ieuwe
eerbode
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BELANGRIJK IS!

Raymond Vermij gaf een prachtige mix van Toon Hermans en Annie M.G. Schmidt liedjes ten gehore. In de pauze werden de Uithoornse senioren verrast met een
flitsend optreden van moderne

dans door de jonge danseressen
van Dansschool Colijn. Na een geslaagde middag met de door de
Lions uitgeserveerde drankjes en
hapjes gingen de senioren weer
huiswaarts.

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

JE AL 131
IE

Leuke (familie) activiteiten
Hapje/drankje

Budgetcoachvrijwilliger
De eerste column ‘Wist je dat?’ staat
vandaag op de gemeentepagina
en gaat over de budgetcoachvrijwilliger. Over twee weken staat de
tweede column op de planning.

ZONDAG 31 MAART
QUI VI

IT

11.00  16.00 UUR

Met 25% korting op 2019 contributie

Tennispark Vuurlijn 30
www.quivivetennis.nl 1424 NR De Kwakel
U

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

Uithoorn - Ondanks de storm
was het weer een vol huis afgelopen zaterdagmiddag bij Partycentrum Colijn. Het trio ‘Franje’ bestaande uit de zangers Marion en Jan Florusse en gitarist

OPEN DAG
VE

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Stormachtige opkomst
bij de Lions Seniorendag

communicatie richting inwoners.
Wethouder Ria Zijlstra (sociaal domein): ,,De gemeente heeft verschillende regelingen om inwoners te ondersteunen in bepaalde
kosten. Ook hebben we nieuwe regelingen gemaakt. We merken dat
niet alle inwoners op de hoogte zijn
van deze regelingen en dat willen
we veranderen. Onder andere met
deze column, waarin we uitleg en
informatie geven over onze minimaregelingen en andere voorzieningen. Hiermee hopen we die inwoners te bereiken die het nodig
hebben.”

N

STICHTING SIENERGIE

KUNSTUITLEEN TIMELESS

20 maart 2019

Uithoorn – De gemeente start deze week met de column ‘Wist je
dat?’ op de gemeentepagina in deze krant. Deze column bevat informatie over verschillende onderwerpen uit het sociaal domein.
Denk aan informatie over de gemeentelijke schuldhulpverlening,
regelingen voor sport en cultuur,
kwijtschelding aanvragen, de collectieve zorgverzekering en diverse andere voorzieningen die de
gemeente heeft voor mensen met
een beperkt budget of anderszins
hulp nodig hebben. De gemeenteraad heeft onlangs het nieuwe armoedebeleid ‘De touwtjes aan elkaar knopen 2019-2022’ vastgesteld. Dit beleid is erop gericht om
armoede en schulden terug te dringen en om inwoners die financieel in de knel zitten weer op weg
te helpen. Er is veel aandacht voor

TC

PHILIPPO KEUKENS
GOEMANS TAPIJT

WESTEINDER ADVIESGROEP

MIJDRECHTSE ZONWERING SPECIALIST

K R A NT D

GERARD KEUNE MEUBELEN
BOOMSTAM-TAFELS

VAN KREUNINGEN

888

Gemeente wil bekendheid
voorzieningen verhogen

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

SINDS 1

Uithoorn, De Kwakel

DEZE WEEK:

KLINKENBERG MEUBELEN

131
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www.meerbode.nl | 0297581698

AR PAKT!
JA

HOOR

ADVERTEREN?
IN DE

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

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

www.goudwisselkantoor.nl

Technisch
identiek!

Gert de Jong Automobielen
OOK VOOR UW

PEUGEOT

ZIT U GOED BIJ
CITROËN AALSMEER
Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369
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NL-DOET vrijwilligersdag bij de
Ontmoetingsgroepen Uithoorn

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 15
maart werd een gezellige dag georganiseerd. Dit vond plaats bij de
Ontmoetingsgroepen Uithoorn in
het Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Er
waren ongeveer 70 mensen aanwezig. Waaronder deelnemers en
hun mantelzorgers, vrijwilligers,
stagiaires en personeel. Na de kof-

fie gingen zij aan de slag met tafelgym, dit is een bewegingsalternatief als er niet gewandeld kan worden. Rond 12.30 uur werd er een
high-tea geserveerd door de vrijwilligers van NL-doet. De lekkere kippensoep werd gevolgd door
luxe sandwiches en een diversiteit aan heerlijke zoetigheden. De

middag werd afgesloten met een
muziekoptreden door een samengestelde band van mantelzorgers
en vrijwilligers. Een gitarist, pianist
en twee achtergrondzangeressen
maakten het mogelijk om heerlijk mee te zingen en een dansje
te wagen. Het was een bijzonder
warm samenzijn.

