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GEEN KRANT?
0251-674433

Stichting De Kwakel 
Toen & Nu 12½ jaar

Deze troonde hem mee naar 
Kwakelaar André Winter en 
diens archief: verhuisdozen vol 
met krantenknipsels en foto’s 
over De Kwakel. Die schat aan 
gegevens was de aanzet om die 
informatie te delen op internet. 
Dirk Plasmeijer en Ben Voorend 
boden hierbij hun diensten aan. 
Op de braderie van 2006 ver-
drongen drommen Kwakelaars 
zich voor de kraam om de uit-
gestalde oude klassenfoto’s van 
namen te voorzien. Hun en-
thousiasme leidde op 7 septem-
ber van dat jaar tot de oprich-

ting van Stichting De Kwakel 
Toen & Nu.

Wintermagazine
De Nostalgische Avonden in het 
dorpshuis De Quakel, het winter-
magazine van Stichting De Kwa-
kel Toen & Nu, de maandelijkse fo-
to’s in de Nieuwe Meerbode, de 
vele rubrieken (o.a. scholen, ver-
enigingsleven, huwelijken, grote 
gezinnen, creatieve Kwakelaars, 
boerderijen, kermisfoto’s) op de si-
te www.de-kwakel.com met foto’s 
en artikelen van vroeger tijden le-
veren veel luister-, lees- en kijk-

plezier. Menig Kwakelaar brengt 
een nostalgisch uurtje door op de 
website. En die website is nooit 
af. Er ligt nog erg veel materiaal 
op de planken te wachten om be-
werkt en gearchiveerd worden en 
er wordt ook steeds nog aangele-
verd. 

Bestuur
Het bestuur van Stichting De Kwa-
kel Toen & Nu wil graag alle vrijwil-
ligers, donateurs en sponsors be-
danken voor hun enthousiasme 
en ondersteuning, in welke vorm 
dan ook, om het werk van de stich-
ting mogelijk te maken voor al die 
Kwakelaars in binnen- of buiten-
land, die dagelijks genieten van 
een mooie website. Zij tekenen 
graag voor nog weer 12½ jaar bij!

De Kwakel - Toen de uit Kudelstaart afkomstige Johan van Dijk 
zich in 2005 in De Kwakel vestigde, benaderde hij al snel zijn 
buurman en De Kwakelkenner Ben Plasmeijer met vragen over 
het dorp. 
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KORT NIEUWS:

Fiets gestolen
Uithoorn – Op maandag 
4 maart is tussen 17.00 en 
17.15 uur een fi ets gestolen 
vanaf het Zijdelwaardplein 
(zijde apotheek). Het betreft 
een herenfi ets van het merk 
Aldo, type opafi ets cargo. De 
fi ets heeft voorop een zwar-
te krat. Het registratienum-
mer eindigt op 609.

DEZE WEEK:

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Service
ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

Nieuwe Meerbode

Uithoorn: Omg. Ruit, Madelief (250 kranten)
Uithoorn: Omg. Wikke, Aan het Spoor (350 kranten)
Uithoorn: Omg. Pr. Margrietlaan, Adm. Tromplaan (300 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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BEZORGERS/STERS

Knotgroep 45 jaar de boom in
Uithoorn - ‘Kijk uit, daar komt 
weer een tak!’ Wie dat hoort, weet 
dat de Knotgroep Uithoorn be-
zig is wilgen te knotten. Al 45 
jaar klimmen vrijwilligers van de 
knotgroep gewapend met een 
zaag de bomen in. Na zo’n vier 
jaar groeien, zijn de takken van 
deze bomen weer aardig dik. Tijd 
om de wilg te snoeien, voordat 
de takken gaan scheuren. ‘Van 

onderen!’ Even later valt de tak 
met een luide klap op de grond. 
Knotgroep Uithoorn is een van 
de oudste in het land. Als docent 
metaal bewerken Wim van Zui-
len in 1974 niet gestart was met 
een groepje leerlingen van de la-
gere technische school, hadden 
de knotwilgen langs de Boterdijk 
in Uithoorn er vast niet zo fris ge-
knipt uitgezien als nu. 

Zagers
De zagers van de knotgroep kan 
je in de winter tegenkomen rond 
het Zijdelmeer, het fort aan de 
Drecht (Uithoorn) of in ‘Het En-
ge Bos’ (De Kwakel). Ook werkt 
de knotgroep voor Natuurmo-
numenten op Botshol (Vinke-
veen) en rond het fort bij Nigte-
vecht (Abcoude). In Ouderkerk 
aan de Amstel, aan de rand van 
De Ronde Hoep, wordt vrijwel 
jaarlijks een dag gezaagd. Net 
als in de Brettenzone in Amster-
dam (een natuurgebied dat ver-
stopt ligt naast het Westelijk Ha-
vengebied). De groep werkt met 
materieel van Landschap Noord-
Holland. Eigen vrijwilligers on-
derhouden dat. ‘Er zit geen mo-
torzaag bij’, vertelt coördinator 
Bert Schaap. ‘Wij werken alleen 
met diverse soorten handzagen. 
Voor ons geen motorgeronk bij 
het werken in de natuur.’ 

Weer of geen weer
In het winterseizoen (van eind 
oktober tot medio maart) wordt 
er op zaterdag om de 14 dagen 
gewerkt. Enkele tientallen vrij-
willigers, afkomstig uit een wij-
de regio (Uithoorn, Aalsmeer, 
Mijdrecht, Amstelveen, Amster-
dam, Ouderkerk, Hoofddorp) zijn 
dan druk bezig met zagen en tak-
ken sjouwen. Weer of geen weer. 
Van 9 tot pakweg 13 uur. Dan 
wordt het hoog tijd voor de soep.

Op zaterdag 16 maart 2019, da-
len de knotters echter eerder af 
uit hun bomen. Dan is het tijd 

voor een feestelijke viering van 
het 45-jarig bestaan van de Knot-
groep Uithoorn. In en rond de 
werkschuur aan de Elzenlaan. 
Van 12 tot 13.30 uur.Wie ooit in 
de Knotgroep heeft meegewerkt, 
is natuurlijk ook van harte wel-
kom op deze feestdag. Graag met 
oog op de voorbereidingen even 
aanmelden bij Bert Schaap, tel. 
0297- 565172 of via bawschaap@
hetnet.nl. Alle informatie over 
de Knotgroep is te vinden op 
www.knotgroepuithoorn.nl

Taalcafé en website Taalhuis 
Uithoorn offi cieel open
Uithoorn - Op woensdag 27 fe-
bruari jl. heeft wethouder Ria Zijl-
stra het Taalcafé in de bibliotheek 
geopend. Voor het oefenen van de 
spreekvaardigheid voor andersta-
lige inwoners van de gemeente, is 
het Taalcafé elke woensdagavond 
van 19.00 – 20.30 uur geopend. 
Het is gratis en aanmelden is niet 
nodig. “Eén van de vele Taalhuis-
activiteiten die door de vruchtba-
re samenwerking tussen gemeen-
te, de bibliotheek Amstelland en 
Tympaan-De Baat tot stand is ge-

komen”, gaf Daphne Janson, di-
recteur van de Bibliotheek Am-
stelland aan in haar toespraak. 
Op die avond is tevens de websi-
te van het Taalhuis gelanceerd en 
nu online te bekijken. De websi-
te is gebouwd door  Rene Gold-
schmeding die vanuit zijn be-
drijf Goldschmeding Automatise-
ring, gevestigd in Uithoorn, dit als 
Maatschappelijk Betrokken On-
dernemen dienst aanbiedt. Wees 
welkom en neem eens kijkje op 
www.taalhuisuithoorn.nl.

VOORJAARSBIJLAGE 2019
MODE • SPORT • WELLNESS • BEAUTY • TRENDY • HEALTH

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 

SLIMNESS 

FYSIKOS 

VAN YPEREN MODEHUIS 

INSTITUUT PERINE

DENISE FASHION

SIJBRANTS & VAN OLST SPECIAALOPTIEK

S.V. OMNIA 2000

DIEMODE

KAPPER JOEPSZE 

SAN BOA PRAKTIJK 

HENRITA FOOTWEAR

EYE CARE ED KRIEK OPTIEK 

FA. V.D. SCHILDEN LINGERIE

OORWERK UITHOORN
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Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuld-
hulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemees-
ter 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 commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON
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HALLO  
SLOOTJE
SPIEKERS:
WE MOGEN 
WEER STEMMEN!
AGV.NL/VERKIEZINGEN

Centraal stemmen tellen 
verkiezingen Provinciale 
Staten en Waterschappen
Op woensdag 20 maart 2019 
worden de uitgebrachte stem-
men voor Provinciale Staten 
en het Waterschap alleen op 
partijniveau geteld. Op don-
derdag 21 maart worden de 
stemmen vervolgens op kan-
didaatniveau geteld omdat de 
gemeente Uithoorn meedoet 
aan het Experiment Centra-

le stemopneming. Daarom is 
de afdeling Burgerzaken van 
de gemeente op donderdag 
21 maart gesloten. Wij zijn u 
graag weer van dienst op vrij-
dag 22 maart. Het afhalen van 
aangevraagde reisdocumen-
ten en rijbewijzen is op 21 
maart wél mogelijk bij de re-
ceptie van het gemeentehuis.

Onderzoek Cliëntervaring 
Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 
Gemeente Uithoorn
De gemeente biedt ondersteu-
ning aan iedereen die problemen 
ondervindt in de zelfredzaamheid 
en/of het meedoen aan het maat-
schappelijk leven. 

De gemeente levert deze onder-
steuning als onderdeel van de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). Wij vinden het be-
langrijk om te weten wat men-
sen van de ontvangen ondersteu-
ning vinden en wat er beter kan. 
Daarom voert de gemeente jaar-
lijks een onderzoek uit. Het on-
derzoek vindt plaats door het in-

vullen van een schriftelijke vra-
genlijst waarin vragen worden ge-
steld over verschillende onderde-
len van de ondersteuning. Ook is 
het mogelijk de vragenlijst online 
in te vullen. De enquête wordt be-
gin maart 2019 aan iedereen ver-
stuurd die in 2018 ondersteuning 
van de Wmo heeft ontvangen. Wij 
hopen dat u, als u een vragenlijst 
ontvangt, de tijd wilt nemen deze 
in te vullen en terug te sturen. Wij 
hebben de mening van de cliën-
ten nodig om de dienstverlening 
zo goed mogelijk te laten aanslui-
ten op de behoeften.

De gemeente Uithoorn doet de 
komende verkiezingen mee aan 
het experiment centraal stemmen 
tellen. Dit betekent dat op 20 maart 
(op het stembureau) de stemmen 
alleen maar op partijniveau geteld 
worden. De volgende dag vindt op 
het gemeentehuis het vervolg van 
de telling plaats, op kandidaatsni-
veau. Hiervoor zijn we dringend 
op zoek naar ‘tellers’ op donder-

dag 21 maart as vanaf 09.00 uur 
tot einde werkzaamheden voor de 
verkiezingen van de provinciale 
staten en het waterschap. Lijkt het 
u leuk om hierbij mee te helpen, 
geeft u zich dan op bij via burger-
zaken@uithoorn.nl. Heeft u deel-
genomen als stembureaulid of als 
teller op de verkiezingsdag, dan is 
het niet mogelijk om mee te doen 
met het centraal stemmen tellen.

Met spoed op zoek naar 
“tellers”

Verkiezingsmarkt 
winkelcentrum Zijdelwaard
Op zaterdag 16 maart is er een 
verkiezingsmarkt in winkelcen-
trum Zijdelwaard. Verschillende 
politieke partijen zijn daar aanwe-
zig met een kraampje. Het lijkt mis-
schien nog ver van uw bed maar 
de Provincie heeft veel te zeggen 
over de ruimtelijke ordening, wo-
nen, belangrijke aandachtspunten 
in een steeds drukkere omgeving 
met een krappe woningmarkt. Ook 
kiezen de leden van de Provincia-
le Staten de leden van de Eerste 
Kamer. Zo hebben zij op die ma-

nier invloed op het beleid in Den 
Haag. Het waterschap is onder an-
dere van belang voor het beheer 
van dijken en waterzuivering. Dit 
beperkt zich niet tot de gemeen-
tegrenzen. Dit zijn ook belangrijke 
onderwerpen voor iedereen. Weet 
u nog niet op welke partij u gaat 
stemmen tijdens de provinciale 
statenverkiezingen op 20 maart? 
Kom dan langs en laat u informe-
ren. U bent van harte welkom. De 
verkiezingsmarkt is tussen 10.00 
uur en 16.00 uur.

Provinciale Staten en 
Waterschapsverkiezingen 
2019
Op woensdag 20 maart zijn er 
twee aparte verkiezingen. Name-
lijk de verkiezing voor de leden 
van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland en de verkiezing 
voor de leden van het algemeen 
bestuur van Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. 

Invloed uitoefenen
Door te stemmen oefent u invloed 
uit op de wijze waarop de provin-
cie de komende vier jaar wordt be-
stuurd. Het bestuur van het Water-
schap neemt de komende vier jaar 
allerlei besluiten over het waterbe-
heer bij u in de buurt. Beiden heb-
ben impact op onze gemeente.

Wat doet de provincie?
De provincie werkt aan projec-
ten die te groot zijn voor gemeen-
te maar te klein voor het rijk. Dat 
gaat onder andere over verkeer 
en vervoer, duurzaamheid en mi-
lieu en ruimtelijke ontwikkeling. 
Nog een belangrijke taak van de 
provincie is het kiezen van de le-
den van de Eerste Kamer. 
Vindt u bijvoorbeeld dat weilanden 
gebruikt mogen worden voor zon-
nepanelen en woningen? Moet de 
provincie zich wel of niet verzet-
ten tegen de groei van Schiphol? 
Hoe staat u tegenover gratis ver-
voer voor ouderen op kosten van 
de provincie? En wat vindt u van 
strengere normen voor de lucht-
kwaliteit in de buurt van grote in-
dustriële bedrijven? 

Wat doet het waterschap?
Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht zorgt voor veilige dijken en 
voor schoon en voldoende water. 
Ook neemt het waterschap maat-
regelen tegen overlast door hoos-
buien of langdurige droogte als 
gevolg van de klimaatverande-
ring. Waterschappen hebben ook 
een overkoepelende functie, want 
water stopt niet bij de gemeente-
grens. Via de waterschapsbelas-
ting betaalt u als bewoner hier-
aan mee. Daarom heeft u ook in-
vloed op de samenstelling van het 
Algemeen bestuur van het water-
schap. 

