD De Ronde Venen stelt 
daarover schriftelijke vragen aan
het college van burgemeester en 
wethouders.
De Rijksoverheid wil dat alle huishou-
dens in Nederland per eind 2023 een 

snelle internetverbinding hebben. 
Dus ook in het buitengebied. “We 
gebruiken internet voor werk, familie, 
vrienden, hobby’s en nog veel meer. 
Het is ontzettend belangrijk dat
ook in en rondom het buitengebied 
fatsoenlijk internet aanwezig is”,
aldus VVD-raadslid Timo Brockho�.
In de vragen gaat de VVD in op de 
glasvezeldekking in de gemeente en 
hoe het staat met een nieuwe markt-
partij voor het buitengebied. Hier-
mee hopen ze duidelijkheid te 
krijgen over de voortgang van glas-
vezel en dus een snelle internet-

verbinding voor alle inwoners. De 
zorg die de VVD heeft is dat enkel het 
buitengebied overblijft. Fractieonder-
steuner van de VVD Michel Grotens 
zegt hierover het volgende: “We zijn 
bang dat als Delta alleen de aantrek-
kelijke gebieden oppakt, het voor een 
andere partij niet aantrekkelijk is om 
de rest op te pakken.”
Volgens de VVD zou dit betekenen 
dat de internetverbinding in het 
buitengebied van De Ronde Venen 
slecht blijft. De schriftelijke vragen 
van de VVD zijn te vinden op
raadsinformatie.derondevenen.nl.

VVD De Ronde Venen maakt zich zorgen
over glasvezel in het buitengebied

Uithoorn - Samen over boeken 
praten is leuk én verrijkend. Je
bekijkt een boek met andere ogen en 
ontdekt nieuwe dingen. Bovendien 
ontmoet je gelijkgestemden. Wil je 
weten of een leesclub iets voor je is? 
Maak kennis met de leesclubs van 
Senia op 23 februari in Bibliotheek 
Uithoorn. Senia organiseert leesclubs 
door heel Nederland. In een leesclub 

lees je dezelfde boeken en bespreek 
je deze samen. De meeste leesclubs 
lezen zeven boeken per jaar. Het 
aantal bijeenkomsten is gelijk aan
het aantal te bespreken boeken.
Elke leesclub bepaalt zelf waar en 
wanneer de groep bij elkaar komt.
Er zijn leesclubs voor uiteenlopende 
genres, van literatuur tot geschie-
denis en kunst.

Informatiebijeenkomst 
Ervaar de meerwaarde van een lees-
club op donderdag 23 februari om 
15.00 uur in Bibliotheek Uithoorn 
(Marktplein 65). Deelname is gratis 
en iedereen kan meedoen.
Graag vooraf aanmelden via
maria.boelhouwer@senia.nl.
Bij genoeg animo wordt ter plekke 
een nieuwe leesclub opgericht. 

Meer informatie over de
leesclubs van Senia is te
vinden op www.senia.nl.

De Ronde Venen - Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden (SGL) gaat een 
overeenkomst sluiten met de onder-
nemers van duikwinkel en duik-
school Airdiving. Het betreft de reali-
satie van een tijdelijke duikwinkel 
op Zandeiland 4 in de Vinkeveense 
Plassen voor maximaal twee jaar. 
Naar verwachting gaat deze over-
eenkomst per maart 2023 in. Dit 
betekent dat Airdiving de diensten 
van de duikwinkel kan voortzetten 
zoals het vullen van duik�essen en 
de verkoop van duikpenningen. 

Uitstel nieuw onderkomen
De ondernemers van Airdiving 
hebben in 2021 zelf contact gezocht 
met SGL om een nieuw gebouw te 
realiseren op Zandeiland 4. Airdiving 
heeft het oude pand aan de Baam-
brugse Zuwe 143-J verlaten in 2022 
en met het oog op de bouwwerk-
zaamheden hebben zij een tijdelijke 
container in gebruik genomen die 
tot op heden op Zandeiland 4 staat. 
Voor de realisatie van een nieuw 
gebouw is in 2022 een intentieover-
eenkomst opgesteld tussen SGL, 
Recreatie Midden Nederland (RMN) 
en Airdiving. Het nieuwe gebouw 
zou de huidige werkloods (Romney-
hut) evenals de kantoor-containers 
van voormalig RMN vervangen. 
Door onder andere de sterk 
gestegen materiaalkosten is dit plan 
�nancieel niet meer haalbaar.

Om de duikwinkel niet kwijt te raken 
is SGL bereid een tijdelijke huurover-
eenkomst te sluiten met de initia-
tiefnemers op een stuk grond in 
eigendom van SGL. Op deze manier 
wordt er twee jaar genomen om 
nieuwe plannen voor een perma-
nente oplossing vorm te geven 
passend binnen het nieuwe bestem-
mingsplan van gemeente De Ronde 
Venen. Tevens kan Airdiving de duik-
winkel voortzetten.

Reageren
Bij publicatie van de hierboven 
genoemde intentieovereenkomst 
van 2022 hebben zich geen andere 
ondernemers gemeld die vergelijk-
bare diensten willen of kunnen 
leveren op Zandeiland 4 van de 
Vinkeveense Plassen.
Echter tot 28 februari 2023 kunnen 
nieuwe gegadigden voor de huur 
van deze grond tegen dezelfde 
voorwaarden en restricties zich
bij Recreatieschap Stichtse Groen-
landen melden.

Schriftelijke reacties kunnen 
gestuurd worden naar
stichtsegroenlanden@
staatsbosbeheer.nl t.a.v. Coen van 
Beusekom, adviseur exploitatie.
Voor vragen over deze plannen, 
neem dan contact op met de 
projectleider Vinkeveense Plassen 
via h.shuval@staatsbosbeheer.nl.

Start nieuwe leesclub
in Uithoorn

Tijdelijke huisvesting duik-
winkel Vinkeveense Plassen

Buurtbingo

Bingo

De Ronde Venen - In de biljartcom-
petitie van De Ronde Venen is in de 
vierde speelronde van de voorjaars-
competitie door een paar teams 
goed gescoord. Zowel De Merel/
Richard’s 2 als S.V. Veenland behaal-
den 42 punten. Veenland behoudt 
daardoor de aansluiting aan de kop 
van de ranglijst, waar het tweede en 
derde team van De Merel/Richard’s 
nog leiden. DenB Diensten/Spring-
bok hebben een wedstrijd minder 
gespeeld en kunnen zich daar nog 
tussen mengen. Bij Veenland 
wonnen Ron Hartsink en Jan Elen-
baas hun wedstrijd tegen De Merel/
Richard’s 1. Jan had slechts 21 
beurten nodig tegen Walter van 
Kouwen. Kees Gri�oen en Adrie van 
Mer speelden gelijk. Bij De Merel/
Richard’s 2 wonnen Gerard Roling en 
Piet Best, maar kwamen Gijs v/d Vliet 
en Roos Aarsman allebei net één 
carambole tekort tegen respectieve-
lijk Ed Spitteler en Lucia Burger. DenB 
Diensten verloor met 36-40 van Bar 
Adelhof 2, voornamelijk de slechts 
drie punten van Cock Sassen tegen 
Yoeri Veeken. Hans Bak pakte de 
volle winst tegen Ger Ruimschoot, 

die zijn laatste carambole net aan 
miste. Voor DenB haalden Henk 
Doornekamp en kopman John Beets 
de twaalf punten binnen. John lukte 
het ook weer om de kortste partij 
van de week op zijn naam te krijgen 
in twintig beurten.

Ger Versteeg hoogste serie
Het team van De Kromme Mijdrecht 2 
verraste Cens door in een uitwed-
strijd 35-40 te zegevieren. Arjan 
Gortemulder en Evert Driehuis sloten 
hun partij winnend af namens Cens, 
Desmond Driehuis had echter geen 
schijn van kans tegen Jos Vermeij, 
mede omdat Jos in 21 beurten klaar 
was. Tot slot moest ook Peter van 
Velzen zijn meerdere erkennen in Arie 
Kranenburg. Mooie bijkomstigheid 
voor Ger Versteeg is dat zijn serie van 
zeven caramboles procentueel de 
hoogste van de week is (28%). De 
Springbok 1 boekten tot slot ook een 
mooie overwinning tegen De Merel/
Richard’s 3. Hen Kandelaar en Harry 
Stolwijk pakten de volle winst, Harry 
lukte dat zelfs in 23 beurten. Voor De 
Merel/Richard’s 3 wonnen Hans van 
Rijn en Dorus v/d Meer.