Fort in Uithoorn ontruimd door brandmelding
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

Uithoorn - Het fort in Uithoorn
(aan de Greveling) is zaterdagavond tijdelijk ontruimd vanwege hevige rookontwikkeling. De
brandweer kreeg tegen half zes
de melding binnen en ging met

twee bluswagen naar het Fort. In
het fort zit onder andere een pannenkoekenrestaurant. Aangezien
de oorzaak van de rookontwikkeling niet direct gelokaliseerd kon
worden, werd uit voorzorg het Fi-

ort ontruimd. Na controle bleek
er in de ruimte naast het pannenkoekenrestaurant een beeldje in
de oven te staan. Dit veroorzaakte de rookontwikkeling.
Foto: Yvonne van Doorn

Doek vervangen van uw bestaande markies
incl. reiniging frame of uw zonnescherm. Diverse
mogelijkheden. Zo goed (koop) kan bijna niet.
Kijk op onze website

markiesalsnieuw.nl
of bel 06-83690905

Bij MORPHEUS
weten we alles
over slapen
en kijken we
graag naar
een oplossing.

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

RUIM

Kom langs voor advies of
boek een afspraak op

morpheus.nl/contact

70%
SLAAPT
SLECHT

Infopunt Uithoorn voor
Elkaar geopend

Gem
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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, schuldhulpverlening 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.

linie. Op maandag- en dinsdagochtend is er van 08.30 uur tot
12.00 uur een klantmanager aanwezig in het informatie- en adviespunt dat de gemeente daar deelt
met Uithoorn voor Elkaar.

Brexit en uw rijbewijs
Als er op 29 maart 2019 geen
overeenkomst is tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dan hoort het Verenigd
Koninkrijk niet meer bij de EU/

EVA-landen. Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en
woont u in Nederland? Lees op
www.uithoorn.nl wat dit voor u betekent.

Ruimte huren?

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

lijke situatie. Dit heeft te maken met
het plan “Dorpshart aan de Amstel . In dit plan zal de definitieve inrichting van deze plek worden meegenomen. Informatie hierover kunt
u terug lezen in de Nieuwe Meerbode van 27 februari 2019.
Bereikbaarheid
De werkzaamheden aan de rotonde Thamerlaan vindt plaats buiten
de spits en duren 2 dagen. De weg
wordt niet afgesloten. Er staat een
verkeersregelaar bij de rotonde om
het gemotoriseerd verkeer zo nu
en dan tegen te houden in verband
met de veiligheid.

De Gemeente gaat de vaste
planten locaties weer klepelen
Klepelen is het maaien van vaste planten die net aan het uitlopen zijn of net gaan bloeien. Deze worden tot net boven de grond
gemaaid. Plantenafval dat hierbij vrijkomt (mulch) halen we na
het maaien niet weg maar blijft op
de grond liggen. Dit is misschien
een beetje vreemd om te zien; de
gemeente maait de vaste planten wanneer deze net uitlopen
en sommige zelfs al bijna in bloei
zijn? Dit kan tegenstrijdig overkomen en daarom leggen we dit
even uit. Het plantenafval (mulch)
dat gemaaid is en op de grond
blijft liggen, verteerd langzaam
en geeft zijn eerder opgenomen
voedingstoffen terug aan de bodem. Het grote voordeel hiervan
is dat de vaste planten heel veel

nieuwe uitlopers krijgen en hierdoor veel uitgebreider gaan bloeien. Verder zorgt dit plantenafval
voor een verbetering van de bodemhuishouding. Na het klepelen
gaan we ook meteen bemesten
met een snelwerkende meststof
om de vaste planten meteen een
groeispurt te geven. Een mooi effect van het klepelen van de vaste
planten is, dat je een uitgebreidere en langere bloei creëert. De gemeente heeft een duidelijke keuze gemaakt in de beplantingsoorten in de gemeente, zodat alles
geklepeld kan worden.
U kunt dit thuis ook doen met
uw vaste planten. Niet alle vaste
planten kunnen tegen klepelen/
kort knippen in het voorjaar. Laat
u hierover goed informeren.