Stemwijzer
Weet u (nog) niet wat u gaat stem-
men? Op www.noord-holland.nl/
statenverkiezingen staat de pro-
vinciale stemwijzer. Hier kunt u 
uw standpunten vergelijken met 
die van de provinciale politieke 
partijen. Ook staat daar informa-
tie over de politieke partijen en de 
kandidatenlijsten.
U heeft ook invloed op de samen-
stelling van het Algemeen bestuur 
van het waterschap. Wilt u weten 
op welke partijen u kunt stemmen 
en wat hun standpunten zijn? Kijk 
voor meer informatie op www.
agv.nl/waterschapsverkiezingen 
of vul de online stemhulp in.

Meer informatie
U mag alleen stemmen met een 
stempas. U krijgt voor beide ver-
kiezingen een aparte stempas. 
Kijk voor meer informatie over 
stemmen, aanvragen kiezerspas 
of stemmen bij volmacht op www.
uithoorn.nl/verkiezingen

Informatie over stemmen 
stempassen tijdens de 
verkiezingen
Stemmen in ieder stembureau 
van onze gemeente
Op woensdag 20 maart 2019 kunt 
u in elk stembureau binnen de 
gemeente Uithoorn uw stem uit-
brengen. Op uw stempas staat 
het adres waar u uw stem kunt 
uitbrengen. U kunt terecht in elk 
stembureau binnen de gemeen-
te. De stembureaus zijn geopend 
van 07.30 uur tot 21.00 uur. U 
bent verplicht om een geldig legi-
timatiebewijs te laten zien, die niet 
langer dan vijf jaar verlopen mag 
zijn. Uiterlijk 6 maart 2019 moet u, 
als kiesgerechtigde inwoner, een 
stempas hebben ontvangen. Is dit 
niet het geval dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling burger-
zaken van het gemeentehuis, te-
lefoonnummer 0297-513111. 
Stemmen bij schriftelijke of onder-
handse volmacht

Schriftelijke volmacht
U kunt een schriftelijke volmacht 
aanvragen als u op de dag van 
de verkiezing niet in staat bent 
om zelf aan de stemming deel te 
nemen, en u geen volmacht kunt 
verlenen door overdracht van uw 
stempas. Ook als u op de dag van 
de stemming helemaal geen le-
gitimatie heeft, kunt u aan ie-
mand anders een volmacht ge-
ven om voor u te gaan stemmen. 
U kunt dit alleen doen door een 
schriftelijke volmacht te geven 
aan een kiezer die wel een geldig 
legitimatiebewijs heeft. In beide 
gevallen kunt u een formulier op-
vragen of afhalen bij de afdeling 
burgerzaken van het gemeente-
huis. U vult hierop uw gegevens in 
en de gegevens van degene die 
voor u gaat stemmen, onderte-
kent beide het formulier en levert 
het formulier uiterlijk 15 maart 
2019 weer in bij de afdeling bur-
gerzaken. Een eenmaal gege-
ven volmacht kan niet worden in-
getrokken en de volmachtgever 

mag niet zelf aan de verkiezing 
deelnemen.
 
Onderhandse volmacht
U kunt iemand uit Uithoorn mach-
tigen voor u te gaan stemmen 
door samen met die persoon de 
achterkant van de stempas in te 
vullen en te ondertekenen. Van 
de volmachtgever èn volmacht-
nemer moet een geldig legitima-
tiebewijs worden getoond! Het is 
niet mogelijk om in het stembu-
reau uw stempas over te dragen 
aan een ander. De gemachtigde 
mag niet meer dan 2 volmachten 
aannemen en moet uw stem uit-
brengen tegelijk met de eigen 
stem. Bent u de volmacht(en) 
vergeten en heeft u uw stem 
al uitgebracht, dan kunt u de 
volmachtstem(men) niet meer 
uitbrengen!

Stemmen in een andere 
gemeente
Als u in een andere gemeente in 
Noord-Holland of het gebied van 
het Waterschap wilt stemmen dan 
kunt u een kiezerspas aanvragen. 
Dit kan schriftelijk tot uiterlijk 15 
maart 2019. Het formulier (model 
K6) kunt u downloaden van www.
uithoorn.nl/verkiezingen of afha-
len bij de afdeling burgerzaken 
van het gemeentehuis. In per-
soon kunt u uw stempas omzet-
ten in een kiezerspas uiterlijk 19 
maart 2019, 12.00 uur, bij de af-
deling burgerzaken van het ge-
meentehuis. Bent u de stempas 
kwijt of heeft u deze niet ontvan-
gen, dan kunt u tot uiterlijk dins-
dag 19 maart 2019, 12.00 uur, 
in persoon, terecht op het ge-
meentehuis om een vervangende 
stempas aan te vragen. U moet 
een geldig legitimatiebewijs te 
overleggen. 
Nogmaals: zonder stempas 
kunt u niet aan de stemming 
deelnemen!

Lijst van stembureaus
01 Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn
02 De Springschans, Eendracht 8, 1423 ET Uithoorn
03 Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
04 Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM Uithoorn
05 het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn
06 Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
07 Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB UITHOORN
08 Evangelische Christelijke Gemeente, 
 Herman Gorterhof 3, 1422 JP Uithoorn
09 KNA-gebouw, Legmeerplein 49, 1422 RG Uithoorn
10 Alkwin Kollege, Weegbree 55, 1422 MT Uithoorn
11 De Brede School, Randhoornweg 31-39, 1422 WX Uithoorn
12 R.K. Basisschool De Zon, Anjerlaan 1, 1424 AM De Kwakel

Welk evenement organiseert 
u onder de vlag Uithoorn 
200 jaar?
Op 10 februari 2020 bestaat de 
gemeente Uithoorn precies 200 
jaar in de huidige vorm. Enke-
le maanden eerder, op 1 okto-
ber 2019 is het 200 jaar geleden 
dat de gemeente Uithoorn weer 
onderdeel ging uitmaken van de 
provincie Noord-Holland. Dit feest 
vieren we graag samen met al-
le inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel. Het feestjaar loopt offici-
eel van 1 oktober 2019 tot en met 
30 september 2020. Uiteraard 
draagt de gemeente haar steentje 
bij aan de feestelijke viering van 
het jubileumjaar met een aantal 
activiteiten. Maar we kunnen het 
niet alleen! 

Heeft u een idee? 
Wij denken graag met u mee
Hoe meer activiteiten, hoe fees-
telijker het jaar voor alle inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel. Daar-
om roepen we zoveel mogelijk or-
ganisaties, verenigingen, scho-
len etc. maar ook individuele in-
woners op om hun ideeën over 

nieuwe of bestaande activiteiten 
bij de gemeente te melden. Heeft 
u een leuk idee op het gebied van 
bijvoorbeeld cultuur, sport, his-
torie of gewoon een gezellig sa-
menzijn? Download dan het for-
mulier en stuur dit naar 200jaar@
uithoorn.nl Heeft u wel een idee 

maar weet u nog niet precies hoe 
of wat? Laat het dan ook vooral 
weten. Samen met u bekijken we 
graag of we ideeën, mensen en 
middelen aan elkaar kunnen kop-
pelen om zo tot een concreet eve-
nement te komen. Insturen kan 
tot uiterlijk 11 maart.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt. Bo-
vendien 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 ge-
meente@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) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het ge-
meentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval 
wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burge-
meester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
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 Uit-
hoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 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 ge-
maakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
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 waarom u het niet eens 
bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw beroepschrift meestal binnen 6 
weken na de verzending van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u 
bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift 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. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook een ver-
zoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek 
naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningen-
rechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het 
niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige 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 ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de 
gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan MFA Kuyperlaan. Beroepperiode 7 febru-

ari 2019 tot en met 20 maart 2019. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, de 
heer L. Schuijt (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Zijdelveld 58’. Inzageperiode 14 februari 
2019 tot en met 27 maart 2019. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, de heer 
L. Schuijt (0297) 513 111.

- Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 3. Inzageperiode 22 februa-
ri 2019 t/m 4 april 2019. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R.A. Noorhoff, 
(0297) - 513111.

- Vaststelling Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied De Kwakel. Inzageperiode 7 
maart tot en met 8 april 2019. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, de heer W. 
van de Lagemaat, (0297) 513 111.

- Vaststelling Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg De Kwakel. Inza-
geperiode 7 maart tot en met 8 april 2019. Inlichtingen bij Afdeling wonen en wer-
ken, de heer W. van de Lagemaat, (0297) 513 111.

- Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’. Inzageperiode 7 maart 
2019 tot en met 18 april 2019. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, de heer L. 
Schuijt (0297) 513 111.

- Voorontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en Prins Bernardlaan fase 1, In-
zageperiode van donderdag 7 maart tot en met vrijdag 22 maart 2019. Inlichtingen 
bij afdeling wonen en werken, de heer L. Schuijt (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-012618, Het Fort 46, het wijzigen van de entree en het plaatsen van een dak-

kapel (ingekomen 15-02-2019).
- 2019-015583, Steenwijkerveld 14, het bouwen van een tuinbouwkas (ingekomen 

26-02-2019).
- 2019-015594, Achterweg 20, het bouwen van een bedrijfsruimte (ontvangen 26-02-

2019).

Uithoorn
- 2019-014753, Joh. Enschedeweg 15, het plaatsen van lichtbakken aan de gevel (in-

gekomen 19-02-2019).
- 2019-014749, Schootsveld 7, het plaatsen van een steiger (ingekomen 20-02-

2019).
- 2019-014743, Sportlaan 17, het tijdelijk gebruiken van het bouwwerk als supermarkt 

(ingekomen 22-02-2019).
- 2019-014740, Colijnlaan 52, het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant (ont-

vangen 22-02-2019).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2019-008244, Ganzendiep 4, het realiseren van een schuin dak en het plaatsen van 

een dakkapel (ingetrokken 20-02-2019).
BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aan-
vraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op 
deze pagina.
Uithoorn
- 2018-080662, Fregat 18, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 

woning (buiten behandeling, verzonden 18-02-2019).
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.
Uithoorn
- 2019-009892, Fregat 18, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 

woning (verzonden 25-02-2019).
- 2019-003038, Schans 23, het wijzigen van de winkelfunctie naar woonfunctie (ver-

zonden 20-02-2019).
- 2019-011845, Burgemeester Kootlaan 62, het wijzigen van de constructie en verwij-

deren van de deur in de gevel (verzonden 27-02-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-013185, Schans 108,, ontheffi ng art.35 Drank- & Horecawet op 25 mei 2019 

(ontvangen 18-02-2019).
- 2018-013186, Schans 108, evenementenvergunning Schans Festival op 25 mei 

2019 (ontvangen 18-02-2019).
- 2019-013857, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, ontheffing 

art.35 Drank- & Horecawet op 21 juli 2019 (ontvangen 19-02-2019).
- 2019-013862, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, evenementen-

vergunning All American Sunday op 21 juli 2019 (ontvangen 20-02-2019).
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.
De Kwakel
- 2018-067914, Evenemententerrein De Kwakel, ontheffi ng art. 35 Drank- en Horeca-

wet op 15 juni 2019 (verzonden 19-02-2019).
- 2019-008799 Kerklaan 21, ontheffi ng art. 35 Drank- en Horecawet voor 27 april 2019 

en 3 september 2019 (verzonden 19-02-2019).
- 2019-009205 Kerklaan 16, ontheffi ng art. 35 Drank- en Horecawet voor 27 april, 22 

juni en 3 september 2019 (verzonden 19-02-2019).
Uithoorn
- 2018-075908, evenementenvergunning Wheelies & Wannahaves Foodtruck Festi-

val op 9 en 10 juni 2019 (verzonden 18-02-2019).
- 2019-010781, evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, evenementen-

vergunning kofferbakmarkt op 24 maart 2019 (verzonden 01-03-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel rectifi catie
- 2019-008801, Boterdijk 91, evenementenvergunning De Kwakelse Dijkentocht op 

22 april 2019 (ontvangen 30-01-2019).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
VASTSTELLING GEBIEDSVISIE KERNGLASTUINBOUWGEBIED DE KWAKEL
Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de Gebiedsvisie 
Kernglastuinbouwgebied vast te stellen.
Toelichting
Greenport Aalsmeer
In 2015 is de Ruimtelijke Visie voor de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Daarin wor-
den uitspraken gedaan over de toekomst van de glastuinbouwgebieden. Alle glastuin-
bouwgebieden in de regio zijn ingedeeld in vijf gebiedscategorieën (van toekomstbe-
stendig in categorie 1 tot en met geen toekomst meer voor glastuinbouw als categorie 
5). Voor het Kernglastuinbouwgebied De Kwakel (categorie 1 gebied) is een gebieds-
visie vastgesteld.
Het kernglastuinbouwgebied
Glastuinbouw is een belangrijk onderdeel van de economische structuur van Uithoorn. 
Het Kernglastuingebied ligt tussen de Hoofdweg en Ringvaart en tussen Vuurlijn en 
Kalslagerweg en is het grootste bestaande glastuinbouwgebied van de Greenport 
Aalsmeer. Een belangrijk uitgangspunt is dat glastuinbouwbedrijven in dit gebied kun-
nen blijven voortbestaan. Daarnaast is er voldoende ruimte nodig om in te kunnen spe-
len op nieuwe ontwikkelingen in de markt, maatschappij, directe omgeving en mogelij-
ke schaalvergroting. Op basis van deze uitgangspunten is, samen met ondernemers en 
bewoners, een visie voor de toekomst gemaakt.
Ter inzage
De gebiedsvisie is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 
op identifi catiecode NL.IMRO.0451.GebiedsvisieKGG-VG01. Daarnaast kunt u de ge-

biedsvisie inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van deze visie niet vatbaar is voor be-
zwaar en beroep. Uithoorn, 6 maart 2019