S.V. Veenland houdt aansluiting

Fractieondersteuner Michel Grotens (links) en raadslid Timo Brockho� (rechts) in het buitengebied.
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Gemeente Uithoo
rn

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Openingstijden gemeentehuis/Klant Contact Centrum
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Op deze momenten is de gemeente Uithoorn 
ook telefonisch bereikbaar.

Burgerzaken
maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Afspraak maken
Voor de producten van Burgerzaken en KCC kunt u via de website 
een afspraak maken: www.uithoorn.nl/afspraak. U kunt ook bellen 
met (0297) 513 111 voor het maken van een afspraak.

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. 
Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.loket@uithoorn.nl 
of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische spreekuren 
van 9.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Locatie Info- en Adviespunt Uithoorn voor Elkaar
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn. 
Inloop: dinsdag 08.30-12.00 uur
Telefonisch via (0297) 303 044:
maandag, dinsdag en donderdag 09.00-12.00 uur 
Mail: info@uithoornvoorelkaar.nu
Info: www.uithoornvoorelkaar.nu.

Financieel café
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn.
Inloop: dinsdag 09.00-11.00 uur
De bibliotheek, Marktplein 65 in Uithoorn
Inloop: donderdag om de week (even weken) 14.00-16.00 uur
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044. 
Mail: info@uithoornvoorelkaar.nu.

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

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruim-
te doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden 
App. De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 08.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag 10.30-12.30 uur

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

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

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

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via gemeente@uithoorn.nl

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het 
coronavirus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk prik-
locaties op de kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. 
Op www.uithoorn.nl/oekraine kunt u belangrijke informatie volgen 
rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen en leest u 
antwoorden op veelgestelde vragen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

WWW.UITHOORN.NL

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 
 https://melvin.ndw.nu/public
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Verruiming opening 
Financieel Café
Inwoners met vragen over 
geld, administratie en inge-
wikkelde brieven kunnen te-
recht bij het Financieel Café. 
Getrainde vrijwilligers van Uit-
hoorn voor Elkaar staan gra-
tis voor u klaar om te helpen 
waar nodig. Wist u dat het Fi-
nancieel Café de openingstij-
den verruimd heeft?

Openingstijden en locatie
Extra: iedere twee weken op 
donderdagmiddag (in de even 
weken) is het Financieel Café 
geopend van 14.00 tot 16.00 
uur met een open inloop-
spreekuur. Afspraak maken is 
niet nodig. De locatie is de bi-
bliotheek aan het Marktplein 
65 in Uithoorn. Daarnaast blijft 
het Financieel Café iedere 
dinsdagochtend van 9.00 tot 
11.00 uur geopend in De Kuy-
per, Kuyperlaan 50, Uithoorn. 

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlen-
gen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uit-
hoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouw-
baarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de ge-
meentepagina houden wij u samen met de projectorganisatie op de 
hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamhe-
den) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Op dit moment werkt de aannemer van de Uithoornlijn op het hele tracé 
van de toekomstige trambaan en in de directe omgeving daarvan. Dit 
jaar wordt de trambaan verder aangelegd vanaf het opstelterrein in Am-
stelveen tot voorbij de bocht in de spoordijk bij Wederik/Buitendijks en 
op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. De grote werk-
zaamheden duren nog tot en met de zomer van 2023. Wat gebeurt er 
allemaal in februari 2023?

Opstelterrein-N201
Op het opstelterrein wordt verder gebouwd aan de voorzieningen die 
nodig zijn om de trams te laten rijden. Zo werkt GVB aan de staalcon-
structie van de hal en Dura Vermeer aan het stroomvoorzieningsge-
bouw en de opstelsporen. 

Spoordijk
De brug over de Hoofdtocht, bij de Randweg, krijgt in februari steeds 
meer vorm. Om de werkzaamheden rond de Randweg goed uit te kun-
nen voeren, krijgt gemotoriseerd verkeer vanaf eind februari tot eind 
maart te maken met een om-en-om-regeling ter hoogte van de spoor-
dijk: verkeer maakt in beide richting om en om gebruik van dezelfde rij-
strook. Op de spoordijk zelf werkt Dura Vermeer in februari aan de be-
tonnen onderbaan van de trambaan, bij halte Aan de Zoom. Ook halte 
Aan de Zoom krijgt deze maand vorm: de tramperrons worden aange-
legd en het geluidscherm, de fi etsenstalling en de hekwerken voor de 
halte worden geplaatst. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de duiker 
onder het voetpad bij Zonnedauw door. 

WERKZAAMHEDEN EN AFSLUITINGEN FEBRUARI 2023

Voor informatie of het maken van een afspraak: 
info@uithoornvoorelkaar.nu of bel: 0297-303044.

Peter van den Berg stuurt 
winnend gedicht in
Burgemeester Pieter Heiliegers 
riep via de Facebookpagina van 
de gemeente inwoners op om een 
gedicht in te sturen met als in-
steek  ‘Vriendschap met uw woon-
plaats Uithoorn of De wakel’. De 
oproep deed hij vanwege Natio-
nale Gedichtendag. De inzendin-
gen zijn doorgestuurd naar onze 
dorpsdichter Peter Borghaerts. Hij 

mocht beslissen welk gedicht als 
winnaar uit de bus zou komen. En 
dat is het prachtige gedicht gewor-
den van Peter van den Berg. Van 
harte gefeliciteerd! Ook uiteraard 
namens de burgemeester en de 
dorpsdichter.
Hieronder kunt u het gedicht le-
zen, inclusief de motivatie van de 
dorpsdichter.

“Creatief gevonden was de koppeling van de genoemde straten voor 
meer achtergrondinformatie. De persoon heeft het gedicht geschreven 
vanuit zijn persoonlijke leefomgeving en beleving van wonen in 
Uithoorn. Daarnaast het uitspreken en toonbaar maken van het gevoel 
bij de verschillende woningen, sprak mij erg aan. Het nodigde mij ook uit 
om de straten daadwerkelijk te bekijken.”

Admiraal de Ruyterlaan, de laan waar ik nu woon. 
Monnetfl at, aan het libellebos, onze eerste woning, geboorte van onze zoon.
Bruine Lijster, de straat, waar mijn familienaam in stand wordt gehouden.
Alfons Ariënslaan, de laan waar het graan vloeit en biertjes brouwden.
Grift, een doodlopende straat, waar we jaren hebben genoten. 
Fazant, waar vrienden hun geluk vergroten.
Jacob Catslaan, Maarten en co.
Wilhelminakade, Drinken en zo.
Oranjelaan, de laan van mijn broeder.
Plesmanhof, was het hofje van mijn schoonmoeder.
Schans, Schanskerk en Keune.
Wederik, Keune en de dames de haren föhnden.
Thamerlaan, liefde van mijn leven ontmoet.
Sneeuwgans, vriendenstraat, doe ze een groet.

Vanaf zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart is de over-
steek Aan de Zoom-Faunalaan afgesloten, de spoorkruising 
wordt dan aangelegd. Dat gebeurt in de voorjaarsvakantie, zo-
dat fi etsers en voetgangers van en naar de scholen hier zo min 
mogelijk hinder van ondervinden. Er is een omleiding via de tij-
delijk opengestelde Bieslookbruggen.

Busbaan Faunalaan-busstation
Op de busbaan gaat de ombouw naar een gecombineerde bus-/tram-
baan verder. De betonnen onderbaan is bij het busstation al gestort, 
in februari wordt het beton gestort tussen Aan de Zoom en de Zijdel-
weg. Daarna komen de spoorstaven op de busbaan en het busstation. 
De verkeerssituatie op de Zijdelweg verandert in de loop van februa-
ri. Het eerste deel van het viaduct (zijde Alkwin College) is vervangen, 
vanaf maandag 13 februari wordt het tweede deel (zijde busstation) 
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In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit ver-
meld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let 
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de 
gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in 
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn), tenzij anders vermeld.

Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een 
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 
6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet 
eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behal-
ve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van 
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ wor-
den aangevraagd.

Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met 
uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgevallen kan tij-
dens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke recht-
bank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit waar-
om u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw be-
roepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing 
versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende pu-
blicatie. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank 
griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt 
blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders 
gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet op-
geschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is 
wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een voorlo-
pige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waar-
om u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voor-
lopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich 
op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘auto-
matisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-016412, Kerklaan 16, het vervangen het riool (ontvangen 27-01-2023);
• 2023-016451, Centrum De Kwakel, het plaatsen van een grondkeerconstruc-

tie en verplanten van een boon (ontvangen 30-01-2023).
Uithoorn
• 2023-014300, Nicolaas Beetslaan 5, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voor- en achterzijde van de woning (ontvangen 20-01-2023);
• 2023-014720, Zijdelwaardplein 84. Het plaatsen van een warmtepomp (ont-

vangen 23-01-2023);
• 2023-014729, Industrieweg 15 A, het aanvragen van een wijzigingsvergun-

ning voor een bedrijfspand (ontvangen 23-01-2023);
• 2023-015721, Nolenslaan 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 24-

01-2023).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de 
aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de co-
lofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-114387, Achterweg 54 en 56, het omzetten van een bedrijfswoning naar 

plattelandswoning (buiten behandeling gesteld, 26-01-2023).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onder-
staande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2022-107068, Drechtdijk 79, het uitbouwen van de woning (beslistermijn ver-

lengd, 27-01-2023).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-120391, Chrysantenlaan 76, het plaatsen van een dakkapel en dakop-

bouw (verzonden, 25-01-2023.

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-013680, Drechtdijk 21, het aanvragen van een exploitatievergunning 

horecabedrijf (ontvangen 19-01-2023);
• 2023-016165, Boterdijk 91, het aanvragen van een exploitatievergunning ho-

recabedrijf (ontvangen 27-01-23);
• 2023-017328, evenemententerrein De Kwakel, het aanvragen van een eve-

nementen vergunning voor Koningsdag, het Polderfeest en de Kwakelse ker-
mis (ontvangen 30-01-2023). 

Uithoorn
• 2023-013225, Randweg, het aanvragen van een ontheffi ng geluidshinder van 

24 t/m 27 maart 2023 (ontvangen 18-01-2023);
• 2023-014676, Zijdelwaardplein, het aanvragen van een standplaatsvergun-

ning voor een poffertjessalon van 4 t/m 31 december 2023 (ontvangen 24-01-
2023);

• 2023-015461, Marktplein, het organiseren van een watersport clinic van 25 
t/m 27 mei 2023 (ontvangen 25-01-2023);

• 2023-017067, Amsteldijk Noord t.o. de Thamerkerk herdenking 4 mei 2023 
(ontvangen 31-01-2023);

• 2023-016915, Goudlijster 10, het aanpassen van de uitrit (ontvangen 31-01-
2023).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2022-114910, parkeerplaats Zoogdierenlaan, het plaatsen van een trailer van 

het rijdend verzetsmuseum van 23 t/m 27 januari 2023 (verzonden 20-01-
2023);

• 2023-012428, Potgieterlaan 48, het plaatsen van een afvalcontainer van 23 
januari t/m 24 maart 2023 (verzonden 23-01-2023);

• 2023-012312, Fregat 19, het plaatsen van een afvalcontainer van 13 maart 
t/m 7 april 2023 (verzonden 25-01-2023);

• 2022-124735, Faunalaan, ontheffi ng geluidhinder voor werkzaamheden op 
26 februari en 5 maart 2023 (verzonden 26-01-2023);

• 2022-124045, rotonde Maximalaan/Amstelplein, evenementenvergunning 
voor opening rotonde met festiviteiten op 4 februari 2023 (verzonden 31-01-
2023);

• 2022-123209, evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning 
voor de Kermis van 8 t/m 12 maart 2023 (verzonden 30-01-2023);

• 2023-011336, Vuurlijn 30, ontheffi ng later sluitingsuur voor een feestavond op 
10 februari 2023 tot 11 februari 2023 – 02.00 uur (verzonden 01-02-2023).

 TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan parapluplan Datacenters. Inzageperiode van 9 fe-

bruari t/m 23 februari 2023. Inlichtingen bij S.D. Meulenbelt, afdeling wonen 
en werken (0297) 513 111.

• Herzien ontwerpbesluit - Noorddammerweg, Uithoorn. Inzageperiode van 9 
februari tot en met 23 maart 2023. Inlichtingen bij de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied (ODNZKG).

• Ontwerpbestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn. Inzageperiode van 25 ja-
nuari 2023 tot en met 8 maart 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, afdeling 
wonen en werken (0297) 513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d en ontwerpbesluit hogere waarde, 
Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 tot en met 8 februari 2023. 
Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Defi nitief ontwerpomgevingsvergunning Aldi Vastgoed B.V. en ontwerpbesluit 
Hgw, Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 t/m 8 februari 2023. In-
lichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS, UITHOORN
Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel te ne-
men aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicaptenparkeer-
plaatsen ingesteld. Daarom is besloten om voor een aanvraag een gehandicap-
tenparkeerplaats toe te wijzen. Het gaat hier om de (omgeving van de) volgen-
de locaties:
• Boterbloem 11, Uithoorn
• Prinses Margrietlaan 65, Uithoorn
• Prinses Beatrixlaan 17, Uithoorn
• Johan de Wittlaan 8, Uithoorn
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie bezwaar maken tegen een 
verkeersbesluit. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeente Uit-
hoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. Voor meer in-
formatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.offi cielebekendma-
kingen.nl. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

vernieuwd. In februari vinden er vooral sloopwerkzaamheden aan het 
viaduct plaats.

Van woensdagavond 8 tot en met zondagochtend 12 februari 
wordt ’s nachts (19.00-05.00 uur) op het viaduct gewerkt om de 
verkeerssituatie naar de nieuwe werksituatie aan te passen. Er 
is een omleiding in deze periode. De werkzaamheden op het vi-
aduct duren nog tot half mei 2023.

HET OPSLAAN VAN ASBEST (MINDER DAN 50 TON) - 
HOOFDWEG 4, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag om een ver-
gunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
ontvangen. De aanvraag betreft het opslaan van asbest (minder dan 50 ton). 
• Ontvangstdatum aanvraag: 02-01-2023
• Aanvrager: P. Kruit B.V.
• Zaaknummer: 11779298
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bij-
behorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar 
indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit ma-
ken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken 
publiceren. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het 
contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt 
dan contact met u opgenomen.

HET AMBTSHALVE ACTUALISEREN VAN DE VERGUNNING - 
NOORDDAMMERWEG, UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft 
gelegd. De herziene ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het ambtshal-
ve actualiseren van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 28 juni 
2004, kenmerk 2003-28997, van de inrichting van Baggerdepot Noorddammer-
weg gelegen aan de Noorddammerweg te Uithoorn. 
Naar aanleiding van het op 28 december 2017 vastgestelde Landelijk Afvalbe-
heerplan 2017-2029 (LAP3), de op 19 juli 2019 vastgestelde eerste wijziging van 
het LAP3 en op basis van Beste Beschikbare technieken (BBT) dienen nieuwe 
voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden te worden. Tevens wor-
den er voorschriften ingetrokken en dienen er maatwerkvoorschriften te worden 
gesteld. Dit laatste o.a. vanwege het feit dat de voorschriften 5.1.1.1 tot en met 
5.1.1.3 (lucht en geur) uit de omgevingsvergunning van 28 juni 2004, kenmerk 
2003-28997 van rechtswege zijn komen te vervallen.
• Zaaknummer: 9781273
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage bij gemeente Uithoorn, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking 
naar voren brengen via het zienswijzeformulier op https://loket.odnzkg.nl/formu-
lier/zienswijzen-indienen. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden 
gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam. Heeft u een vraag over deze 
zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik ma-
ken van het contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. 
Er wordt dan contact met u opgenomen. 
Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: 
Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u 
geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het in-
dienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen 
betrekken bij de defi nitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij de-
ze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking 
als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking.