Viering 200 jaar Uithoorn
In 2020, om precies te zijn op 10 februari, bestaat de gemeente Uithoorn in haar huidige vorm 200 jaar. Dit 200-jarig bestaan
willen we groots vieren met allerlei feestelijke activiteiten in de
periode van oktober 2019 tot en met september 2020. Denk met
ons mee en kom naar de brainstormavond op dinsdag 26 maart
in het gemeentehuis!
Voorbereidingen voor lustrumjaar begonnen
Een enthousiaste groep mensen, bestaande uit inwoners,
raadsleden en de burgemeester, is inmiddels begonnen met de
voorbereidingen voor het lustrumjaar. Met als voorlopig resultaat al 27 ideeën voor evenementen.

Ondernemers College Tour
Uithoorn
Op 26 maart van 16:00 tot 19:00
uur zijn burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder Jan Hazen, Economische Zaken te
gast bij de ondernemers colle-

ge tour in het gemeentehuis.
Nog enkele plaatsen beschikbaar! Ben jij ondernemer en wil je
hier bij zijn? Aanmelden kan via:
evenement@ovu.biz

Doe mee met de Oranje
Fonds Collecte 2019
Het Oranje Fonds nodigt alle stichtingen en verenigingen in Uithoorn
uit om mee te doen met de Oranje
Fonds Collecte 2019. Van de opbrengst van de collecte mag 50%
aan een eigen doelstelling worden
besteed en de andere 50% wordt
lokaal besteed aan andere sociale
initiatieven. Nieuw dit jaar is dat je
ook (uitsluitend) online kan collecteren. Een mooie kans om de op-

brengst te vergroten. Wees er op
tijd bij, want er zijn nog maar 4 collectegebieden beschikbaar in Uithoorn voor de Oranje Fonds collecteweek die 11 t/m 15 juni gehouden wordt. Een collectegebied
claimen kan via www.oranjefonds.
nl/collecte. Dit kan zolang er gebieden beschikbaar zijn of uiterlijk
tot 1 april. Meer informatie leest u
op www.uithoorn.nl

Burgerzaken dicht
op 21 maart

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

Werk in uitvoering
AANPASSEN ROTONDE
THAMERLAAN
Vanaf 25 maart wordt de rotonde Thamerlaan tussen de Prinses
Christinalaan en Prinsen Irenelaan
aangepast. De bestaande betonnen blokken worden op de rotonde weg gehaald en vervangen door
nieuwe aaneengeschakelde blokken. De binnencirkel van de rotonde wordt vervolgens gevuld met
grond zodat deze later kan worden
ingeplant. Het inplanten van de
binnencirkel wordt georganiseerd
door de Commissie Thamerlint en
Stichting Oranjebuurt. Deze inrichting van de rotonde is ook een tijde-

Heeft u een vraag over wonen,
welzijn, zorg, ondersteuning bij
armoede en schuldhulpverlening,
overlast, werk en inkomen of
jeugdhulp. En stelt u die het liefst
persoonlijk? Maar is de drempel
om naar het gemeentehuis te komen net te hoog? Of bent u slecht
ter been en is het gemeentehuis
te ver? Stel uw vraag dan aan een
klantmanager van de gemeente
in gezondheidscentrum de Water-

Kom naar de bijeenkomst op 26 maart
Nogmaals we kunnen we dit niet zonder uw hulp. Wilt u met ons
meedenken en meedoen? Heeft u een idee voor een feestelijke activiteit of heeft u al een evenement aangeleverd? Of heeft
u interesse in het organiseren van uw evenement onder de vlag
Uithoorn 200 jaar? Kom dan naar de bijeenkomst op dinsdag 26
maart in het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk 16 (aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur). De koffie en thee staat
klaar! Tijdens de avond maken we een groot aantal bestaande
evenementen concreet en hopen we eventuele nieuwe ideeën
ook aan te laten sluiten op het feestjaar.
Denk mee en meld u aan!
U kunt zich voor deze avond aanmelden via: 200jaar@uithoorn.
nl. Zo maken we de viering van Uithoorn 200 jaar een feest voor
én van ons allemaal!