VASTSTELLING GEBIEDSVISIE TUSSEN POELWEG EN NOORDDAMMERWEG 
DE KWAKEL
Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de Gebiedsvisie Tussen 
Poelweg en Noorddammerweg vast te stellen.
Toelichting
Greenport Aalsmeer
In 2015 is de Ruimtelijke Visie voor de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Daarin worden 
uitspraken gedaan over de toekomst van de glastuinbouwgebieden. Alle glastuinbouw-
gebieden in de regio zijn ingedeeld in vijf gebiedscategorieën (van toekomstbestendig 
in categorie 1 tot en met geen toekomst meer voor glastuinbouw als categorie 5). Voor 
het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg ten noorden van de N196 in De Kwa-
kel (categorie 5 gebied) is een gebiedsvisie vastgesteld.
Het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg
De glastuinbouwfunctie in dit gebied is in de loop van de jaren nagenoeg verdwenen en 
het gebied bestaat inmiddels in hoofdzaak uit bedrijven anders dan glastuinbouw. Sinds 
2005 staat het bestemmingsplan al veilinggerelateerde bedrijvigheid toe. In de nu vast-
gestelde visie is voorgesteld om hier een regulier bedrijventerrein van te maken. De visie 
is tot stand gekomen in nauw overleg met de ondernemers en bewoners in het gebied. 
Ter inzage
De gebiedsvisie is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 
op identifi catiecode NL.IMRO.0451.GebiedsvisieTPN-VG01. Daarnaast kunt u de ge-
biedsvisie inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van deze visie niet vatbaar is voor be-
zwaar en beroep.Uithoorn, 6 maart 2019
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VUURLIJN 78’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Vuurlijn 78’ met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn78-OW01 met 
ingang van 7 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Plangebied
Vuurlijn 78 is gelegen in het buitengebied van de Kwakel. Het plangebied wordt omge-
ven door agrarische gronden, en aan de zuidzijde door de Vuurlijn. Ten oosten grenst 
het plangebied aan een glastuinbouwbedrijf.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Vuurlijn 78 is het verzoek om 
aan de Vuurlijn 78 een dagrecreatiebedrijf te vestigen in combinatie met (avond)hore-
ca. Het college van B&W van de gemeente Uithoorn heeft besloten om medewerking 
te verlenen aan dit verzoek.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 7 maart voor een perio-
de van zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen 
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.
IMRO.0451.BPVuurlijn78-OW01 Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inza-
ge in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de 
openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de 
gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtne-
ming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Uithoorn, 6 maart 2019

START INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN PRINSES 
BEATRIXLAAN EN PRINS BERNARDLAAN FASE 1, UITHOORN
Toelichting
Woningbouwvereniging Eigen Haard gaat oude woningen slopen en nieuwe woningen 
bouwen aan de Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan in Uithoorn. Hiertoe heeft Ei-
gen Haard een verzoek ingediend bij de gemeente. Omdat het verzoek niet kan wor-
den gerealiseerd binnen het huidige bestemmingsplan, is er besloten om af te wijken 
van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 18 nieuwe wo-
ningen mogelijk. Meer informatie leest u in het voorontwerpbestemmingsplan Prinses 
Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1, Uithoorn. Dit voorontwerpbestemmingsplan 
wordt ter inzage gelegd.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en Prins Bernardlaan fase 1, Uit-
hoorn ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 7 maart tot en met vrij-
dag 22 maart 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerpbe-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan 
een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethou-
ders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een stand-
punt worden ingenomen. 
Inloopmoment
Er wordt een inloopmoment georganiseerd voor dit plan. Omwonenden van het plan-
gebied worden nog uitgenodigd met een brief. In die brief leest u de informatie over het 
inloopmoment. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een ziens-
wijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De gemeenteraad 
neemt vervolgens een beslissing over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door 
middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal 
bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend. 
Uithoorn, 6 maart 2019    
  

Zwerfafval? Uithoorn ruimt op
Draag je steentje bij om Uithoorn 
en De Kwakel er weer opgeruimd 
uit te laten zien. Hoe? Door deel te 
nemen aan De Week van Neder-
land Schoon in de week van 18 tot 
en met 23 maart 2019. Op zater-
dag 23 maart eindigt de week met 
de Landelijke Opschoondag. Wil 
je op een ander tijdstip helpen op-
ruimen, dan plannen we je actie 
in overleg in. Je krijgt van de ge-
meente materiaal zoals grijpers, 
hesjes, vuilniszakken. Geef je op 
via nederlandschoon@uithoorn.
nl. 

Samen opruimen met 
Buurtbeheer De Legmeer
Op woensdagmorgen 13 maart 
organiseert Buurtbeheer De Leg-
meer een jaarlijkse zwerfvuilactie 
in samenwerking met de Praktijk-
school Uithoorn. Buurtbeheer ver-
zamelt tegen 9.00 uur in de school. 
Samen met docenten en leerlin-
gen proberen zij weer zoveel mo-
gelijk zwerfvuil op te halen. Rond 
10.15 uur staat de koffie klaar in 
de school! Als je ook mee wilt hel-
pen, stuur dan een berichtje aan 
buurtbeheer.legmeer@gmail.com

Ziet u iets in de openbare bui-
tenruimte binnen onze gemeen-
te dat stuk is of opgeruimd moet 
worden? Dan kunt u een melding 
hiervan doen bij de gemeente. Wij 
proberen er dan zo snel mogelijk 
iets aan te doen. 

Geef alle gegevens door
Het is belangrijk dat u de melding 
zo duidelijk mogelijk omschrijft en 
zoveel mogelijk informatie aan 
ons doorgeeft. Als wij geen com-
plete aanvraag binnenkrijgen is 
het voor ons lastiger om de mel-
ding af te handelen. Zeker wan-
neer wij u niet kunnen bereiken 
om meer informatie op te vragen. 
Wij zien namelijk steeds vaker dat 
er meldingen worden ingediend 
waarbij de contactgegevens mis-
sen. We kunnen de melding in de-
ze gevallen dan soms wel in be-
handeling nemen maar kunnen u 
dan niet een terugkoppeling ge-
ven. Dat is natuurlijk vervelend. 

Tips om de melding door 
te geven
Zorg er daarom voor dat u de mel-
ding zo volledig of uitgebreid mo-
gelijk omschrijft. Denk aan het 
doorgeven van een duidelijke lo-
catie, nummers van afvalcontai-
ners of lantaarnpalen die kapot 
zijn en/of stuur duidelijke foto’s 
mee. Zet bij voorkeur uw contact-
gegevens in de melding (naam, 
telefoonnummer of e-mailadres) 
dan kunnen wij u bereiken als we 
meer informatie nodig hebben. 
Ook wordt u in de meeste geval-
len op de hoogte gehouden van 
de afhandeling van uw melding. 

Meldingen (jeugd)overlast?
Meldingen over (jeugd)overlast 
kunt u ook aan ons doorgeven. 
Signalen over jeugdoverlast ne-
men wij serieus en de gemeen-
te werkt hierin nauw samen met 
de politie, het jongerenwerk en 
waar nodig met andere organisa-

Melding doen? Vul zoveel 
mogelijk gegevens in

ties. Deze partijen hebben regel-
matig overleg met elkaar over lo-
caties waar jeugdoverlast wordt 
ervaren en waarin gezamenlijke 
afspraken worden gemaakt over 
de aanpak. U kunt jeugdoverlast 
melden via www.uithoorn.nl/mel-
ding. Om u zo goed mogelijk te 
helpen is het belangrijk dat u ook 
informatie geeft over:

- Aantal jongeren die over-
last geven, geschatte leeftijd, 
meisjes/jongens, etc.

- Beschrijving van de locatie
- Is er sprake van vervuiling, 

herrie, intimideren etc.
- Op welke tijdstippen, dagen.

- Welke melders geven het sig-
naal af en welke acties zijn al 
ondernomen.

Geef bij meldingen over jeugd-
overlast ook uw contactgegevens 
door zodat wij, bij voorkeur tele-
fonisch met u contact kunnen om 
de situatie nog meer te verduide-
lijken en het jongerenwerk daar-
mee zo goed mogelijk te kunnen 
aansturen. Uw gegevens worden 
nooit aan andere personen door-
geven en worden anoniem be-
handeld. Juist bij deze meldingen 
is het voor ons belangrijk om een 
zo duidelijk mogelijk beeld te krij-
gen van de overlast. 

Hoe melden?
Elke melding wordt geregistreerd. 
Meldingen geven ons belangrijke 
informatie. Via meldingen, kun-
nen wij gerichter te werk gaan. U 
kunt 24/7 een melding doen via 
de Makkelijk melden-app met uw 
smartphone of via onze website: 
www.uithoorn.nl/melding. Bellen 
tijdens kantooruren kan natuur-
lijk ook nog via (0297) 513 111. 

Spoedeisende zaken na werk-
tijd en in het weekend (wat niet 
kan wachten tot de eerstvol-
gende werkdag), bijvoorbeeld 
een omgewaaide boom over 
de weg of andere (be)dreigen-
de of (verkeers)onveilige situa-
ties, kunnen gemeld worden via 
(0297) 513 111 (blijf even aan 
de lijn tot u wordt doorgescha-
keld).
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 15.100

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

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Jubilarissen gehuldigd 
bij de Zonnebloem
Regio - Meestal worden de ju-
bilarissen tijdens de contactdag 
in het zonnetje gezet, maar de-
ze keer hadden zij 2 vrijwilligers 
die zo uitzonderlijk lang zich al 
inzetten voor de Zonnebloem 
afdeling De Kwakel/Vrouwen-
akker, dat zij op een andere ma-
nier gehuldigd werden. Begeleid 
door een gedicht, werden Cor-
rie Hoogenboom en Puck Bruine 
de Bruin verrast met bloemen en 
een cadeautje voor 30 jaar trou-
we dienst. Beiden zetten zij zich 
al 30 jaar in, hebben bestuurs-
functies vervuld of doen dat zelfs 
nog steeds, en allebei zijn ze nog 
steeds actief binnen de afdeling.
En wat is een mooiere gelegen-
heid dan tijdens het uitje van de 
vrijwilligers.
Voor alle creatievelingen  en ook 

voor de wat minder handige was 
er gekozen voor een workshop 
bij Lique`s Creations and more in 
Mijdrecht. Daar kwamen onver-
wachte talenten boven drijven. 
In een gezellige ongedwongen 
sfeer werd er eerst een heerlijk 
broodje gegeten, koffie en thee 
gedronken en bijgepraat.
Daarna moesten we aan de bak!
Ze gaan nog niet exposeren als 
Zonnebloemafdeling, maar de re-
sultaten mochten er zijn.
Prachtige dames en vogels wer-
den er gemaakt, en ondertussen 
werd er gesmeed aan de goe-
de onderlinge band, want daar 
is een vrijwilligersuitje voor be-
doeld.
Eenheid en saamhorigheid, zeker 
bij een vereniging als de Zonne-
bloem en dat is gelukt. 

Regio - Zaterdag 9 maart is er 
in Amstelhoek weer een bingo-
avond. Ze spelen 10 rondes en er 
zijn mooie prijzen te winnen. De 
toegang en het eerste kopje kof-
fie/thee zijn gratis. Ze beginnen 
om 20.00 uur en de zaal gaat om 
19.00 uur open. Buurthuis ‘Ons 
Streven’, Engellaan 3a, Amstel-
hoek. De volgende bingoavond 
is 13 april.

Bingo in 
Amstelhoek

Regio - Debuut is op zoek naar 
enthousiaste zangers voor het 
paasproject. Wij hebben met 
kerst een viering gezongen met 
een groot koor en dat willen we 
graag met Pasen nog een keer 
doen! Hiervoor kunnen we alle 
stemmen goed gebruiken.
Wij nodigen iedereen uit die het 
leuk vindt om te zingen. Leeftijd, 
man/vrouw of muzikaliteit ma-
ken niets uit! Ben je enthousi-
ast geworden? De repetities be-
ginnen vanaf 15 maart 2019 om 
19:15 uur en zijn in De Burght 
(Potgieterplein 4, Uithoorn). 
Mocht je vragen hebben, kan je 
een mailtje sturen naar jonge-
renkoordebuut@hotmail.com of 
neem een kijkje op ons facebook 
pagina: www.facebook.com/jon-
gerenkoordebuut.

Paasproject 
Debuut

Regio - Poëzieliefhebbers en mu-
ziekliefhebbers kunnen elkaar 
op zondagmiddag 17 maart ont-
moeten bij danscentrum Co-
lijn op de poëzie-kleinkunstmid-
dag die nu al voor de vierde keer 
plaatsvindt.
Bij organisator/presentatrice 
Amanda ten Cate hebben zich al 
een aantal mensen aangemeld 
die uit eigen werk komen voor-
dragen. Tussendoor kunnen de 
bezoekers genieten van zange-
ressen Judith Beuse en Corinne 
Rijnders en pianiste Ireen van Bij-
nen. Vera en Fleur Zonneveld ver-
zorgen een gastoptreden op harp 
en piano. 
Het thema ‘Alles ontwaakt!’ mag 
natuurlijk ruim geïnterpreteerd 
worden door de dichters. De mu-
ziek is ook passend bij dit lente-
achtige thema. 
Iedereen is van harte welkom 
om te komen luisteren! Je op-
geven als voordrager tot uiter-
lijk 8 maart via mailadres mandy-
me1984@gmail.com
Danscentrum Colijn vindt u aan 
de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
De middag begint om 15.00 uur. 
De toegang is vrij. 

Poëzie-
kleinkunst-

middag

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
VOOR… DE EETCLUB
Vrijwilligers koken elke dins-
dag voor De Eetclub een heer-
lijke maaltijd. Wij zoeken nog 
een vrijwilliger die het leuk 
vindt om te helpen met de 
voorbereiding en het koken. 
We zoeken dus geen kok, er 
worden geen culinaire hoog-
standjes op tafel gezet, maar 
een lekkere “ouderwetse” war-
me maaltijd. We eten van 12.00 
tot 13.00 uur.
Er zitten gemiddeld 12 gasten 
aan tafel. 

LUNCHROOM
DE WATERLINIE
Rond 1 april opent Lunchroom 
de Waterlinie (gezondheids-
centrum) waar mensen met af-
stand tot de arbeidsmarkt ko-
men te werken.
De lunchroom is er voor alle in-
woners van Uithoorn, bezoe-
kers van het gezondheidscen-

trum, passerende wandelaars, 
voor iedereen. Wij zijn op zoek 
naar gastvrouwen en -heren 
om deze locatie te ondersteu-
nen. Aanmelden en informatie: 
info@uithoornvoorelkaar.nl

GEHEUGENFITNESS
Elke 2e en 4e dinsdag van de 
maand van 10.30 tot 11.30 uur 
komt een groepje bezoekers 
bij elkaar in wijkcentrum Bil-
derdijkhof om deel te nemen 
aan de geheugenfitness.
Hierbij kunnen de deelnemers 
in groepsverband het geheu-
gen op peil houden en zelf trai-
nen door te puzzelen, door 
mee te doen aan quizzen en di-
verse spelletjes op het gebied 
van geheugentraining.
Deze training wordt begeleid 
door een vrijwilliger.
Wij zoeken een tweede vrijwil-
liger die het leuk vindt om de-
ze groep en de huidige vrijwil-
liger te ondersteunen.