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
PARAPLUPLAN DATACENTERS
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maakt 
bekend dat vanaf donderdag 9 februari 2023 het ontwerp-bestemmingsplan para-
pluplan Datacenters ter inzage ligt voor zienswijzen. Aanleiding voor het opstellen 
van een ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters is artikel 6.21c van 
de Omgevingsverordening 2020. Dit artikel bevat een instructie aan gemeenten 
om bestemmingsplannen zodanig aan te passen dat nieuwe datacenters met een 
bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 en een elektrisch aansluitvermogen 
van meer dan 5 MVA niet langer zijn toegelaten. Middels het onderhavige ont-
werp-bestemmingsplan dat een parapluplan behelst, geeft de gemeente uitvoe-
ring aan de instructie van de provincie. Het parapluplan wijzigt alle bestemmings-
plannen, wijzigingsplannen en inpassingsplannen die vigerend zijn binnen de ge-
meente Uithoorn in een keer, conform de instructie van de provincie. 
Toenemend dataverkeer vraagt om een stevige digitale infrastructuur voor bur-
gers en bedrijven. Digitalisering heeft daardoor een omvangrijke en groeiende im-
pact, ook op de gemeente Uithoorn. De gemeente Uithoorn is echter niet een ge-
schikte vestigingslocatie voor (grootschalige) datacenters. De provincie heeft per 
1 januari 2023 in de Omgevingsverordening 2020 bepaald dat een bestemmings-
plan o.a. in de gemeente Uithoorn niet meer mag voorzien in nieuwe datacenters 
met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 en een elektrisch aansluit-
vermogen van meer dan 5 Megavoltampère (MVA).
Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters
Omdat het parapluplan uitvoering geeft aan een instructie van de provincie en de 
gemeente geen keus heeft om de instructie al dan niet op te volgen, is van het 
plan geen voorontwerp ter inzage gelegd. Met het ter inzage leggen van het ont-
werp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters, start de formele bestemmings-
planprocedure. Het ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters ligt ter 
inzage op het gemeentehuis vanaf 9 februari 2023, gedurende zes weken tot 23 
februari 2023. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeen-
telijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, kunt u de stukken in-
zien. Het ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters is tevens digitaal 
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPDatacenters-CO01. De digitale versie van het plan kunt u te-
vens telefonisch opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de afdeling Wonen 
& Werken via het nummer (0297) 513 111. 
Binnen de zienswijzetermijn van 9 februari t/m 23 februari 2023 kan een ieder 
een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters zen-
den aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn). Op verzoek kunt u uw zienswijze ook mailen aan mevrouw S.D. Meulen-
belt. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via het nummer (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen, legt het college het ontwerp-bestemmingsplan 
parapluplan Datacenters voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Het besluit 
zal worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de Gemeentepagina van De 
Nieuwe Meerbode. Daarmee start de termijn voor het indienen van beroep. Tegen 
dit besluit staat gedurende zes weken na de dag van publicatie voor belangheb-
benden beroep open in één instantie, te weten de Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd via De Nieuwe Meer-
bode en het Gemeenteblad.

Busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum
In de eerste helft van februari worden de bovenleidingsdraden op-
gehangen. De masten hiervoor zijn al eerder geplaatst. Het ophan-
gen van de bovenleiding kan helaas alleen als er geen bussen rijden. 
Daarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd in vijf nachten: van 
maandag 6 februari tot en met zaterdag 11 februari tussen 01.00 uur 
en 05.00uur. De afwerking gebeurt overdag met een rijdende afzetting, 
de bus rijdt dan volgens dienstregeling.

De kruising van de busbaan met de Boerlagelaan is in februa-
ri twee weekenden afgesloten: van 17-20 februari en van 24-27 
februari. Tijdens deze weekenden wordt de kruising defi nitief in-
gericht: de kruising wordt opnieuw geasfalteerd, daarnaast wor-
den bestrating en detectielussen op de kruising en op het bus-
station aangebracht. Ook worden de defi nitieve verkeerslich-
ten (nu staan er tijdelijke verkeerslichten) en andere installa-
ties (zoals openbare verlichting) aangesloten. In dezelfde week-
enden vinden bij de Amsterdamseweg/halte Uithoorn Centrum 
slijpwerkzaamheden plaats, ook hier brengen we detectielus-
sen aan. Dit doen we deels ’s nachts als er geen bussen rijden.

Aanplant van groen
In het voorjaar wordt er gefaseerd groen aangeplant rond de tram-
baan, op de locaties waar de werkzaamheden al zijn afgerond.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over 
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamhe-
den. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automatische 
emailnotifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de websi-
te en de (maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het pro-
ject volgen via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op 
Uithoornlijn). 

Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige si-
tuatie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met 
de projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl 
of telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet 
zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt al-
tijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding.
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Uithoorn - We konden er al over-
heen rijden, maar zaterdag werd de 
rotonde die de Koningin Maximalaan, 
Thamerlaan en Laan van Meerwijk 
verbindt, feestelijk geopend. 
Kinderen konden op het Amstelplein 
op een draaimolen of schaatsen.
In het gemeentehuis kwamen zo’n 
negentig genodigden bij elkaar
voor een kopje ko�e met gebak
en toespraken in de raadzaal. 
Wethouder Jan Hazen vertelde dat 
hij in 1985 in Uithoorn kwam wonen 
en zijn kapper vroeg naar de �les
die elke dag op de N201 stonden. De 
kapper zei dat er al jaren sprake was 
van een weg om het dorp, maar dat 
dat waarschijnlijk in hun leven niet 

zou gebeuren. Inmiddels is de 
omlegging van de N201 een feit en 
ligt er een mooie rotonde bij binnen-
komst van het dorp. De wethouder 
kon vanuit zijn raam in het gemeen-
tehuis de vorderingen volgen en 
vroeg een applaus voor de werk-
mannen die daar in weer en wind 
aan het werk waren. Een timelapse 
van de aanleg van de rotonde gaf 
een goed overzicht van de 
werkzaamheden. 

Kunstwerk
Het kunstwerk op de rotonde is 
aangelegd ter gelegenheid van het 
tweehonderdjarige bestaan van de 
gemeente Uithoorn. Burgemeester 

en portefeuillehouder Cultuur Pieter 
Heiliegers blikte even terug op de 
woordenwedstrijd. Acht woorden 
werden door een jury uit honderd-
vijftig inzendingen gekozen om op 
de natuurstenen rand te plaatsen.
De niet-gekozen woorden zijn in
een tijdcapsule onder de rode beuk 
begraven. Als tekenaar vond Flip het 
belangrijk dat mensen goed naar 
hun omgeving kijken, daarom 
stuurde hij het woord ‘kijk’ in. Het 
woord ‘fabelachtig’ schoot Marion 
ineens te binnen en ook Conny 
hoefde niet lang over het woord 
‘meanderen’ na te denken. Voormalig 
dorpsdichter Gerardo Insua Teijerio 
kwam speciaal terug uit Groningen 

om zijn gedicht voor te dragen. Het 
gedicht waarin alle acht woorden 
verwerkt zijn, staat vereeuwigd naast 
de rotonde.

Gedicht
Ook Mario Willemse las een gedicht 
voor dat hij speciaal schreef voor 
deze opening. 
Als dank voor de �nanciële onder-
steuning reikte burgemeester Heilie-
gers een plaquette uit aan directeur 
Joost Wagemakers en bestuurslid
Jan Bolhoeve van de Stichting
Leefomgeving Schiphol. Vanaf 2018 
mochten omliggende gemeenten 
van Schiphol projecten indienen met 
het verzoek om een subsidie om de 
leefomgeving van hun inwoners te 
verbeteren. De gemeente Uithoorn 
diende acht projecten in en heeft een 
totale subsidie van bijna tien miljoen 
euro ontvangen. De heer Bolhoeve 
hoopt dat de verbeteringen van de 

openbare ruimtes in het gebied het 
lange wachten en de ervaren overlast 
meer dan goed zullen maken.
Na het o�ciële gedeelte vertrok 
iedereen naar buiten waar al veel 
mensen bij de rotonde stonden te 
wachten. Een bonte stoet van zowel 
oude legervoertuigen als gloed-
nieuwe elektrische auto’s reed over 
de rotonde. Burgemeester en 
wethouder namen plaats in een
�itsende Maserati ‘Batmobile’ en 
voerden de rij aan. Daarna was het 
wachten op het donker voor de licht-
show. Veel mensen vonden dat wat 
te lang duren, dus werd de show met 
een druk op de rode knop iets eerder 
in gang gezet. Met muziek en licht 
werd niet alleen de rotonde o�cieel 
geopend, maar ook een periode van 
overlast afgesloten. Vooral voor de 
winkeliers van het Oude dorp en 
winkelcentrum Amstelplein was
het een zware periode.