WWW.UITHOORN.NL

Donderdag 21 maart is de afdeling Burgerzaken gesloten. De
gemeente doet mee aan het experiment Centrale Stemopneming. Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen is op 21 maart wél mogelijk bij de receptie
van het gemeentehuis. Wij zijn u
graag weer van dienst op
vrijdag 22 maart.

Ondernemerspeiling
Wij vinden het belangrijk om te
weten hoe tevreden u als ondernemer bent. Daarom doen wij
jaarlijks een onderzoek onder alle ondernemers van Uithoorn en
De Kwakel. Het doel van het onderzoek is dat we inzicht krijgen in
het oordeel van de ondernemers.
Het gaat in op de bedrijfsomgeving, het contact met de gemeente en nog veel meer zaken. Het
onderzoek van dit jaar is weer begonnen en vindt plaats in samenwerking met andere gemeenten
door heel Nederland. Op die manier kunnen wij uw mening vergelijken met die van inwoners van

andere gemeenten. De resultaten worden online op www.waarstaatjegemeente.nl gepresenteerd. Met de uitkomst gaan wij
na wat verbeterd kan worden, zodat u als ondernemer hier succesvol en prettig kunt ondernemen.
U kunt meedoen met het onderzoek als u een brief heeft ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen,
mail of bel Steven van Boekee
van Newcom Research & Consultancy (uitvoering onderzoek), via
(088) 7704600 of onderzoek@
newcom.nl. U doet toch mee? Wij
rekenen op uw deelname.

Wist je
dat?
‘Maatje voor lkaar’ biedt de
mogelijkheid tot het inzetten
van een bijzondere vrijwilliger: de budgetcoachvrijwilliger. Deze getrainde vrijwilliger wordt gekoppeld aan iemand die tijdelijk een steuntje in de rug kan gebruiken om
weer overzicht te krijgen in zijn
of haar financiën. De budgetcoachvrijwilliger kan onder andere ondersteuning bieden
in het ordenen van de administratie en het opstellen van
een begroting/ budgetplan.
De budgetcoach ondersteunt
met als doel schuldsituaties te
voorkomen. Als sprake is van

professionele schuldhulpverlening, begeleidt de budgetcoach de hulpvrager tijdens en
na dit proces, om terugval te
voorkomen.
Meer informatie over budgetcoaches via Danielle Franken:
d.franken@stdb.nl of (0297)
230280.
Budgetcoaching is
onderdeel van Maatje
Voor Elkaar, een project
vanuit Uithoorn Voor
Elkaar in samenwerking
met de gemeente.
www.uithoornvoorelkaar.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.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 gemeentehuis. 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 burgemeester 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 Uithoorn 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 gemaakt 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 Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet 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 verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige 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.officielebekendmakingen.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 februari 2019 tot en met 20 maart 2019. Inlichtingen bij afdeling
wonen en werken, de heer L. Schuijt (0297) 513111.
Voorontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en Prins Bernardlaan fase 1, Inzageperiode van donderdag 7 maart tot en met vrijdag 22
maart 2019. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, de heer L. Schuijt
(0297) 513111.
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) 513111.
Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 3. Inzageperiode 22
februari 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) 513111.
Vaststelling Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg De
Kwakel. Inzageperiode 7 maart tot en met 8 april 2019. Inlichtingen bij
Afdeling wonen en werken, de heer W. van de Lagemaat, (0297) 513111.
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) 513111.
Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden tijdens
langdurige projecten. Inzageperiode vanaf 20 maart tot en met 30 april
2019. Inlichtingen bij de afdeling Buurt, de heer R. van de Pol (0297
513111).