Thuis extra oefenen saai en zwaar?
Regio - LOLfactor uit Uithoorn 
zorgt daarom graag voor LOL.
Want wat als het leren verpakt 
is in creatieve en actieve (spel)
opdrachten? Je dus leert terwijl 
je het misschien niet eens door 
hebt? En dat op je eigen stoere ni-
veau… Dat is toch Leuk Ook Leer-
zaam… dus LOL!
Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart ko-
men Angela Spanbroek en Carola 
Hazenoot van LOLfactor bij Bruna 
Amstelplein een demonstratie/
workshop geven. Tussen 14.00-
17.00 uur kunnen kinderen dan 
ervaren hoeLeuk Ook Leerzaam 

‘Touwpret’ en ‘Tafelpret’ is. Met 
‘Touwpret maken de kinderen-
een kunstwerk van touw terwijl 
ze ook rekenen en met ‘Tafelpret’ 
kun je de tafels leren door ze te 
creëren. En om het nog leuker te 
maken, kunnen de kinderen ook-
nog iets winnen. Het team van 
Bruna Amstelplein heeft name-
lijk samen met LOLfactor een leu-
ke win-actie bedacht. En mocht je 
niet kunnen wachten, de produc-
ten zijn al te koop bij Bruna Am-
stelplein of via www.lolfactor.nl. 
Thuis extra oefenen kan echt leuk 
zijn!

United viert 35 jaar
Regio - United, het koor onder 
leiding van dirigent/pianist Rob 
van Dijk is druk bezig aan het re-
peteren. Dit jaar bestaat het koor 
35 jaar en viert dat met een spet-
terend Jubileumconcert in sa-
menwerking met het Young Cra-
cow Philharmonic Jeugdorkest 
uit Polen en gast Sopraan 
Geertje de Haan uit Mijdrecht. 
Het concert zal plaatsvinden op 

zaterdag 13 april in kerkgebouw 
“De Schutse”, Merodelaan 1, te 
Uithoorn. Het concert begint om 
20.00 uur en de zaal is vanaf 19.30 
uur open. Programmaboekjes à 
€15,- (tevens toegang’s bewijs, in-
cl. consumptiebon) zijn te koop 
vanaf 12 maart bij boekhandel 
The Read Shop in Winkelcentrum 
Zijdelwaard, Uithoorn en ook aan 
de zaal op zaterdag 13 april.

QASHQAI 100-138 G/KM   3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC)

NU € 6.000 KORTING
OP EEN NIEUWE QASHQAI
NU € 6.000 KORTING
OP EEN NIEUWE QASHQAI

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44

nissan-nieuwendijk.nl

Actie geldig op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Vraag uw verkoopadviseur van 
Nieuwendijk naar de exacte voorwaarden.
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De Schutse
‘Rising Stars’ Noa Wildschut 
en Elisabeth Brauss
Regio - Op donderdag 14 maart 
spelen violiste Noa Wildschut en 
pianiste Elisabeth Brauss in het 
Concertgebouw te Amsterdam, 
maar eerst komen ze op zondag 
10 maart naar De Schutse in Uit-
hoorn voor een lyrisch èn spette-
rend recital. De SCAU (Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn) is 
er bijzonder trots op dat deze bei-
de jonge artiesten (allebei rond 
de twintig) komen optreden. 
Een unieke kans om voor weinig 
geld aanstormende talenten aan 
het werk te zien en te horen! Hun 
optreden begint om 14.30 uur; 
de deuren van de zaal gaan om 
14.00 uur open. 

Noa en Elisabeth
Over Noa Wildschut schreef een 
krant: ‘Een wonder van muzika-
liteit, origineel, spontaan, altijd 
vrij’. In september 2016 tekende 
zij een platencontract bij Warner 
Classics. Haar eerste CD met wer-
ken van Mozart verscheen in sep-
tember 2017. In datzelfde jaar 
won ze de prestigieuze Kersjes-
prijs. Noa is benoemd tot ‘Rising 
Star’ door de Europese Concert-
gebouw Organisatie voor het sei-
zoen 2019-2020 en zal in alle be-
langrijke Europese zalen recitals 
geven. Pianiste Elisabeth Brauss 
mag er ook zijn. Volgens De Volks-
krant is zij ‘een gigantisch piano-
talent’. Haar spel kenmerkt zich 
door een verbluff end goed ge-
voel voor opbouw en het helde-
re verhaal . 

Lyrisch en uitbundig
Wildschut en Brauss beginnen 
hun recital met Schubert. Zijn So-
nate in A, D 574, bijgenaamd 
‘Grand Duo’, biedt gelijke, zeer 
lyrische kansen aan de twee in-
strumenten. Uitbundig is de In-
troduction et Rondo Capriccio-
so van Saint-Saëns, oorspronke-
lijk geschreven voor vioolvirtu-

oos Pablo de Sarasate. Veel poë-
tischer is dan weer Francks gelief-
de Sonate in A. De uitsmijter is de 
Danse Macabre van Saint-Saëns: 
een stille begraafplaats verandert 
in een dansvloer voor de doden.

Kaartverkoop en informatie
Losse kaarten kosten €15,- per 
stuk; jongeren tot en met zes-
tien jaar betalen slechts €7,50. Ze 
zijn verkrijgbaar in de boekwin-
kels The Read Shop Express (Zij-
delwaardplein) en Bruna (Am-
stelplein). Ze zijn ook online te 
bestellen via de website van de 
SCAU: www.scau.nl (foto’s Marco 
Borggreve)

Succesvolle optiekketen 
Eyelove opent verkooppunt
Uithoorn - Eyelove opent op 
dinsdag 5 maart een nieuw ver-
kooppunt bij de DA Drogisterij / 
Apotheek Boogaard aan het Am-
stelplein 27 in Uithoorn. Anders 
dan andere optiekketens ver-
koopt prijsvechter Eyelove kwali-
teitsbrillen tegen vaste lage prij-
zen via verkooppunten in on-
der meer drogisterijen en kle-
dingwinkels. Met een sterk wis-
selend assortiment verovert de 
keten in hoog tempo de brillen-
markt. Eyelove-directeur Paul 
Berkelmans: “Wij zijn zeer ver-
heugd met ons nieuwe verkoop-
punt, van waaruit we klanten uit 
Uithoorn nu nog beter van dienst 
kunnen zijn. Het is voor veel con-
sumenten een uitkomst dat ze bij 
hun vertrouwde winkel een bril 
van Eyelove kunnen kopen.” 
Het brillenbedrijf dat landelijk be-

kend werd door de commercials 
met René Froger heeft in kor-
te tijd een revolutie teweeg ge-
bracht. Zo biedt Eyelove (mul-
tifocale)brillen voor vaste lage 
prijzen zonder verrassingen aan 
de kassa. Een complete (zonne)
bril op sterkte kost bij Eyelove 
voor veraf óf dichtbij altijd €49.- 
een multifocale bril met leesge-
deelte €99,- en een multi-plus 
bril met een extra breed leesge-
deelte €149,-. Klanten kunnen bij 
Eyelove zonder afspraak terecht 
voor een gratis oogmeting die 
wordt gedaan met behulp van 
geavanceerde automatische oog-
meetapparatuur. Bovendien kun-
nen klanten met een aanvullen-
de zorgverzekering in veel geval-
len het aankoopbedrag van hun 
Eyelove-bril terugkrijgen van de 
zorgverzekeraar.

Dierenarts sponsort Kinder-
boerderij De Olievaar
Uithoorn - Konijnen Jack en Ju-
ne, van Kinderboerderij De Olie-
vaar, zijn getuige bij de onderte-
kening van het sponsorcontract 
van Dierenarts Annemieke Ca-
lis en Kinderboerderij De Olie-
vaar. Annemieke Calis vindt het 
belangrijk om een burgerinitia-
tief als de Kinderboerderij te on-
dersteunen. Met dit sponsorcon-
tract neemt de dierenarts de me-

dische verzorging van o.a. de ko-
nijnen op zich voor een vast be-
drag per jaar. Namens het team 
van de kinderboerderij is beheer-
der Willem Körnmann aanwezig. 
Hij geeft aan dat Kinderboerderij 
De Olievaar volledig afhankelijk is 
van giften en donaties en hij be-
dankt Dierenarts Annemieke Ca-
lis hartelijk voor haar steun aan 
de kinderboerderij.

Opbrengst collecte
De Kwakel - In de week van 28 ja-
nuari t/m 2 februari 2019 zijn 9 col-
lectanten in De Kwakel langs de 
deuren gegaan om geld in te za-
melen voor alle mensen die te ma-

ken hebben met hersenziekten en 
hersenaandoeningen. Totaal heb-
ben zij een bedrag van €1.094,86 
opgehaald. Namens de Hersen-
stichting heel hartelijk dank.

Doe mee en upload jouw foto’s
Uithoorn - Op de plek aan de Wil-
helminakade in Uithoorn waar 
een meterslange schutting een 
bouwterrein afschermt, verrijst 
dit voorjaar een gigantische fo-
towand. Het kunstwerk dat de 
naam Fotoboulevard Uithoorn 
krijgt, wordt maar liefst 45 meter 
breed en 1,40 meter hoog. 
In het najaar wordt aan de Wilhel-
minakade gestart met de bouw 
van het project “De Rede”. Dat zou 
betekenen dat de lelijke schut-
ting nog de hele zomer de kade 
aan de Amstel ontsiert. Om dat te 
voorkomen bedachten Uithoor-
naars Louis Drubbel, Martin van 
Wiltenburg en kunstenaar AlexP 
het plan voor het fotokunstwerk. 
En daar hebben ze jou bij nodig! 

25.000 foto’s 
Op Fotoboulevard Uithoornkomt 
een aantal karakteristieke gebou-
wen van Uithoorn en De Kwakel 
te staan. Deze afbeelding wordt 

opgebouwd uit 25.000 foto’s. 
Heel veel kleine foto’s maken sa-
men één grote! Van een afstand 
zie je bijvoorbeeld de Thamer-
kerk, maar kom je dichterbij, dan 
zie je allemaal fotootjes van 5 bij 
5 centimeter. Daar kan jouw foto 
tussen staan! 

Jouw foto 
Om de fotowand te realiseren 
zijn dus 25.000 foto’s nodig. Dat 
is niet niks. Zeker als je bedenkt 
dat Fotoboulevard Uithoorner 
half april moet staan. Daarom 
vragen we jou om foto’s in te stu-
ren. Een leuke selfi e, een snap-
shot met je vrienden, een foto 
van jou en je geliefde, een plaat-
je van je hond, je kat of je klein-
kind! Je mag zo veel foto’s uploa-
den als je zelf wilt. Doe mee, want 
als Fotoboulevrad Uithoorn deze 
zomer langs de Amstel staat, wil 
je er niet op ontbreken: www.fo-
toboulevraduithoorn.nl

OZ Planten doneert aan 
Anne Frank Boom De Kwakel
De Kwakel - Op donderdag 14 fe-
bruari is er door OZ Planten uit De 
Kwakel een bedrag van €600,- ge-
doneerd aan de Anne Frank Boom 
in De Kwakel. De Anne Frank 
Boom is een gezamenlijk initia-
tief van een aantal prominente 
Kwakelaars en de Scoutingver-
eniging St. Johannesgroep. Ieder 
jaar op 4 mei, vindt de dodenher-
denking plaats in het Egeltjesbos. 
Hierbij ontbrak een passend ge-
denkteken, daarom is er sinds vo-
rig jaar een nazaat van de echte 
Anne Frank boom geplant. Daar-
bij is een gietijzeren hekwerk ge-
plaatst, voorzien van een gedenk-
plaat met de tekst ‘Vrijheid groeit’.
Ramon van Kessel, verantwoor-
delijk voor het duurzaamheidsbe-

leid binnen het plantenexportbe-
drijf dat onderdeel is van Dutch 
Flower Group, reikte de cheque 
ter waarde van €600,- uit aan de 
vertegenwoordigers van de scou-
ting Jeanet ten Brink, Jim Raad-
schelders en Jim Spek. Dit be-
drag is zelf bijeen gespaard door 
de medewerkers van OZ Planten. 
Jaarlijks wordt er geld gespaard 
voor een goed doel waarbij het 
personeel zich nauw betrokken 
voelt en een bijdrage aan willen 
leveren. De medewerkers van OZ 
Planten dragen zelf goede doe-
len aan. In 2019 staat een nieuw 
doel centraal: de ‘Hartwig Medi-
cal Foundation, dit is een organi-
satie die een DNA database aan-
legt in de strijd tegen kanker.

AutoMaatje:
Ook voor vervoer naar 
Voedselbank
Uithoorn - ANWB AutoMaatje 
Uithoorn is een nieuwe vervoers-
dienst waarbij vrijwillige chauf-
feurs minder mobiele plaatsge-
noten tegen een kleine vergoe-
ding vervoeren in hun eigen auto. 
Voor mensen die minder mobiel 
zijn, kan het een groter probleem 
zijn om gebruik te maken van be-
langrijke voorzieningen binnen 
de gemeente, zoals de Voedsel-
bank. AutoMaatje Uithoorn kan 
uitkomst bieden.
Kunt u moeilijk of niet naar de 
Voedselbank komen omdat u 
minder mobiel bent en geen of 
niet makkelijk gebruik kan ma-
ken van eigen of ander vervoer? 

Dan kunt u AutoMaatje inscha-
kelen. Voor een kleine vergoe-
ding brengt een vrijwilliger u. 
De Voedselbank hoopt dat Auto-
Maatje bijdraagt om vervoerspro-
blemen naar de Voedselbank op 
te lossen. 
Wilt u meer informatie over Auto-
Maatje, neem dan contact op met 
0297-303103 of stuur een e-mail 
naar automaatje@uithoornvoor-
elkaar.nu. U kunt ook kijken op 
www.uithoornvoorelkaar.nu/au-
tomaatje. Voedselbank Uithoorn-
De Kwakel is bereikbaar via 06-
25376984 (maandag t/m vrijdag: 
10.00 – 19.00 uur) en aanmel-
den@voedselbankuithoorn.nl. Uithoorn – Tussen maandag 18 

februari en woensdag 27 februa-
ri is ingebroken in een schuur van 
een woning aan de Ruis de Beren-
broeklaan. De inbraak werd door 
de bewoners rond half twaalf ont-

dekt na een korte vakantie. Uit de 
schuur is een accuboormachine 
van het merk Makita gestolen. 
Ook is geprobeerd de woning in 
te komen. Dankzij goede sloten is 
dit niet gelukt.