Rotonde eindelijk officieel 
feestelijk geopend
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Mijdrecht - Argon slaagde er twee 
wedstrijden terug niet in om Olympia 
in Gouda punten af te snoepen. 
Slordig spel en persoonlijke fouten 
zorgden er toen voor dat de thuis-
ploeg geen moment in gevaar is 
geweest. Alleen in de laatste minuut 
wist Argon te scoren en dat was te 
laat om de opgelopen 3-0 achter-
stand in te lopen.
Al in minuut 13 kwam Argon op 
achterstand. De linkerspits kwam
na een overtreding op Raoul van Wijk 
in balbezit, scheidsrechter Greveling 
weigerde te �uiten, de bal ging naar 
rechterspits Van de Berk en die pro�-
teerde van de dwaling van de referee 
met een diagonaal schot 1-0. Argon 
kon daar heel weinig tegenover 
stellen. Het spel was slordig en van 
blauw naar blauw spelen lukte ook 
niet al te vaak. We zagen een te slap 
schot van Max Oliemans die keeper 
Mees van den Berg voor het oprapen 
had en een mogelijkheid voor Sven 
Beek maar die bal was ook voor de 
keeper. Vlak voor rust deed Olympia 
nog een poging maar de bal schoof 
over de kruising in het vangnet.

Slordig
Met goede bedoelingen begon 
Argon aan de tweede helft, Max
Oliemans mikte te hoog en aan de 
andere kant moest Juran Doezeman 
gestrekt naar de hoek om een 
tweede tre�er te voorkomen. Het 
was slechts uitstel van executie want 
nadat Jordy Zwaneveld de plaats had 
ingenomen van Siep Keulemans kon 
Olympia weer scoren na een 
persoonlijke fout, na simpel bal-
verlies in het linker defensieblok 
nabij de achterlijn werd de bal
door Swerts tussen de benen van 
Doezeman door gespeeld. Daarna 
probeerde Argon met hard werken
in aanvallend opzicht het de verdedi-
ging van de thuisploeg moeilijk te 
maken. Dat gebeurde ook wel maar 
het was allemaal te slordig. Erkelly de 
Sa was een paar keer gevaarlijk, een 
schot werd door de keeper tot hoek-
schop verwerkt, een andere poging 
ging net naast en ook Sven Beek 
mikte te hoog. Even later kon op-

nieuw een inzet van De Sa door de 
keeper met de voet van de doellijn 
gehaald worden. Met nog een klein 
kwartier te gaan verlieten De Sa en 
Raoul van Wijk het veld, Dylan Berg-
kamp en Mika Keizers maakten hun 
opwachting. Maar daarna werd er 
weer een cadeautje uitgedeeld in
de verdediging. Door de bal naareen 
speler met de verkeerde kledingkleur 
te spelen kon de thuisploeg via El 
Adchi simpel naar 3-0 uitlopen. In
de slotfase een opleving van Argon, 
Mika keizers zag zijn schot door de 
doelman gekeerd, maar een minuut 
later had hij geen antwoord op een 
uithaal van Dylan Bergkamp 3-1. In 
minuut 90 nog een vrije trap voor 
Argon, Bergkamp zag vervolgens de 
bal via de paal achter gaan waarmee 
een teleurstellende wedstrijd een 
passende afsluiting kreeg.

Thuis tegen Monnickendam
De pasgespeelde thuiswedstrijd 
tegen Monnickendam heeft Argon 
winst opgeleverd. Het scoreverloop 
was een beetje bizar, na twintig 
seconden (volgens scheidsrechter 
Aad Hilgersom) stond er al een 1-0 
stand op het bord. Het publiek
moest daarna nog ruim 90 minuten 
wachten want pas in blessuretijd 
werd het door een foutje van de 
overigens uitstekende doelman
Luc Boontje 2-0.

Bliksemstart
Na de aftrap kwam de bal op rechts 
in bezit van Dylan Bergkamp die 
passte op Max Oliemans en die 
schoot de bal vervolgens via binnen-
kant paal binnen, onbereikbaar voor 
Keeper Boontje van Monnickendam 
1-0. Een minuut later wederom een 
grote mogelijkheid voor de thuis-
ploeg toen Max Oliemans passte
op Sven Beek maar zijn schot met 
binnenkant voet was te slap en 
houdbaar. Daarna kwam Monnicken-
dam regelmatig naar voren, eerst 
zagen we een poging van Kik Bras-
penning maar uit vrije positie schoot 
hij naast. Een minuut later moest 
Argon doelman Sam de Haan bij
een poging van Amine Aboutaleb 

ingrijpen en bij een actie nabij de 
achterlijn van Bas Blok kwam De 
Haan ook als overwinnaar uit de 
strijd. Hetzelfde spelbeeld even later, 
nu een poging van spits Daan Pruim 
die werd ook door Sam de Haan 
onderschept. Daarna zagen we weer 
pogingen van Argon na een half uur 
spel, een pegel van Max Oliemans 
werd een prooi voor doelman 
Boontje en een minuut later was
er een poging van Siep Keulemans, 
Boontje was verslagen maar de bal 
ketste op de paal. Het laatste wapen-
feit voor het rustsignaal was een 
schot van Max Oliemans die op 
aangeven van Bergkamp hoog
over schoot.

Weer paal en kruising
Het is wedstrijden lang een vast 
gegeven, paal en lat blijken nog 
steeds bij de meeste wedstrijden een 
hindernis te zijn. Ook vandaag weer, 
een schot van Dylan Bergkamp ging 
via de kruising over en een mislukt 
schot van verdediger Sijmen de 
Waart ging, gelukkig voor Monnic-
kendam, via de paal achter wat 
Argon een hoekschop opleverde. 
Doelman Sam de Haan had de 
tweede helft weinig te doen, alleen 
een diagonaal schot moest hij tot 
hoekschop verwerken. Bij Argon 
zagen we nog pogingen van Siep 
Keulemans (over) en ook een vrije 
trap van Bergkamp (over). Een kwar-
tier voor tijd konden Siep Keulemans 
en Sven Beek gaan douchen, Marwin 
Samseer (voor het eerst weer inzet-
baar na een jaar blessureleed) en
Tim Waning kwamen in het veld.
Ook werd even later de moege-
streden Max Oliemans vervangen 
door Achraf Merroun. Scheidsrechter 
Hilgersom had de intentie om in 
deze sportieve wedstrijd geen 
kaarten te trekken maar een charge 
op Bergkamp leverde uiteindelijk 
toch een gele kaart voor Dion Linger 
op. In blessuretijd werd pas de winst 
door Argon veiliggesteld. Doelman 
Luc Boontje liep met de bal aan de 
voet richting eind strafschopgebied, 
invaller Achraf Merroun ontfutselde 
hem de bal en kon vervolgens in het 
verlaten doel voor de 2-0 tekenen.

Zaterdag reist Argon af naar 
Nunspeet.

Verlies en winst voor Argon
in twee wedstrijden

Mijdrecht - Na het halve wedstrijd-
seizoen van vorig jaar is het turn-
seizoen twee weekendjes terug dan
wel volgens plan gestart ! De jongste 
selectie turnsters van GVM’79 
kwamen in de ochtend in actie op de 
gevreesde brug. Op de balk werden 
er mooie pasjes gedaan en deed 
iedereen de radslag op de balk. Als 
laatste de vloeroefeningen die alle-

maal op muziek werden uitgevoerd. 
Hier hadden we extra hard op 
getraind en dat was ook goed te zien. 
De bewegingen werden allemaal 
mooi en groot uitgevoerd en er kon 
ook gelachen worden. De meiden 
hebben het voor de eerste wedstrijd 
heel goed gedaan en mochten bij de 
prijsuitreiking de tweede plek in 
nemen.

Selectie GVM’79
turnt eerste wedstrijd

Vinkeveen - Maar liefst 18 spelers
en speelsters plaatsten zich op zater-
dag 28 januari voor de �nales van
het zes-ballen toernooi van Biljartclub 
De Merel en dat leverden de volgende 
winnaars op: In de C-poule kon Ben 
Wubs Bas Kolenberg niet de baas
in de �nale en werd keurig tweede 
tegen de prima spelende Bas die 
verrassend de grootste prijs binnen 
haalde. Als goede derde kwam Dennis 
Cordes uit de bus die op toernooien 
toch altijd goed presteert met zijn 

onnavolgbare spel maar deze avond 
zijn vizier niet op scherp had staan
en dus zijn tegenstanders mazzel 
hadden. In de B-poule won Hans 
Berghout uit Breukelen met ruim 
verschil van Desmond Driehuis die 
sterk speelde maar het toch moest 
a�eggen tegen Hans en dus knap 
tweede werd. De derde plaats was 
voor Jeroen van Rijn die zich toch iet 
wat vergiste in het spelletje met zes 
ballen en het te gemakkelijk opnam 
maar toch nog derde werd. 