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
2019-016318 Poelweg 2, het wijzigen van de gevel en het maken van een
dakopbouw (ontvangen 01-03-2019).
2019-016617 nabij Hoofdweg 15, het uitbreiden van de Hoofdweg 13 (ontvangen 4-3-2019).
Uithoorn
2019-016111

Amsteldijk-Noord 103, het plaatsen van een steiger (ontvangen 28-02-2019);
2019-016645 Brunel 35, het uitbouwen van de woning (ontvangen 4-32019).
2019-018449 Prinses Margrietlaan 1-71 & 2-80, grootschalige renovatie
woningen Thamerdalbuurt (ontvangen 12-3-2019).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
2019-010932 Cartografielaan 90, het realiseren van een dakkapel (vergunningsvrij, verzonden 04-03-2019).
VERLENGEN BESLISTERMIJN

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken
De Kwakel
2019-002831 Bezworen Kerf 20, het wijzigen van een bedrijfswoning naar
een plattelandswoning.
Uithoorn
2019-004386 J.N. Wagenaar 1, het uitbreiden van een bedrijfspand.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
2019-079991 Amstelplein 25, het wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 13-03-2019);
2019-079989 Amstelplein 27, het wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 13-03-2019);

Uithoorn
2019-008301 Wiegerbruinlaan 81A, het wijzigen van een kantoorpand
naar een sportschool (verzonden 07-03-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
2019-016845 Noorddammerweg 24, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 05-03-2019).
2019-017734 melding kennisgeving incidentele festiviteit KDO op 13 april
2019 (ontvangen 7 maart 2019).

Uithoorn
2019-016980 Dorpsstraat 47, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 04-03-2019).
2019-018110 Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Amstelproms op 22 juni 2019 (ontvangen 6
maart 2019).

weer niet berijdbaar zijn is de
baan van UWTC vrijwel altijd in
prima staat dankzij de vakkundige aanleg door Schijf BMX tracks
uit Uithoorn. Toch nog zo’n 40
leden kwamen op de clubwedstrijd af en trotseerden de wind
(zeg maar storm) om toch van
start te gaan bij de wedstrijd.

De Kwakel
2019-008801 Boterdijk 91, De Kwakelse Dijkentocht op 22 april 2019 (verzonden 12-03-2019).
Uithoorn
2019-011268

Randhoornweg 100, Uithoorns Mooiste - de Wandeling op
7 april 2019 (verzonden 07-03-2019).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

TERINZAGELEGGING AFWEGINGSKADER BOUWLAWAAI BIJ
BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN TIJDENS LANGDURIGE
PROJECTEN

Als gevolg van bouw- en sloopwerkzaamheden treedt regelmatig geluidhinder op. Uitvoerders moeten zich aan regels houden die in het Bouwbesluit
en de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2015 staan. De gemeente kan ontheffing verlenen van de daarin vastgestelde dagen en tijden dat
gewerkt mag worden en van de geluidbelasting. Met name voor langdurige
activiteiten ontbreekt een richtlijn voor de relatie tussen de duur en de mate van de hinder. Hiervoor is het Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en
sloopwerkzaamheden tijdens langdurige projecten opgesteld.
Ter inzage
Dit afwegingskader ligt voor een ieder ter inzage vanaf 20 maart tot en met
30 april 2019.

Reageren
Tot en met 30 april 2019 kan een ieder reageren op dit afwegingskader. Een
reactie kan per post gericht worden aan de gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn of digitaal naar gemeente@uithoorn.nl, t.a.v. team Inrichting en Beheer en onder vermelding van zaaknummer 2018-018490. Het afwegingskader zal na de terinzagelegging met inachtneming van eventuele
reacties worden vastgesteld.
WIJZIGING UITGIFTETERMIJN STANDPLAATSENVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
heeft besloten beleidsregels rond standplaatsen te gaan opstellen en daartoe met betrokken ondernemers en bewoners in gesprek te gaan. Tot het
moment van vaststelling van deze beleidsregels worden standplaatsvergunningen enkel nog tijdelijk afgegeven voor een periode van maximaal 1
jaar vanaf publicatie van dit besluit.
GEACTUALISEERDE BELEIDSREGELS BIBOB VAN KRACHT IN
UITHOORN

In 2003 trad de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) in werking. Het doel van de wet is dat gemeenten,
provincies, waterschappen en ministeries de integriteit van houders en/of
aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen. In de praktijk passen
vooral gemeenten de wet toe.
Op basis van de wet Bibob en de bijbehorende beleidsregels toetst de gemeente bedrijven en personen die vergunningen of subsidies aanvragen of
meedoen met een aanbesteding voor een overheidsopdracht op criminele activiteiten. De toepassing van de Wet Bibob maakt onderdeel uit van de
bestuurlijke aanpak tegen de georganiseerde criminaliteit. Het is één van de
instrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft om te voorkomen
dat de gemeente ongewild criminaliteit faciliteert door middel van het verlenen van vergunningen, het gunnen van opdrachten of het verlenen van een
subsidie. Ook is de aanpak van ondermijnende criminaliteit een speerpunt
van het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Uithoorn
2019-009038 Koningin Julianalaan 16, drank- en horecavergunning (verzonden 06-03-2019).
2019-009044 Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning voor 2
kansspelautomaten (verzonden 06-03-2019).
2019-009198 Koningin Julianalaan 16, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 06-03-2019).