Boormachine uit schuur weg

Uithoorn - Bijna twintig jaar zijn 
de bewoners van Het Hoge Heem 
verwend door een vast groep 
van deskundige vrijwilligers. Te-
gen een geringe vergoeding wer-
den in de beautysalon handen en 
desgewenst ook het gezicht lek-
ker verzorgd. De ruimte waar het 
wekelijks een gezellig samenzijn 
was, staat sinds het begin van dit 
jaar leeg. De vrijwillige medewer-
kers hebben na jarenlange trou-
we dienst moeten besluiten om 
te stoppen met hun activiteiten. 
En helaas hebben zich tot op he-
den geen nieuwe gegadigden 
gemeld.
De Cliëntenraad van Het Hoge 
Heem trekt zich dit gemis voor 

bewoners aan en betreurt dat de 
ruimte die er zo passend voor was 
ingericht nu niet benut wordt. 
Daarom langs deze weg de op-
roep aan iedereen die een oplos-
sing kan bieden aan een nieuwe 
invulling. Oud-professionals of 
mensen die uit liefhebberij bereid 
zijn om enkele uren per week of 
per maand beschikbaar te stellen 
voor deze onmisbare aanvulling 
op de zorg in Het Hoge Heem, 
worden uitgenodigd om con-
tact op te nemen met Hanneke 
Bruinsma, telefoon 0297-562004. 
Of even bij Het Hoge Heem vra-
gen naar Yvonne Scholtz, de vrij-
willigerscoördinator: 0297-519 
520.

Beautysalon van Het Hoge Heem 
wacht op nieuwe vrijwilligers
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De Kwakel - Het was weer lekker 
en gezellig bij deze Zonnebloem-
bijeenkomst van De Kwakel/
Vrouwenakker. Vijf vrijwilligers 
en vijfentwintig gasten hebben 
genoten van een heerlijke lunch, 
bereid door vijf vrijwilligers on-
der het toeziend oog van de eige-
naar die zijn accommodatie hier-

voor ter beschikking had gesteld. 
De lunch bestond uit pompoen-
soep, twee soorten hartige taart, 
broodjes met verschillend beleg 
en als afsluiter een heerlijk stuk-
je gebak met `Haagse bluf`, wat 
er allemaal ouderwets gretig in 
ging. Allerlei verhalen doen dan 
de ronde over wat er zoal gedaan 

Zonnebloem kookt zomerse 
lunch in den Ossewaarde

is de laatste tijd, maar ook hoe het 
vroeger was. Heel gezellig en ge-
lukkig is er altijd voldoende ge-
spreksstof. Het was af en toe stil, 
maar dan alleen maar omdat ie-
dereen aan het smullen was. De 
gasten gingen met een glimlach 
op hun gezicht voldaan naar huis, 
om nog even van het mooie weer 

te genieten. Wederom een ge-
slaagd uitje, wat met veel voldoe-
ning is gerealiseerd. Samen eten 
is toch altijd een traktatie voor 
veel gasten, en wat is er dan leu-
ker om een vers bereide maaltijd 
te nuttigen met mensen die je bij-
na allemaal kent. De Zonnebloem 
maakte het weer mogelijk!
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Alleen de zon gaat 
voor niets op
Bijna niemand weet waar leven-
senergie in ons lichaam vandaan 
komt. We gaan er gewoon maar 
vanuit dat deze er iedere och-
tend weer is, net zoals iedere och-
tend ook de zon weer opkomt. We 
gaan er ook vanuit dat deze ener-
gie ‘s nachts ook wordt geprodu-
ceerd want we willen graag dat ‘s 
nachts ons hart blijft kloppen en on-
ze ademhaling niet al te lang stil-
staat. We staan er weinig bij stil, 
maar ook daarvoor is energie nodig. 
Voor niets gaat alleen de zon op.

Waar wordt levensenergie 
eigenlijk gemaakt?
Waar komt al deze levensenergie 
eigenlijk vandaan? Energie wordt 
aangemaakt in je mitochondriën, 
die zich bevinden in vrijwel al je li-
chaamscellen. Je hebt er biljoenen 
van en je kunt ze zien als minus-
cuul kleine batterijtjes. Oplaadbare 
batterijtjes gelukkig, anders zouden 
we het niet lang volhouden op deze 
planeet. Door middel van een on-
gelooflijk complex proces dat cela-
demhaling wordt genoemd, wor-
den in je mitochondriën bepaal-
de voedingsmoleculen samen met 
zuurstof omgezet in energie. Voe-
ding plus zuurstof is dus de brand-
stof voor energie. Het valt me vaak 
op dat veel kennis van over ons li-
chaam nog zo jong is. Pas in de 
zeventiger jaren ontdekte profes-

sor Peter Mitchell hoe dit complexe 
proces van energieproductie in een 
mensenlichaam in zijn werk gaat. Hij 
kreeg hiervoor in 1978 de Nobel-
prijs voor Scheikunde.

ATP; levensenergie én 
energie voor fun
De energie die je mitochondriën 
produceren wordt ATP ofwel ade-
nosinetrifosfaat genoemd. ATP 
wordt voor een groot deel (bij een 
gezond persoon zo’n 70%) gebruikt 
voor vitale levensfuncties. Met an-
dere woorden: dit is nodig om jou 
in leven te houden. Alles wat extra 
wordt geproduceerd kan jij gebrui-
ken om leuke dingen mee te doen. 
Ben jij te moe om volop leuke din-
gen te doen, dan betekent dit dat 
je mitochondriën te weinig energie 
produceren. Overmatige vermoeid-
heid is een eerste signaal van je li-
chaam dat er iets aan de hand is: 
vrijwel alle ziektes beginnen met ge-
brek aan energie.

Ziektes beginnen vaak met 
slecht werkende mitochondriën
Recent onderzoek over de belang-
rijke rol van onze mitochondriën wijst 
dan ook uit dat als iemand lijdt aan 
een chronische ziekte, de kans heel 
groot is dat het probleem begonnen 
is met minder goed functioneren-
de mitochondriën. Dit betekent dat 
niet alleen vermoeidheidsziektes zo-
als CVS en ME maar ook ziektes als 
diabetes type 2, allergieën, auto-im-

In de eerste mail werd gevraagd of 
ik een foto kon sturen, waarop ik het 
setje zelf aan had. Dan kon de af-
zender de pasvorm beter inschat-
ten. Daarna mailde een vriendelij-
ke meneer dat hij niet zozeer ge-
interesseerd was in nieuw onder-
goed. Maar had ik misschien ook 
wat gedragen ondergoed te koop, 
dan zou hij het graag afnemen. Ver-
volgens ging mijn mobiel. Een man 
vertelde dat hij samen met zijn vrien-
din aan het zoeken was naar iets 
leuks. Of het setje echt nieuw was 
en de kaartjes er nog aanzaten? Of 
het een pushup bh betrof? En bol-
den mijn borsten ook mooi op in 
dit setje? Daarop heb ik opgehan-
gen. Toen ik de advertentie wilde 
verwijderen, had een andere mo-
gelijke koper nog net een dick-pic 
mijn mailbox binnen weten te krij-
gen. Naast vele andere interessan-
te vragen, riep deze ervaring toch 
vooral het volgende bij me op. Wat 
is er aan de hand met deze man-
nen? En wat kunnen we doen om 
een verandering teweeg te bren-
gen, wanneer het gaat om sek-
sueel overschrijdend gedrag? Uit 
een onderzoek van Rutgers (2017) 
blijkt dat 53% van de vrouwen en 
19% van de mannen in Nederland 
te maken heeft gehad met seksu-
ele grensoverschrijding. Het is dus 
niet alleen een probleem waar vrou-
wen mee geconfronteerd worden, 
ook mannen krijgen ermee te ma-
ken. En hoewel mannen vaker over 
de schreef gaan, zijn ook vrouwen 

soms de daders. Als we ons ech-
ter beperken tot hetgeen het meest 
voorkomt, ontoelaatbaar seksueel 
gedrag van mannen naar vrouwen, 
noemen verschillende denkers over 
dit onderwerp de ‘socialisatie van 
de man’ als oorzaak. In zijn TEDtalk 
‘A call to men’ beschrijft Tony Porter 
dat jongens opgevoed worden met 
het idee dat een ‘echte man’ hard 
en dominant is, iemand die de lei-
ding neemt en vrouwen als onder-
geschikt ziet, als object zelfs, met 
name als seksueel object. Hij noemt 
dit ‘the collective socialization of 
men’, of ‘the Man Box’. Vastomlijn-
de ideeën waar een man aan moet 
voldoen. Ideeën die seksueel over-
schrijdend gedrag in de hand wer-
ken. Porter roept op om deze op-
vattingen over mannelijkheid te her-
overwegen en jongens uit ‘the Man 
Box’ te bevrijden. Ook Esther Perel, 
psychotherapeut en schrijver, is van 
mening dat we kinderen niet groot 
moeten brengen binnen ‘narrow 
boxes’, krappe omschrijvingen van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid. Zij 
pleit ervoor om vooral jongens meer 
ruimte te geven om gevoelens te ui-
ten en kwetsbaarheid te tonen. Uit-
gaand van het idee van Porter, zal 
seksuele grensoverschrijding hier-
door uiteindelijk afnemen. Jackson 
Katz geeft in zijn TEDtalk ‘Violence 
against women - it’s a men’s issue’ 
echter aan dat we de druk van ver-
andering niet alleen op de schou-
ders van onze jongens moeten leg-
gen. Hij moedigt iedereen aan om 

Tijdens een depressie is 
de biochemische balans in 
de hersenen langdurig ver-
stoord. Dan heb je niet alleen 
depressieve gevoelens, maar 
heb je ook lichamelijke klach-
ten. Zo kan het zijn dat je niet 
meer in beweging komt, dat 
je spieren stram worden en je 
last hebt van je darmen. Het 
leven is uitzichtloos gewor-
den, de zon is totaal verduis-
terd en je bent ook niet meer 
in staat om te bedenken dat 
die zon ooit weer terugkomt. 

Er kunnen meerdere neurotrans-
mitters betrokken zijn bij een de-
pressie. Je kunt denken aan 
serotonine,dopamine, noradrena-
line en acetylcholine. In feite is een 
depressie niets anders dan een 
verstoring van die stofj es. Dat 
betekent niet dat er geen andere 
oorzaak is. De reden dat die stofj 
es ontregeld raken kan heel erg 
divers zijn. Meestal denk je dan 
een een emotionele oorzaak, zo-
als onverwerkt verdriet uit het ver-
leden. Toch kan er ook een ande-
re, veel voorkomende reden zijn 
waarom de neurotransmitterhuis-
houding uit balans raakt. Ik denk 
dan aan een erfelijke verstoring 
van één van de stoff en die de 
neurotransmitters moeten opbou-
wen. Neurotransmitters komen 
namelijk niet zomaar uit de lucht 
vallen. Ze moeten door je lichaam 
zelf gemaakt worden uit aminozu-
ren (dat zijn stukjes van eiwitten), 
met behulp van diverse vitami-
nen en mineralen. Als je een er-
felijke fout hebt in de opname of 
transport van één van die vitami-
nen of mineralen, een bakfoutje 
dus, dan loop je de kans dat het 
mis gaat. Dan kan het zijn dat je 
depressief wordt, of de ziekte van 
Parkinson krijgt, of obstipatie, of 
problemen met het bewegings-

apparaat, of verslavingsgevoe-
lig, of nog veel meer. Jammer ge-
noeg denkt er bijna niemand aan 
vitaminen en mineralen als je last 
hebt van een depressie. Nee, er-
ger nog, er worden meestal met-
een anti-depressiva voorgeschre-
ven door de arts. Het starten met 
chemische stoff en die ingrijpen 
in je hersenstofwisseling is ech-
ter niet zonder gevaren. Je beïn-
vloedt namelijk niet alleen je ge-
voelsleven, maar ook diverse an-
dere lichamelijke processen. Het 
komt veel voor dat je juist je be-
wegingsapparaat beïnvloedt, dan 
krijg je last van ongecontroleerde 
bewegingen als gevolg van de pil-
len. Iets wat veel mensen niet we-
ten, is dat met name in de op-
bouwfase van de anti-depressi-
va het risico op zelfdoding toe-
neemt. Daar wordt bijna nooit iets 
over gezegd door de voorschrij-
vend arts, omdat je er anders na-
tuurlijk niet aan gaat beginnen. Ik 
zeg niet dat het daarom onver-
standig is om aan anti- depressiva 
te beginnen. En ik zeg al helemaal 
niet dat je er om die reden maar 
acuut mee moet stoppen. Nee, 
mijn boodschap is dat je voordat 
je eraan begint eerst goed geïn-
formeerd moet worden over de ri-
sico’s en de bijwerkingen. Het op-
bouwen én het afb ouwen is iets 
wat onder hele goede begeleiding 
zou moeten gebeuren. Maar wat 
ik zou toejuichen is, dat er voordat 
je eraan begint, eerst onderzoek 
gedaan zou worden naar de vita-
minen en mineralen status. De be-
langrijkste bakfoutjes die betrok-
ken zijn bij depressie vind je in de 
vitamine B12, foliumzuur, vitami-
ne B6 en magnesium huis-
houding. Het is alleen niet 
zo eenvoudig om met een 
simpele bloedtest inzicht te 
krijgen in de werkzaamheid 
van vitaminen zoals B12. 

Een goede bloedwaarde zegt niet 
alles, en de normen voor norma-
le waarden liggen zo laag dat al-
les al gauw als goed beoordeeld 
wordt. Aardig om te weten is dat 
met name het sporenelement lithi-
um essentieel is om vitamine B12 
de cel in te transporteren. Het is 
daarom niet gek dat lithium inge-
zet wordt bij manische depressi-
viteit. Als jij (of iemand in je omge-
ving) wil starten met antidepressi-
va, zou ik eerst aandringen op on-
derzoek naar de vitaminen- en mi-
neralenstatus. Stop nooit zomaar 
met het innemen van anti-depres-
siva en bouw niet op eigen hout-
je af. Als je hulp nodig hebt bij het 
onderzoeken van je vitaminen- mi-
neralenstatus kun je ook bij ortho-
moleculaire artsen terecht. Zij le-
veren maatwerk in plaats van pro-
tocollengeneeskunde.