Berghout en Kolenberg  
winnaars zes-ballen toernooi

Vinkeveen - Op vrijdag 10 februari 
2023 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café Biljart de Merel in 
Vinkeveen. Er worden vier ronden 
van zestien gi�es gespeeld en dan 
worden de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winnares 
bekend. Afgelopen vrijdag was
Frans Bierstekers de beste kaarter 
met maar liefst 7200 punten. De 
verdere uitslag van deze avond: 
tweede werd Dora v.d. Steen met 
6951 punten. Derde werd Thomas 
Verkerk met 6907 punten. De poedel 
was voor An Pothuizen met 5081 
punten. 

De volgende prijsklaverjas avond zal 
dus zijn op vrijdag 10 februari 2023. 
We starten om 20.00 uur dus wees
op tijd. Aanwezig zijn voor de 
inschrijving: 19.45 uur.
Café de Merel, Arkenpark Mur 43, 
3645 EH  Vinkeveen. Telefoon
0297 - 263 562. E-mail:
demereldorus3@gmail.com.
De data voor de verdere prijs-
klaverjasavonden in 2023: 10 en
24 februari, 24 maart, 7 en 21 april,
5 en 19 mei, 2, 16 en 30 juni en 7 juli. 
Dit is tevens de laatste klaverjas-
avond van seizoen 2022-2023.
Alle data onder voorbehoud. 

Klaverjassen in De Merel

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag 
was het een enorme drukte in de Wille-
stee in Wilnis. Vanuit de hele omgeving 
waren er turnsters naar de sporthal 
gekomen om hun eerste wedstrijd te 
turnen. Bij deze wedstrijd, genaamd 
‘Mini 3 & 4 kamp’ is het de bedoeling 
dat een groepje turnsters op drie
of vier toestellen zes verschillende 
elementjes laat zien. Afhankelijk van 
de leeftijd worden de kunstjes steeds 
moeilijker. Voor GVM’79 waren er vijf 
teams in de strijd. Voor de meeste 

kinderen was het hun allereerste 
wedstrijd en dat was duidelijk aan de 
spanning in de koppies te merken.
De wedstrijd begon met GVM 1, de 
allerjongste deelneemsters. Deze 
meiden deden het erg goed op de 
lange mat. Op de balk werd de span-
ning wat te veel. De turnsters van
GVM 2 waren alweer iets ouder, maar 
moesten helaas een teamlid missen, 
wat ook weer tot wat verwarring 
leidde af en toe. Deze meiden deden 
het juist weer erg goed op de balk! 
GVM 1 en 2 eindigden op de 11e en 
12e plek in het klassement. GVM 3 
deed mee op vier toestellen, wat
betekende dat zij ook het onderdeel 
trampoline erbij hebben. Door de 
spanning werden sommige sprongen 
door elkaar gehaald. Maar ook deze 
meiden gooiden hoge ogen bij de 
balk. Met een negende plek (van 19 
teams) hadden de ze een topprestatie
geleverd. GVM 5 was een beginners-
selectieteam en bestond uit twee deel-
nemers. Helaas was nummer 3 ziek.

De meiden moesten alles twee keer 
herhalen en daardoor dus hard 
werken. Ze straalden op de balk en 
toonden hun kracht op de brug, 
vlogen op de tramponline en gingen 
als een speer op vloer. Het totaal was 
goed voor een 11e plek.
De meisjes van GVM 4 waren alweer 
wat ouder en een aantal had vorig
jaar ook al deelgenomen aan deze 
wedstrijd. De meiden presenteerden 
zich mooi aan de jury, wat ook weer 
voor hogere punten zorgde. Ook bij dit 
groepje was de balk het beste onder-
deel en lieten ze aan de brug wat 
punten hangen. In de tussenstand 
waren de meiden derde en gingen er 
van uit dat met twaalf teams in voor-
uitschiet ze geen medaille meer 
zouden halen. Juf Esther ging toch
nog even naar de prijsuitreiking en
als verassing mocht ze zes medailles 
meenemen! De meiden zijn op een 
prachtige vijfde plek geëindigd (van de 
20 teams). Alle turnsters van GVM’79 
hebben geweldig hun best gedaan en 
mogen trots zijn op hun prestaties.
Wil jij ook weleens weten hoe we bij 
GVM’79 turnen? Je kunt je via de 
website aanmelden voor een proe�es.

Recreanten turnsters GVM turnen 
spannende eerste wedstrijd
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Uithoorn - Gezien de gemiddelde 
leeftijd van de petanquespelers is 
deelname aan competities en toer-
nooien, waarbij vaak vijf tot zeven 
partijen gespeeld worden minder 
populair geworden. Ook het soms 
grote verschil in speelniveau speelt 
daarin een rol. Het is dan ook niet 
vreemd dat steeds meer vereni-
gingen hun speelsysteem voor toer-
nooien aanpassen. Zo neemt het 
aantal toernooien met vier voor-

gelote partijen de laatste jaren toe. 
Een prima activiteit voor de oudere 
en onervaren petanquespelers is de 
clubontmoeting. Zo’n ontmoeting 
bestaat uit drie speelronden waarbij 
equipes van twee verenigingen tegen 
elkaar spelen. Op 4 februari werd een 
clubontmoeting gespeeld tussen 
Boule Union Thamen en Petanque 
Lijnden. Beide verenigingen stelden 
acht equipes (doubletten) samen en 
deze speelden tegen elkaar in de 

overdekte accommodatie van 
Petanque Lijnden. Voor twee leden 
uit Mijdrecht was dit evenement
een vuurdoop. Als invaller voor een 
ziektegeval speelden zij voor het 
eerst buiten Uithoorn. Het plezierige 
van zo’n ontmoeting is dat je andere 
tegenstanders ontmoet. Het spel 
wordt dan net even anders dan bij
de eigen vereniging.
In totaal werden 24 partijen gespeeld. 
Petanque Lijnden won er 14 en Boule 
Union Thamen 10.
Er waren ook prijsjes voor de spelers. 
Daar dit een duidelijk recreatieve 
gebeurtenis is waren er prijsjes voor 
de drie beste equipes van beide 
verenigingen. De prijswinnaars bij
Petanque Lijnden waren: 1. Bon�ls/
Elly Groot (W3-S26), 2. Maja vd 
Linden/Henny v Wijk (W2-S9), 3. Cees 
Groot/Gerard Beers (W2-S6). De prijs-
winnaars bij Boule Union Thamen
waren: 1. Jannie v Kooten/Hans vd 
Wal (W2-S15), 2. Jos de Zwart/Ruud 
Vaessen (W2-S9), 3. Niels v Diemen/
Ton Boersma (W2-S5).
Boule Union Thamen krijgt nog de 
gelegenheid voor een revanche.
Deze zal in het voorjaar plaatsvinden 
op de accommodatie van Boule 
Union Thamen aan de Vuurlijn.

Uithoorn - Legmeervogels is er na 
het fraaie resultaat een week eerder 
tegen RCL nu niet in geslaagd om 
daar een vervolg aan te geven. Thuis 
tegen de nummer 14 van de tweede 
klasse D TAVV verliest Legmeervogels 
met 2-3. Legmeervogels weet nog 
voor de rust door een fraai doelpunt 
van Camiel Schouten op een 1-0 
voorsprong te komen. Zes minuten 
lang heeft Legmeervogels van deze 
voorsprong kunnen genieten. Vlak 
voor het rustsignaal krijgt Legmeer-
vogels een strafschop tegen, Chiel 
Konings van TAVV schiet de bal 
onhoudbaar tegen het nylon. 1-1 en 
dit is dan tevens de ruststand.
In de 74ste minuut komt Legmeer-
vogels s voor de tweede keer dit duel 
op voorsprong. Het is dan Ruben 
Kalkman die de 2-1 op het scorebord 
brengt. En weer kan Legmeervogels 
deze voorsprong niet lang vast-
houden. Vier minuten later staat het 
weer gelijk 2-2 door toedoen van 
TAVV speler Kevin van Wijk. Dan is de 
gifbeker nog niet helemaal leeg voor 
Legmeervogels. Ver in blessure tijd is 
het Donny van der Neut van TAVV die 
er zelfs 2-3 van weet te maken. 

Legmeervogels blijft thuis dus achter 
met lege handen.
Aanstaande zaterdag speelt 
Legmeervogels uit tegen DoCoS in 
Leiden. Aanvang 14.30 uur. Dan op 
donderdagavond 16 februari om 
20.30 uur voor de competitie thuis 
tegen RVC’33. Deze wedstrijd werd 
eerder afgelast.

De Kwakel - Het zesde team van 
KDO, bekend als KaDeJo 6, heeft 
afgelopen zondag haar nieuwe
out�t kunnen tonen aan het publiek, 
dankzij de steun van twee spon-
soren. The Set Company maakt 
decors voor allerlei doelen, van 
feesten tot �lms tot reclames en 
horeca-inrichtingen.  De tweede 
sponsor voor de kleding is gevonden 
in De Beij Elektra B.V., al vele jaren 
een bekend bedrijf in de regio op
het vlak van (inderdaad) elektra.

Ook de tassen van het team zijn nu 
gesponsord. Naast een anonieme 
sponsor heeft Rob Klijn Openhaard-
hout – wat ze doen zit al in de naam 
– deze gesponsord, zodat dit team 
vanaf nu professioneel op het veld 
verschijnt. 
Koots Wim Bartels is dankbaar voor 
het vertrouwen van de sponsoren
in het team en is er samen met het 
team van overtuigd dat de nieuwe 
out�t bijdraagt aan de verdere groei 
van het elftal.

KDO 6 blij met nieuwe sponsors

Legmeervogels hard onderuit

Pupil van de Week Fabian Hes 
overhandigd aan Jaimy de Block, de
Man of the Match bij Legmeervogels,  
een fraaie bos bloemen van Bloemist 
Zijdel�eur, behorende bij de prijs. 

De Kwakel - Na meer dan de helft 
van de bridge competitiewedstrijden 
van BVK is het tijd voor een update. 
We zijn inmiddels bezig in de derde 
periode en de strijd om het club-
kampioenschap is nog niet beslist. 
Verder wordt er druk gestreden
om de promotieplaatsen naar een 
hogere lijn.
Ook wordt er dit jaar veel aandacht 
gegeven aan het bieden en halen 
van slems. Als mijlpaal kan ik nog 
melden dat de eerste 100.000 
puntengrens is bereikt. Slem is het 
toetje van elke bridger, want het 
voorspellen dat je (bijna) alle slagen 
gaat halen is een kunstje wat iedere 
bridger kan leren maar nog niet
elke bridger tot een goed einde kan 
brengen. Voor wie wil: Er zijn lessen 
om dit onderdeel van het bridgen 
beter onder de knie te krijgen.

Mix
Nieuw dit jaar zijn de speciale Mix-
bridgewedstrijden en dat is ook 
gewoon bridgen maar dan tegen alle 
spelers binnen de club om de saam-
horigheid te vergroten. Op donder-
dag 16 februari is er weer zo’n mix-
drive.
De BVK is een gezelligheidsvereni-
ging die deze gezelligheid verbindt 
met het edele bridgespel. Ze spelen 
zes rondes per avond. Bij hen is er 
geen sprake van ‘mes op tafel’. Wat 
niet wegneemt dat ze het bridgen 
wel serieus benaderen. Bij de BVK is 
ook de zevende ronde zeer populair 
elke donderdag. Als u het leuk vind 
om kennis te maken met de BVK dan 
mag u zich tot 15 februari opgeven 
om ook eens mee te doen. Opgeven 
gaat via de wedstrijdleider, via app
of telefoon naar 06 - 5410 8456.

Uithoorn - Drie op een rij, Joop
van Delft & Ruud Lesmeister pres-
teerden dit door weer eerste te 
worden in de A-lijn, nu met 59,58%. 
Op twee deze keer de combi van 
Elisabeth van den Berg & Agnes 
Kroes, die met 57,92% soms geen 
spaan heel lieten van de tegen-
stander. Hannie & Hein van der Aat 
zaten in de lift ten opzichte van de 
vorige keer en werden derde met 
57,50%. Ook Geke Ludwig & Margo 
Zuidema verbeterden zich enorm 

en konden als vierde met 55,83%
nu weer eens ‘voor de kramen langs’. 
Cora de Vroom & Hans Slagboom 
sloten de ‘best of �ve’ met 55% 
precies af. In de B-lijn kregen de 
ambities van Gerda Schavemaker & 
Jaap Kenter, om weer snel terug te 
keren naar de A-lijn, vastere vorm 
door een eerste plaats met 58,33%. 
Annemieke & Floor Hesselink deden 
een klein stapje terug en werden
nu tweede met 56,67% en doen dus 
nog steeds riant mee. Marijke & Ger 

van Praag kwamen als derde door 
met een keurige 54,17%, gevolgd 
door Jan Wille & Wim Röling die met 
53,75% dicht in de buurt bleven. 
Richard van den Bergh & Tim Vader 
werden nu vijfde met 52,50%.
Bent u degene die Joop en Ruud 
kunnen afstoppen? Meld u dan aan 
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur
in sporthal De Scheg Arthur van 
Schendellaan 100a in Uithoorn. 
Voor alle inlichtingen het secreta-
riaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 06 - 8337 1540.

Uithoorn - Het was afgelopen 
vrijdag niet alleen druk bij de
14-daagse klaverjasavonden bij 
Legmeervogels, maar het was er 
ook heel gezellig! En... er is ook op 
heel hoog niveau gespeeld. Hoog 
niveau maar niet met ‘het mes op 
tafel’, en dit is heel belangrijk. Het
is gewoon een heel gezellig uitje 
deze klaverjasavonden bij Legmeer-
vogels.

Maar ook op deze gezellige klaver-
jasavonden zijn er winnaars en 
verliezers. Om met deze laatste
te beginnen. Onderin was het heel 
spannend want wie zou er naar huis 
gaan met de pechvogelsprijs. Zou 
het Herman de Jong zijn of Dinie 
van Scheppingen? Met een punt 
verschil is de pechvogels prijs 
gegaan naar Dinie van Scheppingen 
met 4982 punten. Herman de Jong 

is gekomen tot 4983 punten.
Verder met de winnaars deze klaver-
jasavond avond. De derde prijs is 
gegaan naar Corry Smit met 6888 
punten. De tweede prijs komt in 
handen van Edward van Goor met 
6986 punten. Met de eerste prijs is 
naar huis gegaan Riet de Beer met 
7049 punten. De eerst volgende 
klaverjasavond bij Legmeervogels
is op vrijdag 17 februari 2023. Het 
begin van deze avond start door 
omstandigheden om 20.04 uur.

Uithoorn - Maandagavond jl. werd 
het 70-jarig bestaan van de B.V.U. 
gevierd met een jubileum-drive.
De club is springlevend, vooral door 
de grote animator, voorzitter Hans 
Wagenvoort, die elke zomer bridge-
les voor beginners geeft en er 

scherp op let dat de gemoedelijke 
sfeer gehandhaafd wordt. De 32 
paren speelden volgens het top-
integraal systeem en werden tijdens 
de wedstrijd verrast door de feest-
commissie met heerlijke hapjes.
Op de eerste plaats eindigden 
Margot Zuidema & Francis Terra
met 66,67% die de eer van de A-lijn 

hooghielden. Verrassend op de 
tweede plaats met 63,47%: Joke v/d 
Berg & Bep de Voijs die de eer van 
de B-lijn hooghielden. Op de derde 
plaats Jan Broeckmans & Kees Visser 
met 61,39%.
Meer informatie en/of lid worden? 
Kees Visser: tel. 06 - 5317 5165 of via 
de mail: kees.visser55@kpnplanet.nl.  

De Kwakel - Biljartclub ‘ Ons Genoe-
gen’, opgericht op 15 november 1965, 
heeft ruimte voor een aantal nieuwe 
leden. Zij zijn de oudste Biljartclub in 
De Kwakel. Ze zijn ooit begonnen in 
restaurant Leenders en spelen nu in 
Het Fort De Kwakel. Vanaf de eerste 
week na de Kwakelse Kermis begin 

september, beginnen ze te biljarten 
en dat loopt door tot eind april van 
het volgende jaar. In de zomer wordt 
er niet gebiljart. De speelavond is 
donderdag. Ze spelen wekelijks een 
onderlinge competitie, met aan het 
einde van het seizoen een Kampioen. 
In de week van de kerst spelen ze om 

de rollade, dit is een traditie die ze 
jaarlijks in stand houden. De gemid-
delde van de leden ligt tussen de 0.50 
en 2.50. Wanneer de partijen van de 
avond gespeeld zijn, kan er onderling 
nog een partijtje vrij gespeeld 
worden, bijvoorbeeld Drie Banden. 
Hun motto is gezelligheid. Heeft u 
interesse? Neem dan contact op met 
de secretaris Leen Bokhorst via leen
bokhorst@gmail.com of voorzitter 
André de Jong, ag.de.jong@hetnet.nl.