Yvonne van Stigt
Master in de klinische
psycho neuro immunologie

Mitochondriën:

Biljoenen leuke oplaadbare 
batterijtjes in je lichaam

Man, bevrijd uzelf!Depressie

muunziektes en zelfs neurologische 
problemen als depressies en de-
mentie lijken te starten met mito-
chondriën die het niet meer zo naar 
hun zin hebben. Ik kan niet genoeg 
benadrukken hoe belangrijk je mi-
tochondriën zijn voor je vitaliteit en 
gezondheid. Problemen met mito-
chondriën worden ook steeds meer 
in verband gebracht met vroegtijdi-
ge veroudering.

Mitochondriën; ook heel 
belangrijk voor gezonde 
hersenen
Ook in je hersenen zijn je mitochon-
driën heel belangrijk: alleen al je her-
senen in rust gebruiken 20 procent 
van de geproduceerde ATP. Ook 
terwijl je slaapt! Dromen bestaan 
omdat je hersenen ‘s nachts heel 
actief zijn. Je mitochondriën be-
palen niet alleen je energieniveau, 
maar zijn in feite beslissers over le-
ven en dood van al je cellen. Toen ik 
dit zo’n twee jaar geleden ontdekte, 
besefte ik pas hoe ongelooflijk be-
langrijk mitochondriën zijn. Ik vroeg 
me af waarom ik nog nooit eerder 
van mitochondriën had gehoord. 
Waarom heeft niemand me ooit iets 
over ze verteld?

Hoe zorg je goed voor je 
mitochondriën?
Ik werd enorm getriggerd door de-
ze biljoenen oplaadbare batterijtjes 
in mijn lichaam. Ik werd er helemaal 
enthousiast over! Hoe kon ik er nou 
voor zorgen dat ze zoveel moge-
lijk energie voor me zouden blijven 
produceren, ook (en misschien wel 
vooral) bij het ouder worden. Ik ben 
heel diep gedoken in dit mega-in-
teressante onderwerp en ontdekte 
dat, net zoals op mijn hormonen, ik 
grote invloed kon uitoefenen op mijn 
mitochondriën.

Hoe? Met mijn voeding!
Welke voeding is gezond voor je 

een ander op gedrag aan te spre-
ken, wanneer het te ver gaat. Maar 
met name vraagt hij de leiders van 
de wereld om een standpunt in te 
nemen. Want wanneer leiders on-
toelaatbaar seksueel gedrag open-
lijk afk euren, zullen daders aan sta-
tus inboeten, zo stelt hij. Vrouwen 
laten hun stem echter al geruime tijd 
horen. Denk aan de suff ragettes, 
de feministen van de jaren ’60 en 
het huidige #MeToo. Wat mij betreft 
is het nu echt de man die aan zet 
is. Wanneer we jongens meer ruim-
te geven, mannen zich uit ‘the Man 
Box’ bevrijden en ook zij zich uit dur-
ven te spreken, leider of niet…Pas 
dan kan er een volgende stap wor-
den gezet. Tony Porter vat het in zijn 
TEDtalk uiteindelijk treff end samen: 
“My liberation as a man, is tied to 
your liberation as a woman”.

Jolien Spoelstra
GZ-psycholoog/
seksuoloog
NVVS

De 20e eeuw was de eeuw, waarin het leven van de vrouw veranderd is. 
De 21e eeuw wordt de eeuw van de mannen.
Esther Perel

Mitochondriën. Een woord waar nog maar weinig men-
sen van hebben gehoord, laat staan op googelen. Ik ver-
wacht dat dit de komende jaren flink gaat veranderen. Mi-
tochondriën zijn namelijk verantwoordelijk voor het hoog 
houden van ons energieniveau én het gezond houden van 
ons lichaam. Het is mijn passie om zoveel mogelijk vrou-
wen zoveel mogelijk energie te geven. Daarom ga ik je 
vandaag vertellen over je mitochondriën. Dit wil je echt 
weten, ook al weet je nog niet dat je dit echt wilt weten!

Ooit kocht ik lingerie, waar ik eenmaal thuis toch spijt 
van had. Een vriendin raadde aan om het online te verko-
pen. Het was immers een gewild Amerikaans merk. Na-
dat ik een foto van het setje had geplaatst, kreeg ik de-
zelfde dag nog vier reacties. Tot mijn verbazing, allemaal 
van mannen!

mitochondriën? Zo langzamerhand 
begint het tot ons door te dringen 
hoe belangrijk voeding is voor onze 
gezondheid. Ook al spreken artsen 
er nog weinig over, we voelen alle-
maal het verschil in ons lijf, als we 
een tijdje gezonder (of slechter) eten 
dan we normaal gesproken gewend 
zijn. In mijn eerste boek, Het Ener-
gieke Vrouwen VoedingsKompas, 
heb ik beschreven hoe je met voe-
ding invloed hebt op je hormonen. 
Ik hoop dat je dit boek hebt gelezen. 
Gelukkig blijkt deze voeding ook ge-
zond te zijn voor onze mitochondri-
en! Maar toch bleek dat ik nog meer 
kon doen. Ik kon wat puntjes op de 
i zetten.

Waarom weet niemand dit?
Het bleek dat mijn mitochondriën 
van vetmoleculen uit voeding twee 
keer zoveel energie kunnen produ-
ceren als van glucosemoleculen. Ei-
witmoleculen spelen nauwelijks een 
rol als het gaat om de productie van 
energie. Gezonde vetten blijken dus 
hele belangrijke energieleveranciers 
te zijn! Laten we nou juist de afge-
lopen tientallen jaren gezonde vet-
ten hebben geschrapt van ons da-
gelijks menu. We zijn bang gemaakt 

voor gezonde vetten want ze zou-
den ons dik maken en hart- en vaat-
ziektes veroorzaken. Zou dit de re-
den zijn dat zoveel mensen zo moe 
zijn? Of erger: dat zoveel mensen 
een chronische ziekte onder de le-
den hebben?

Is de wereld dan toch plat?
Er komt steeds meer onderzoek 
naar buiten dat het eten van gezon-
de vetten belangrijk is als het gaat 
om onze gezondheid en veel min-
der slecht als altijd is gedacht. Ze 
blijken gewoon gezond te zijn. Ook 
de verzadigde vetten. Veel men-
sen geloven dit nog niet. Dat begrijp 
ik. Het is een beetje alsof een klein 
groepje mensen opeens gaat be-
weren dat de aarde toch plat is in 
plaats van rond. Maar hoe meer ik 
hierover lees, hoe meer ik hierover 
leer en misschien wel het belangrijk-
ste: hoe meer ik ze op mijn dagelijk-
se menu zet, hoe meer ik voel dat 
dit inderdaad hele belangrijke ener-
giegevers voor me zijn! En nee, ik 
word er niet dikker van!

Hoe veranderen we 
hardnekkige mythes?
Ik heb mezelf tot taak gesteld om 

deze nieuwe boodschap de we-
reld in te brengen. Niet omdat ik 
zo nodig mythes wil ontzenuwen 
maar omdat deze mythe, dat vetten 
slecht voor ons zijn, ons zoveel ge-
zondheid en energie kost. Onze mi-
tochondriën snakken naar gezonde 
vetten en de mensheid snakt naar 
meer energie. Is er een verband? 
Absoluut! Wil je hier meer over we-
ten, bestel en lees dan vooral mijn 
boek Eet meer energie. Hier ga ik 
veel dieper in op dit belangrijke on-
derwerp, laat ik je zien welke onder-
zoeken hieraan ten grondslag lig-
gen, wat je beter kunt vermijden als 
het gaat om voeding en deel ik 30 
van mijn favoriete, heerlijke, recep-
ten met je. Recepten die je volop 
energie zullen geven

Marjolein Dubbers
Oprichtster Engergieke 
Vrouwen Academie 
Rosmalen
www.energiekevrouwenacademie.nl
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Jazz aan de Amstel op 
de Franse toer
Regio - Zondag 10 maart zijn Ge-
rard Alderliefste en Maria Elde-
ring speciaal te gast bij Jazz aan 
de Amstel. Onder leiding van sin-
ger/songwriter en presentatrice 
Shyla Zoet kunt u luisteren naar 
een mix van jazz standards, Fran-
se chansons, evergreens en pop-
muziek, uitgevoerd door top-
muzikanten. Gerard Alderliefste 
speelt en zingt al jaren vol over-
gave Franse chansons. Eerst met 
zijn band, wat mooie samenwer-
kingen met Shaffy, List en Paul de 
Leeuw opleverde.  Zondagmid-
dag speelt hij samen met één van 
zijn Friends, de Haarlemse violis-
te Maria Eldering. De nostalgie 
van het chanson, nu eens roman-
tisch, dan weer poppy, is hoor-
baar en voelbaar met repertoire 
van Fugain tot  Shaffy, van eigen 
werk, via Bach naar de pop en Ju-
lien Clerc.

Violiste
Violiste Maria Eldering is ook ar-
rangeur voor verschillende bands 
en regelmatig te vinden in het 
theater. Zij speelde de voorstel-
ling Varenka op Oerol en heeft 
haar eigen band genaamd Chan-
te. Daarnaast stond zijn in de fina-
le van het Orkest van Nederland 
en Concours de la Chanson.

Shylvia
Uw gastvrouw, presentatrice en 
zangeres Shyla Zoet, onder ande-
re te horen in verschillende com-
mercials op radio en televisie, 
werkte reeds met vele nationa-
le en internationale artiesten sa-

men. Ook tijdens dit 7e seizoen 
van Jazz aan de Amstel, nodigt 
Shyla elke 2e en 4e zondag van 
de maand verschillende artiesten 
uit binnen- en buitenland uit, om 
met haar te musiceren. De laatste 
Jazz aan de Amstel op 24 maart is 
het, naast de vaste gasten, moge-
lijk om je aan te melden om mee 
te spelen of te zingen. Dit kan 
door een mail te sturen vóór 12 
maart naar info@shylazoet.com.
Jazz aan de Amstel is een initia-
tief van Shyla Zoet en Sjiek aan 
de Amstel. Door de variatie van 
artiesten, muziekkeuze en pretti-
ge sfeer is het elke keer weer ver-
rassend en zeer toegankelijk voor 
een breed publiek. 
10 maart bestaat de band uit Joos 
van Leeuwen (piano), Peter Berg-
man (bas), Olaf Keus (drums), Ge-
rard Alderliefste (gitaar/zang), 
Maria Eldering (viool) en Shyla 
Zoet (zang/presentatie). Locatie: 
Sjiek aan de Amstel, Marktplein 
11 Uithoorn tussen 15.30-17.30 
uur. Entree €4,-. 

Verhalenmiddag met 
vertelkring de schatkist
Regio - Op zondagmiddag 10 
maart komen de vertellers van 
vertelkring De Schatkist naar Vin-
keveen bij ANN’S PLACE, Ingang 
Herenweg 63 (bij Maria-Oord) 
In het kader van Wereldvertel-
dag worden er op en rondom 20 
maart over de hele wereld ver-
halen verteld met hetzelfde the-
ma en voor dit jaar is het the-
ma: sagen, mythes en sprook-
jes. De vertelkring bestaat al bij-
na 15 jaar. De vertellers komen 
maandelijks bij elkaar om verha-
len te vertellen. Zij geven elkaar 
dan tips, want stemgebruik, hou-
ding, presentatie e.d. zijn belang-

rijk om een mooi, spannend of 
grappig verhaal zo goed moge-
lijk over te brengen. Als verteller 
wil je de toehoorders meenemen 
in je verhaal. 

En of dat lukt? Oordeel zelf en 
kom luisteren naar bekende en 
onbekende sprookjes die zij ten 
gehore brengen in de gezelli-
ge ruimte van ANN’S PLACE. Ie-
dereen welkom. Kinderen v.a. ca. 
8 jaar onder begeleiding. Start: 
14.00 uur. Toegang gratis. Evt. In-
lichtingen/reserveren bij Joke 
Dekker-Booij tel. 06-10814589. E-
mail: johadekker@hetnet.nl

“We verlengen het huurcontract niet”
Vintagestore Malle Jan 
nog een maand open
Aalsmeer - De vintagestore Mal-
le Jan in de Dorpsstraat sluit zijn 
deuren na een jaar open te zijn 
geweest. Op 23 maart is de laat-
ste dag er tweedehands spul-
letjes gekocht kunnen worden. 
“Ik heb het een jaar lang gepro-
beerd, maar het komt er kort op 
neer dat de baten niet opwe-
gen tegen de kosten die dit be-
drijf met zich meebrengt. Ik vond 
het een heerlijke straat hoor en 
heb met plezier gedraaid hier in 
Aalsmeer, maar we verlengen 
het huurcontract niet in april.” Al-
dus eigenaar Jan, die zelf in Rijp-
wetering woont en oorspronke-
lijk uit Leimuiden komt en vroe-
ger in de horeca zat. “Ik heb nog 
wel een opslag en ga door met 
mijn hobby, wat eigenlijk iets uit 
de hand gelopen is, zullen we 
maar zeggen. Ook sta ik regelma-
tig op markten en mijn winkeltje 
in Afrika houden ik en mijn vrouw 
ook aan.” Winkeltje in Afrika? “Ja 
in Gambia hebben we sinds en-
kele jaren een soortgelijk bedrijf. 
Dat begon met hulp aan vrien-
den aldaar, maar dat ben ik voor 

mezelf gaan doen onder de naam 
JP Trading Enterprise. In- en ver-
koop van tweedehands artikelen 
is mijn passie, dus dat blijf ik ge-
woon doen.”

Korting op korting
Tot 23 maart kan men in de win-
kel nog shoppen naar hartenlust. 
De kortingen lopen dagelijks op. 
Jan: “Maar weg is natuurlijk weg. 
Zo gaat dat met tweedehands 
spullen. Het loont dus de moeite 
om snel langs te komen.” De ope-
ningstijden zijn van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag tot 17.00 uur. 
“Ik geef niet alles weg hoor, want 
zoals ik zei, ik ga door met deze 
handel. Als iemand een andere 
geschikte en betaalbare locatie 
voor mij weet in deze regio, dan 
houd ik me aanbevolen. Dat kan 
ook een shop in een shop zijn of 
een loods waar ik een paar dagen 
per week uit kan verkopen.” Kijk 
voor meer informatie op www.
vintagestoremallejan.nl en volg 
Malle Jan op Facebook.
Door Miranda Gommans

Kaartverkoop Cancan 
United 2019 gestart!
Regio - Op zaterdag 6 april is er 
weer een editie van Can Can Uni-
ted. Axel en Heleen Colijn van het 
gelijknamige Partycentrum in 
Uithoorn hebben vorig jaar het 
stokje overgenomen van Sjoerd 
en Frank Deibert wat betreft het 
organiseren van dit altijd leuke 
dansfeest voor iedereen boven 
de dertig jaar. Natuurlijk zijn Sjoe-
rd en Frank nog steeds betrokken 
en aanwezig op de avond zelf, het 
is natuurlijk wel een beetje hun 
‘kindje’ en Frank zal ook weer DJ 
zijn samen met William Reitsema. 
Zij zullen de bezoekers weer een 
heerlijk avondje dansen, borrelen 
en babbelen bezorgen met lekker 

Soul en andere klassiekers. Peter 
Dol van Fireball verzorgt het licht 
en geluid en legt weer een ver-
lichte dansvloer neer. 
Het feest start om 21.30 uur en 
duurt tot 02.00 uur. Bezoekers 
die voor 23.00 uur binnenkomen 
ontvangen een flute met bub-
bels. De kaartverkoop is inmid-
dels gestart en de kaarten zijn 
verkrijgbaar bij: The Read Shop 
(Zijdelwaard), Kaas & Zo (Amstel-
plein), Café Bonaire, Plux, Ren-
dez Vous (Mijdrecht) en Boekhan-
del de Twister (Amstelveen West-
wijk). Kaarten kunnen ook wor-
den besteld via info@dansenpar-
tycentrumcolijn.nl.

Eerste editie Alkwin 
AKademie groot succes
Regio - Dinsdagavond 26 febru-
ari ging er een lang gekoesterde 
wens van het Alkwin Kollege in 
vervulling en vond de eerste edi-
tie van een jaarlijks terugkerend 
evenement plaats: de Alkwin 
AKademie. Voor dit evenement 
waren ouders/verzorgers, per-
soneelsleden en collega’s uit het 
primair en voortgezet onderwijs 
uitgenodigd.
De avond stond volledig in het 
teken van de uitdagingen die 
kinderen en jongeren, en daar-
mee hun ouders/verzorgers en 
school, te maken kunnen krijgen. 
De driehoek kind-ouders/verzor-
gers-school stond centraal en de 
kernvraag was dan ook: hoe kun-
nen we bij deze uitdagingen sa-
men betekenisvol zijn? De avond 

werd geopend door Peter Heer-
schop die de gasten op inspire-
rende, humorvolle en ontroeren-
de wijze meenam in zijn verhaal 
over de belangrijke ingrediën-
ten van de onderwijs- en opvoed-
taak: visie en relatie. Hierna kon-
den de bezoekers een workshop 
naar keuze volgen: ADD, drank & 
drugs, perfectionisme/burn-out, 
faalangst, gameverslaving, hoog-
sensitiviteit, Rots & Water, Seks & 
Social media, What’s App-groeps-
druk en cyberpesten. De avond 
werd afgesloten met een bor-
rel waar alle genodigden samen 
ervaringen konden uitwisselen 
en konden napraten. Aan de en-
thousiaste verhalen te horen, was 
het een positieve en geslaagde 
avond!

Open podium Bij 
Brouwerij de Schans
Regio - Wegens groot succes is 
er elke 2e zondag van de maand 
een open podium in het proef-
lokaal van Bierbrouwerij en Dis-
tilleerderij De Schans Dus zon-
dag 10 maart kan jij van 15.00 tot 
18.00 uur weer meedoen!! 
Wanneer jij je kunsten wil verto-
nen op gitaar, bas, drums, piano 
of een willekeurig ander instru-
ment of wil je een mooi lied zin-
gen en dat graag eens voor pu-
bliek doen samen met een band-
je… dan ben je van harte wel-
kom. In het proeflokaal is een sa-
mengestelde band onder leiding 
van Ronald van Hove aanwezig 
die je ondersteunt en op weg 
helpt. Wat moet je doen: Geef je-
zelf op per email via SchansJa-
mOpenPodium@gmail.com . Ver-

tel daarbij kort iets over jezelf en 
wat je wilt gaan doen. Vermeld in 
ieder geval het nummer wat je 
wil spelen en of je zingt of welk 
instrument je speelt.

Ieder niveau is welkom.
Ze kunnen niet garanderen dat ze 
alles muzikaal kunnen ondersteu-
nen, maar heel veel nummers zijn 
mogelijk. Kijk op de facebook pa-
gina voor de lijst met mogelijkhe-
den. Maar je kunt natuurlijk ook 
je eigen wens aangeven.
Wil je niet zelf zingen of meespe-
len maar gewoon gezellig kijken 
en luisteren naar de anderen dat 
kan natuurlijk ook, iedereen is 
welkom. Bierbrouwerij en Dis-
tilleerderij De Schans vind je op: 
Schans 21, Uithoorn.

Sans Rancune: Wie durft?
Regio - Vaak is het in het paren-
bridge gunstiger zelf te spelen, 
dan de tegenspelers een relatief 
laag contract te gunnen. Vandaag 
zien we op verschillende spellen 
het tegendeel. Wie speelt gaat 
down. Ook heeft de kant met de 
meeste punten veelal een vlakke-
re verdeling dan de tegenspelers, 
wat het moeilijker maakt de kan-
sen te schatten. Kortom, in het-
zelfde spel weer eens wat anders. 
Slems zijn er niet, de twee die dat 
proberen gaan (gedoubleerd) 
enorm down. Wel een overvloed 
aan spellen waar je je het hoofd 
niet op hol moet laten brengen. 
Degenen die het beste hiermee 
om gaan zijn Gerda en Jo, die met 

63,54% huizenhoog boven ieder-
een uittorenen. Mayke en Cor-
ry volgen uitstekend met 58,68% 
vóór vele anderen.

B-lijn
In de B-lijn domineert het pro-
bleem van het vinden van de 
beste speelkleur. Ook hier wordt 
een slem geboden, dat alleen ge-
maakt wordt, door wie het niet 
biedt... Winnaar zijn Yolanda en 
Thea met 62,50%, op de voet 
gevolgd door Tom en Nel met 
60,94%. 
Wie niet bang is down te gaan 
kan dinsdagmiddag in de Schut-
se terecht. Wel graag even bellen 
met Lijnie Timmer, (0297)561126.

Greet & Henk Stolwijk 
houden topvorm bij B.V.U.
Regio - Maandag 4 Maart 2019 
werden met 32 paren de 3e ron-
de van de 5e parencompetitie 
van Bridgevereniging Uithoorn 
{B.V.U} gespeeld in de barzaal van 
sporthal De Scheg. In deze 3e ron-
de ging in de A lijn de 1e plaats 
naar Henk & Greet Stolwijk met 
59,79% op de voet gevolgd door 
Huib v Geffen & Lambert Koeter 
met 59,58% en op de 3e plaats 
werd beslag gelegd door Henk 
v/d Schinkel & Tineke v/d Sluis 
met 56,67% Hans Wagenvoort 
& Nico v/d Meer herstelde zich 
enigszin na het debacle van verle-
den week met 53,65% In de B lijn 
ging de 1e plaats naar Riki Spook 
& Hans Geels met de hoogste sco-
re van de avond 63,13% op de 2e 
plaats eindigde verrassend Doina 
van Ettikhoven & Ans Voogel met 
57,29% en op de 3e plaats werd 
beslag gelegd door Ans Bregge-
man & Henk v Dijke met 55,63%. 
In de C lijn ging de 1e plaats naar 

Dieny Verhoeff & Mart v/d Voort 
met de mooie score van 60% op 
de 2e plaats eindigde Marja Baris 
& Til v Etten met 54,86% en op de 
3e plaats Jacqueline Beukers & An 
Volkers met 54,17%

Leden
Het is de BVU er veel aan gele-
gen om zoveel mogelijk instroom 
te krijgen van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. Voor nadere informa-
tie en/of lid worden van de B.V.U. 
kunt u contact opnemen met on-
ze secretaris Mevrouw Wies Glou-
demans tel. 06-20393309 of via 
de mail gloudemanswies@gmail.
com 

Bridgeclub Hartenvrouw/Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 26 fe-
bruari speelden we in de zaal van 
Sporthal De Scheg de zesde en 
tevens laatste zitting van de der-
de parencompetitie-ronde. On-
danks het schitterende bijna-zo-
merweer wisten toch 26 paren 
de weg naar de bridgetafel te vin-
den. Misschien om nog even alles 
op alles te zetten om te promove-
ren of juist niet te degraderen. Aan 
het eind van de zitting was het in 
ieder geval duidelijk dat Riet Wil-
lemse & Fien Leeftink, een gele-
genheidspaar, niet voor niets wa-
ren gekomen. Zij scoorden in de 
B-lijn een prachtige 62,08%. Vol-
gens de regels wordt deze dan he-
laas wel weer ‘afgetopt’ naar 55%, 
maar zoals zou blijken: dat was 
voldoende voor promotie van Riet 
en haar vaste partner Eugenie. Op 
de tweede plaats Annet Roosen-
daal & Rini Tromp met 60% rond. 
Op drie Froukje Kraaij & Anneke 
van der Zeeuw met 55,42%, op 
vier Jany van der Ent & Loes Takes 
met 54,58% en de top-vijf werd 
volgemaakt door Tiny Rijpkema & 
Rineke van Pesch met 52,08%.

A-lijn: In de A-lijn was de eerste 
plaats voor Elly van Nieuwkoop & 
Jessie Piekaar met 56,94%. Een net 
iets lager percentage van 56,60 
bleek goed voor een gedeelde 
tweede plaats voor Janny Streng & 
Sonja Reeders en Kokkie van den 
Kerkhoven & Corry Smit. Op vier 
An van Schaick & Ria Verkerk met 
55,90% en op vijf Guus Pielage & 
Renske Visser met 52,78%.

Promotie
Dit alles leidde tot promotie naar 
de A-lijn voor de beste vier paren 
van de B te weten: Willie Woerden 
& Ellen Boeringa, Froukje Kraaij & 
Anneke van der Zeeuw, de reeds 
genoemde Eugenie & Riet en 
tot slot Annet Roosendaal & Rini 
Tromp. Voor hen gaan plaatsma-
ken Ina & Jetty, Inge & Thea, Mat-
ty & Loes en Ploon & Marja.
Winnaars van deze ronde niet ge-
heel onverwacht: Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar. Gefelici-
teerd dames! Voor de volledig-
heid: tweede werden Janny & Son-
ja en het brons was voor Refina & 
Cathy.
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Training Stokstaartjes 
gaat van start
De Kwakel - De stokstaartjes trai-
ningen gaan weer bijna begin-
nen bij hockeyclub Qui Vive voor 
kinderen die in groep 1 en 2 van 
de basisschool zitten Hockeyclub 
Qui Vive organiseert voor kin-
deren die in groep 1 en 2 van de 
basisschool zitten 2 keer per jaar 
een blok van 8 trainingen. Dit ge-
beurt in het najaar en in het voor-
jaar op zondagmorgen van 9.30-
10.30 uur. Zondag 17 maart gaat 
het voorjaarsblok weer van start. 
Tijdens deze trainingen kan op 

een speelse manier ervaren wor-
den hoe ontzettend leuk hoc-
key is. Kinderen kunnen hier nog 
steeds voor opgegeven worden. 
Meer informatie hierover kun je 
op de site van Qui Vive vinden en 
mocht je vragen hebben over de-
ze trainingen kun je natuurlijk al-
tijd een mailtje naar stokstaart-
jes@quivive.nl sturen. Aanmelden 
voor deze trainingen kan door 
middel van een mailtje te sturen 
naar ledenadministratie@quivive.
nl en stokstaartjes@quivive.nl

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 28 febru-
ari vond weer de wekelijkse kla-
verjasavond in de Schutse plaats. 
Deze keer waren 41 enthousias-
te deelnemers die de strijd met 
elkaar aangingen. Uiteindelij-
ke winnares werd deze avond 
Ada van Maarseveen met een to-
taal van 7354 punten. Als twee-
de eindigde Gaby Abdesselem 
met 7237 punten en Jan de Kuij-
er werd derde met een totaal-
score van 7096 punten. Dora 
van der Steen had ditmaal ech-
ter haar avond niet. Met de groot-
ste moeite wist zij niet meer dan 
5150 punten te behalen hetgeen 
resulteerde in de poedelprijs. De 
aan deze prijs verbonden fles 
wijn zal dan ook de eerstvolgen-
de kaartavond aan haar worden 
uitgereikt. 

De marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUO plant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den deze avond gewonnen door 
Cor de Beer, Gaby Abdesselem 
(2x) en Gerrie Ruimschoot terwijl 
de cadeaubonnen in deze cate-
gorie, eveneens te besteden bij 
DUO plant, in het bezit kwamen 
van Herman de Jong, Piet Luij-
ten, Jaap den Butter en Tineke de 
Munk. De flessen wijn werden de-
ze keer als marsenprijs gewon-
nen door Klaas Post. Louis Fran-
ken, Jan de Kuijer en Corrie van 
Bemmelen.. Alle prijswinnaars 
van harte proficiat.
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op woens-
dag 6 maart in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.

KDO riante overwinning 
op Laakkwartier
De Kwakel - Na de 4-0 afstraf-
fing van vorige week tegen kop-
loper TAC’90, mocht KDO afge-
lopen zondag aantreden tegen 
Laakkwartier. Beide ploegen had-
den op voorhand evenveel pun-
ten en hoopten deze middag de 
stap naar de subtop in 2e klasse 
C te kunnen maken. Een uur voor 
aanvang van de wedstrijd keurde 
de scheidsrechter het eerste veld 
af. Hierdoor speelde KDO voor 
de 3e keer na de winterstop op 
het 3e kunstgrasveld in De Kwa-
kel. Trainer Raymond de Jong kon 
tegen Laakkwartier beschikken 
over een nagenoeg fitte selectie. 
Alleen de langdurig geblesseerde 
Mathijs van Rijn (inmiddels wel 
terug op het trainingsveld) kon 
nog niet worden opgesteld.