Tussenstand bridgen in De Kwakel

Hattrick Bridgeclub De Legmeer

Klaverjassen bij Legmeervogels

BVU 70 jaar

Biljartclub ‘Ons Genoegen’
zoekt leden

Clubontmoeting met
Petanque Lijnden
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Klimaatadaptie & Biodiversiteit

“Ons klimaat en onze leefomgeving 
veranderen merkbaar. Steeds vaker 
hebben we te maken met enorme 
hoosbuien, hitte of een lange periode 
van droogte. Heftige buien veroorzaken 
vaak overlast: straten of kelders kunnen 
onder water lopen. Dit was ook afgelopen 
maand merkbaar in Uithoorn en De 
Kwakel. Het heeft in januari veel geregend 
en dan staan gelijk straten en grasveldjes 
onder water. 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de 
toename van te veel stenen en tegels 
in tuinen negatieve e� ecten heeft op 
het welbevinden van mens, dier en 
natuur. Ondanks alle maatregelen die 
de gemeente in de openbare ruimte 
uitvoert, is uw hulp nodig. Zo’n 40% van 
de bebouwde oppervlakte is in bezit van 
particulieren, dus alle inwoners kunnen 
een groot verschil maken. Iedereen kan 
zelf een bijdrage leveren door vandaag 
nog te zorgen voor vergroening van uw 
tuin of straat. Met als bijkomend voordeel 
dat met meer groen het regenwater weer 
goed in de bodem kan zakken, riolen 
minder belast worden, de temperatuur in 
de wijken wordt getemperd, � jnstof wordt 
afgevangen én mensen zich prettiger en 
gezonder voelen. Dus tegel eruit, plantje 
erin!

Samen kunnen we het verschil maken en 
zorgen voor een klimaatbestendige en 
gezonde leefomgeving!”

Groen is leven 
Een groene omgeving betekent een gezonder 
leven. Door de toename van verstening is er nog 
maar weinig ruimte voor de natuur. Wanneer er 
geen bloemen groeien, komen er geen insecten 
en kunnen (wilde) bijen hun noodzakelijk werk 
niet doen. Verstening heeft ook een negatief 

Circulaire economie

Maak per week een 
kleine duurzame stap

Energiebespaarlening

WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE 
6 - 11 FEBRUARI
Iets kapot? Gooi het niet weg, 
bezoek het Repair Café!
Hoeveel kapotte spullen gooit u weg? 
Zodra apparatuur het begeeft, gooien we 
het al snel weg, terwijl het misschien best 
gerepareerd kan worden. Vooral elektronisch 
afval, zogenaamde E-waste, is slecht voor 
het milieu. Het bevat giftige vlamvertragers 
en metalen als kwik en lood. In het Repair 
Café leren mensen op een nieuwe manier 
naar hun eigen spullen te kijken. Uw spullen 
krijgen een hernieuwd leven.

Bij het Repair Café kunt u (kleine) spullen 
laten repareren. Denk aan het vervangen van 
de koolborstels van de stofzuiger, het snoer 
van een schemerlampje of die leuke broek 
met die scheur erin. Handige vrijwilligers 
runnen het Repair Café. Het Repair Café zit 
tegenwoordig in het MFA De Scheg. Neem 

Tegel eruit, plant erin!
Door een groene tuin kan de afvoer 
van het water naar het riool worden 
vertraagd. Het zakt eerst in de grond 
waar het water wordt opgenomen door 
struiken en planten. Er vindt verdamping 
plaats, wat weer tot verkoeling leidt. In 
een bebouwde omgeving nemen huizen 
en bestrating meer zonnewarmte op dan 
groen. Stenen houden langer warmte 
vast. Struiken, planten en bomen helpen 
dus wateroverlast te beperken en zorgen 
voor een koelere leefomgeving. 
Dus tegel eruit, plant erin!

e� ect op veel vogelsoorten en vleermuizen. In 
een stenen omgeving vind je weinig tot geen 
leven, zeker niet onder de tegels. Terwijl in de 
groene ruimte zeker de helft van de aanwezige 
soorten onder het maaiveld leeft. De bodem is 
de basis van elke levende tuin, waarin ook het 
water goed wordt opgenomen.

Uithoorn doet duurzaam
Samen voor meer groen in uw buurt

Lijkt het u leuk om een jaar lang iedere week een 
kleine verrassende en duurzame stap te maken? 
www.52wekenduurzaam.nl heeft uitdagende, 
leuke, leerzame en gratis tips om deze stappen 
te maken. U kunt ieder moment meedoen! 
Heeft u een tijdje geen tijd of zin? Geen 
probleem, stap weer in zodra het weer kan.

Het kredietplafond (=beschikbare bedrag) van 
de duurzaamheidslening van de gemeente 
Uithoorn is bereikt, waardoor u geen lening voor 
zonnepanelen meer kunt aanvragen. U kunt wel 
gebruik maken van de energiebespaarlening 
van het Nationaal Warmtefonds als u een 
duurzame lening nodig heeft.
Het Nationaal Warmtefonds biedt 
verantwoorde en betaalbare � nanciering voor 
de verduurzaming van huizen en gebouwen 
van eigenaar-bewoners, Verenigingen van 

Plant een boom 
in het najaar
Nationale Boomplantdag is niet meer 
in het voorjaar, maar in het najaar 
Voordeel van het planten van bomen in 
het najaar is dat als er nog geen blad aan 
 zit, er geen sapstromen richting de takken 
en het blad gaan. Hierdoor kan de boom 
zich focussen op de wortelgroei onder 
de grond, het moet dan niet al te hard 
vriezen. 

Bomen zijn belangrijk in het tegengaan 
van klimaatverandering. Bomen leveren 
verschillende ecosysteemdiensten: ze 
houden water vast, door verdamping 
dragen bomen bij aan verkoeling (niet 
bij extreme droogte), � lteren schadelijke 
sto� en uit de lucht en leveren voedsel, 
leefruimte en bescherming aan allerlei 
planten en dieren. 

Kortom, bomen dragen bij aan het 
tegengaan van klimaatverandering, 
biedt een uitkomst in klimaatadaptatie 
en draagt bij aan de biodiversiteit! Door 
steeds vaker voorkomende droogte in het 
voorjaar is de Nationale Boomfeestdag 
voortaan in het najaar, op de derde 
woensdag van november. 

gelijk een kopje ko�  e in het Sportcafé of 
Buurtkamer. Kijk voor meer informatie op 
https://sites.google.com/site/repairuithoorn.

Komt u ook gezellig even buurten tijdens de 
open dag op zaterdag 11 februari? U krijgt 
dan een rondleiding in het Repair Café.
De deuren van MFA DE Scheg aan de Arthur 
van Schendellaan 100A zijn die zaterdag 
open van 11.00 tot 15.00 uur. De toegang 
voor de open dag is gratis en aanmelden is 
niet nodig, dus loop gewoon naar binnen. 
U bent van harte welkom!

In een handomdraai 
geld besparen: 
Zet ‘m op 60!
De meeste cv-ketels staan op de 
fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken 
e�  ciënter op 60ºC. Deze snelle besparing 
scheelt veel gas, dus CO2. En zonder verlies 
van comfort en geen risico op een koude 
douche. Kijk voor alle vragen op 
https://zetmop60.nl/veelgestelde-vragen. 

Eigenaars en scholen. Het Warmtefonds werkt 
in opdracht van de Rijksoverheid. Het fonds kan 
100% van het leenbudget (voorheen was dit 
75%) aan zonnepanelen besteden en u hoeft 
ook daarnaast niet te investeren in minimaal 
een extra maatregel. Met zonnepanelen wekt 
u zelf stroom op en bespaart u direct op uw 
energiekosten. Deze duurzame lening kunt u 
ook gebruiken voor isoleren, verwarmen en 
ventileren. Kijk op www.warmtefonds.nl voor 
meer informatie.