Initiatief
Direct na de aftrap namen de 
Kwakelaars het initiatief in de 
wedstrijd. Binnen een minuut 
was Jesse Stange al dichtbij de 
1-0, maar ontsnapten de gasten 
uit Den Haag aan een snelle ach-
terstand. KDO wist in de begin-
fase maximaal te profiteren van 
‘de wind in de rug’ en wisten in 
een tijdsbestek van tien minuten 
maar liefst vier keer te scoren. In 
de 10e minuut opende Sven Vlas-
man, deze middag acterend als 
centrumspits, de score, 1-0. Een 
minuut en aanval later wist Jesse 
Stange de score vakkundig te ver-
dubbelen, 2-0. In de 16e minuut 
schoot Roy Verkaik (uit een cor-
ner van Jim Klijn) de 3-0 binnen, 
waarna Bart Hoving twee minu-
ten later de 4-0 aantekende. Een 
zeer riante uitgangspositie werd 
er op deze manier gecreëerd 
door KDO, maar Laakkwartier gaf 
zich toch niet zo maar gewonnen. 

Restant
In het restant van de eerste helft 
kregen de Haagse gasten name-
lijk meerdere kansen om de ach-
terstand te verkleinen. Echter was 
de Kwakelse verdediging, onder 
leiding van de sterk acterende 
doelman Tobias Ravelli, scherp, 
want het had zo maar 4-2 kunnen 
staan. Aan de andere kant bleef 
de behendige Kwakelse voorhoe-
de actief en wist de verdediging 
van Laakkwartier een paar keer 
in verlegenheid te stellen, zonder 
dat dit leidde tot een doelpunt. 
Met een 4-0 tussenstand werd er 
even later gerust.
In de tweede helft was het voor 
KDO zaak om een snelle tegen-

treffer te voorkomen om zodoen-
de de spanning niet terug te 
brengen in de wedstrijd. De Kwa-
kelaars wisten zich echter goed 
raak met de tegenwind en gaven 
de jonge en technische ploeg uit 
Den Haag nauwelijks ruimte om 
tot goede aanvallen te komen. In 
de 60e minuut kopte Bart Hoving 
(na een prima voorzet van Jim 
Klijn) de 5-0 binnen en wist zo-
doende zijn tweede treffer van de 
middag te maken. Onder andere 
Sven Vlasman, Thomas Stevens 
en Joeri Stange hadden in de 
tweede helft mogelijkheden om 
de voorsprong verder uit te brei-
den, maar wisten niet te scoren. 
In de 80e minuut strafte Laak-
kwartier aan de andere kant on-
oplettendheid achterin bij KDO af 
en kregen hiermee een verdien-
de eretreffer, 5-1. Na ruim negen-
tig minuten floot de goed leiden-
de scheidsrechter Lodeweegs af 
en was de tweede overwinning 
voor KDO in 2019 een feit.

Klinkernde 
Door deze ruime en klinkende 
overwinning zijn de Kwakelaars 
gestegen naar een gedeelde vijf-
de plaats in de 2e klasse C. Met 
slechts drie punten achterstand 
op de nummer 2 ROAC (wel een 
wedstrijd minder gespeeld) zou 
het nog weleens een zeer inte-
ressante derde periode kunnen 
gaan worden voor KDO. Om in 
de derde periode bovenin mee 
te gaan doen zou een overwin-
ning aankomende zondag tegen 
ROAC zeer wenselijk zijn. De wed-
strijd begint om 14.00 uur in De 
Kwakel en wij hopen dan einde-
lijk weer eens op ons hoofdveld 
te kunnen spelen.

Legmeervogels moeten 
punten gaan sprokkelen
Uithoorn - Legmeervogels heb-
ben, omdat het afgelopen zon-
dag vrij is geweest een oefenwed-
strijd gespeeld tegen Victoria uit 
Loosdrecht. Vele kansen onbenut 
gelaten een mede hierdoor een 
onnodige nederlaag tegen het 
nummer 14 van de 1ste klasse in 
het zaterdagvoetbal. Dan begint 
aanstaande zondag de competi-
tie weer met wedstrijdnummer 
18 en wel uit in en tegen Hoofd-
dorp. Er zijn nu nog 9 competitie-
wedstrijden te gaan en het wordt 
de hoogste tijd dat Legmeervo-
gels de broodnodige punten bij 
elkaar gaat sprokkelen om op de-
ze manier uit de gevaren zone 
te blijven. Op dit moment heeft 
Legmeervogels, met nog 9 wed-
strijden te gaan, slechts 21 pun-
ten bijeen vergaard in 17 du-
els. Het verschil tussen de huidi-
ge 7e plaats en de plaatsen waar 
je niet wilt staan is slechts 4 hele 
punten. Aan het eind van dit sei-
zoen degradeert de nummer 14 
rechtstreeks. De nummers 13 en 
12 spelen nacompetitie voor be-
houd van het 1ste klasser schap 
of degradatie naar de 2e klasse. 

Sprokkelen
Afgelopen seizoen 2017 – 2018 
heeft Velsen zich met 28 punten 
maar net veilig gespeeld. Voor 
dit seizoen 2018- 2019 zal deze 

28 punten zeker niet toereikend 
zijn. Legmeervogels zullen zeker 
30 of meer punten bijeen moeten 
sprokkelen om weg te blijven van 
de plaatsen 14, 13 en 12
Een eerste aanzet om meer dan 
30 punten bijeen te sprokkelen is 
door aanstaande zondag te win-
nen in en tegen Hoofddorp. Dit is 
al moeilijk genoeg. Thuis in Uit-
hoorn ging Hoofddorp met de 
zege aan de haal. 1-3 werd het 
op sportpark Randhoorn. Hoofd-
dorp is een van de ploegen die 
slechts 4 punten minder hebben 
dan Legmeervogels.
Legmeervogels zullen dan ook 
aanstaande zondag een tegen-
stander aantreffen die alleen zal 
gaan voor de volle winst. Voor 
Legmeervogels telt eveneens al-
leen de winst. 
Na het uitduel tegen Hoofddorp 
staan er voor Legmeervogels een 
2-tal thuiswedstrijden op het pro-
gramma Op zondag 17 maart om 
14.00 uur komt de FC Uitgeest 
naar Uithoorn en een week later, 
zondag 24 maart is het Zeebrur-
gia die op bezoek komt in Uit-
hoorn.
Legmeervogels moeten eigenlijk 
gewoon uit deze drie wedstrijden 
Hoofddorp, FC Uitgeest en Zee-
brurgia negen punten halen. Met 
minder mag het elftal van Florian 
Wolf geen genoegen nemen.

Eerste klaverjasavond 
bij Legmeervogels
Uithoorn - Vrijdag 1 maart is ge-
speeld de eerste klaverjasavond 
van de maand maart bij Leg-
meervogels. De volgende klaver-
jasavond is vrijdag 29 maart, aan-
vang 20.03 uur. Maar u hebt dan 
nog te goed de uitslag van vrij-
dag 1 maart. Met de bronsme-
daille is naar huis gegaan Joseph 
Lebesque met 6996 punten. De 
zilverdenmedaille is gegaan naar 
Ineke Ykema met 7024 punten. 
Maar de goudenmedaille is huis-

waarts gekeerd Egbert Verkerk 
met 7432 punten deze avond 
was hij niet meer te achterhalen. 
Tussen de spellen door hebben 
de deelnemers kunnen genieten 
van de heerlijke hapjes aangebo-
den door Keurslager Bader.
De verliezer deze avond is Lida 
Terrero zij ging naar huis met de 
poedelprijs.
De volgende klaverjasavond bij 
Legmeervogels is op vrijdag 29 
maart 2019.

Klaverjassen in De Hoef
Regio - Prijsklaverjassen in De 
Hoef nog 2 keer dit seizoen. Aan-
staande zaterdag 9 maart is er 
weer prijsklaverjassen van de Bil-
jartclub in Dorpshuis De Spring-
bok in De Hoef. De kaartavonden 

zijn dit seizoen nog 9 maart en 
13 april. Het kaarten begint om 
20.00 uur. Zaal is open om 19.30 
uur. Wij zien u graag in de Spring-
bok aan de Oostzijde 61a in De 
Hoef.

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord, Jan Egbers & Ben Rem-
mers en Gerda Schavemaker & 
Jaap Kenter speelden zich deze 
keer het meest in de kijker van de 
A- lijn. Met 66.67, 62.15 en 61.11 
procenten respectievelijk, na-
men ze deze keer het voortouw. 
Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp moesten het met 57,29% 
met wat minder doen en de vijf-
de plek werd gedeeld door Lijnie 
Timmer & Marcel Dekker en Ben 
Ten Brink & Jan Bronkhorst die al-
len op 54,51% kwamen. In de B-
lijn waren de scores wat minder 
hoog. Voor Janny Streng & Fran-
cis Terra was de 59% precies ge-
noeg voor de winst, op de voet 
gevolgd door Renske & Kees Vis-
ser die 58,75% verzamelden. Ria 
Wezenberg & Jeanet Vermeij blij-
ven nog steeds uitstekend bij 
de les en werden nu derde met 
58%. De plaatsen vier en vijf wer-
den hier gedeeld door To van der 
Meer & Elly Belderink en Cora de 
Vor & Bep de Jong die met hun 
55% ook een ronde uitslag lieten 
optekenen. In de C-lijn ging het 
wederom voortvarend met Eli-
sabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman door nu 63,75% te 
verzamelen. 

Knap tweede
Adrie & Ko Bijlsma werden toch 
wel knap tweede met 56,25% 
door karakter te tonen na een 

minder goede start van de eerste 
tafel, klasse! Anneke & Bram van 
der Zeeuw liepen hun rondje ook 
goed mee met 54,17% en Gerda 
van Liemt & Els van Wijk kregen 
met 53,75% als vierde loon naar 
werken na het beteugelen van de 
tegenstanders aan de laatste ta-
fel. Op vijf kwamen Anneke Hout-
kamp & Marianne Jonkers door 
met 52,08% en krijgen zo weer 
aansluiting met de top. In de D- 
lijn was de zestiger voor Tini Ge-
ling & Jo Wevers die met hun 
66,15% een flink gat sloegen. Ri-
chard van den Bergh & Tim Vader 
blijven op koers door nu twee-
de te worden met 59,90%. Rie 
Bezuijen & Evert Wevers en Ire-
ne Hassink & Henriëtte Omtzigt 
snoepten met 57,81 en 57,29% 
de resterende procenten boven 
de vijftig als derde en vierde op. 
Voor de volgers dus helaas geen 
naamsbekendheid deze keer! Na 
deze avond volgt er twee maal 
het viertallenintermezzo en kun-
nen de minder bedeelden van 
de parencompetitie dus even re-
cupereren. Wilt u zich ook meer 
gaan bekwamen in dit spel, kom 
dan kaarten bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 in Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, tele-
foon 06-83371540.

Bridgeclub ABC gaat verhuizen
Regio - Donderdag 28 februa-
ri 2019 was de derde zitting van 
de vierde ronde en tevens laatste 
speelochtend in het Buurtnest.
We gaan verhuizen en wel op 7 
maart a.s. starten wij in ons nieu-
we onderkomen in sporthal de 
Scheg. Voor vele paren was dit 
toch een emotioneel moment, 
hetgeen in de uitslag ook tot uit-
drukking kwam. Er waren paren 
die vorige week nog in de top van 
de ranglijst stonden en nu onder-
aan de ranglijst bungelde, ten-
minste ik verwacht dat dit de oor-
zaak is van het slechte spel, wat ik 
ook wel kan begrijpen. Er werd op 
negen tafels gebridged, geen stil-
zit deze keer.

De A-lijn
Hier is er de eerste plaats voor Ci-
ny en Herman met 59,03%, dit 
paar speelde zeer gedurfd, zij, 
vooral Ciny, probeerde de tegen-
standers op te drijven zodat de te-
genstanders in een bieding zaten 
die niet te halen was. De tweede 
plaats is voor het paar Greet en 
Henk met 56,94%, dit paar was na 
een kleine inzinking vorige week 
weer op hun normale niveau. De 
gedeelde derde en vierde plaats 
was voor Leny en Phini en Aja 
en John met 54,69%, een goede 
score voor beide paren, die geen 
problemen hadden met de emo-
tie van de laatste speeldag in het 
Buurtnest.

Uithoorn - Op zaterdagavond 9 
maart organiseert stichting Ser-
viam weer een gezellige bingo-
avond in het KNA gebouw Leg-
meerplein..De zaal is open van-
af 19.00 uur en we beginnen om 

Kienen
20.00 uur. Op deze avond kunt u 
weer vele mooie prijzen winnen, 
of als hoofdprijs een van onze be-
kende enveloppen. Of in elke ron-
de een tas met boodschappen, 
ons groente winkeltje en nog veel 
meer leuke prijzen. De opbrengst 
van deze avond is bestemd voor 
kleinschalig ontwikkelingswerk 
in Kameroun en Pakistan.

De B-lijn 
Hier was de eerste plaats voor 
Corry en Greet met 59,03%, dit 
paar was sinds vorige week weer 
in zijn vertrouwde samenstelling 
en dat was te merken ook. De 
tweede plaatst is voor Leny en 
Willy met 56,94%, ik geloof dat 
het kofferbridge van twee weken 
terug nog doorwerkt, misschien 
een aanbeveling voor andere le-
den ook eens te gaan koffer brid-
gen.De derde plaats was voor Ar-
na en Gerda met 52,94%, dit paar 
hoor en zie je niet, maar als het 
er op aan komt komen zij sterk 
voor de dag. Nog een paar dat 
het vermelden meer dan waard 
was zijn Henny en Hanny, een ge-
legenheids paar, Henny speelt 
al jaren onder leiding van Lucas, 
maar omdat hij verhinderd was, 
hij had geloof ik iets aan zijn knie, 
wat niemand tot nu toe opgeval-
len was, maar moest gelijk maar 
vernieuwd worden, maar Henny 
nam gelijk de leiding krachtig ter 
hand en kwam met Hanny tot een 
prachtige score. Dit keer werd er 
maar een keer klein slem gebo-
den, in de A-lijn, op spel 20, waar 
door het paar Jany en Marja 6SA 
werd geboden, helaas gedubbeld 
en min 4 een score van 1100 pun-
ten voor de tegenpartij.
Volgende week worden ook de 
competitiestanden weer ver-
meld, dan zijn we weer op de 

helft van deze ronde. Als u inte-
resse heeft in bridge, kom dan 
eens langs in de Scheg en niet 
meer in het Buurtnest om kennis 
te maken met het zo edele maar 
moeilijke spel. Wij spelen elke 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
dus u heeft de hele middag nog 
om zelf in te vullen.

Bijna jarig? 
Vraag geen 
kado maar  
een donatie. 

Kijk op kadoneren.nl