De Beleidsregels Wet Bibob gemeente Uithoorn 2018 zijn na te lezen op
https://zoekdienst.overheid.nl Voer op deze site de zoektermen Uithoorn
en Bibob in.

WWW.UITHOORN.NL

Regio -Met de eerste wedstrijd
van de Clubcompetitie is het
BMX seizoen weer begonnen.
De trainingen zijn in februari
weer gestart en UWTC mag zich
verheugen op zo’n 20 nieuwe leden. Bij de ‘Kom uit je Winterslaap-Klusdag van vorige week
waarbij een groot aantal leden
de handen uit de mouwen staken en de kinderen vermaakt
werden met spelletjes en een
clinic van onze trainer Michael
Schekkerman werd de baan
weer wedstrijd klaar gemaakt.
Daar waar in heel Nederland diverse banen door het slechte

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

De Wet Bibob geeft de gemeente de bevoegdheid om een Bibob-onderzoek
uit te voeren. Om duidelijkheid te scheppen in welke gevallen de gemeente
een Bibob-onderzoek uitvoert, zijn in 2006 beleidsregels opgesteld. De toepassing van de Wet Bibob is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Ook bestond de wens om op regionaal niveau dezelfde beleidsregels toe te passen. Daarom zijn in 2018 de oude beleidsregels geactualiseerd en nieuwe
beleidsregels vastgesteld.

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Het nieuwe BMX seizoen
is begonnen bij UWTC!

2018-073828 Randhoornweg 100, evenementenvergunning Sport- en
Spelweekend Legmeervogels van 21 t/m 23 juni 2019 (verzonden 07-03-2019).
2018-082828 plaatsen van 20 reclameborden aan Event Support Holland
t.b.v. diverse campagnes: ‘week van verkeer’ van 4-3 t/m
18-3-2019; ‘Mono’ van 1-4 t/m 15-4-2019; ‘aardig op weg’
van 22-4 t/m 6-5-2019; ‘snelheidscampagne’ van 6-5 t/m
20-5-2019; ‘BOB zomer’ van 1-7 t/m 15-7-2019; ‘scholen
zijn weer begonnen’ van 26-8 t/m 9-9-2019; ‘fietsverlichting’
van 7-10 t/m 21-10-2019; ‘Mono’ van 11-11 t/m 25-11-2019;
‘BOB winter’ van 16-12 t/m 30-12-2019 (verzonden: 21-22019).
2019-005893 plaatsen van 20 reclameborden van 25-3 t/m 7-4-2019 aan
Centercom Buitenreclame t.b.v. braderie/markt van 6 en 7
april 2019 in Uithoorn (verzonden 6-3-2019).
2019-005896 plaatsen van 20 reclameborden van 28-10 t/m 10-11-2019
aan Centercom Buitenreclame t.b.v. braderie/markt van 9
en 10 november 2019 in Uithoorn (verzonden 6-3-2019).
2019-005899 plaatsen van20 reclameborden van 22-7 t/m 4-8-2019 aan
Centercom Buitenreclame t.b.v. braderie/markt van 3 en 4
augustus 2019 in Uithoorn (verzonden 6-3-2019).
2019-017120 ter hoogte van Antoon Coolenlaan 13 het plaatsen van een
afvalcontainer in een parkeervak op 15 maart 2019 (verzonden 13-3-2019).
2019-011165 plaatsen van 20 reclameborden, 2 spandoeken en 1 spanframe van 18-6 t/m 01-07-2019 aan Amstelland Festival
t.b.v. evenement Amstelland Festival (verzonden 13-32019).

werd toch om half drie begonnen. Voor de beginnende rijders
was dit, na nog maar een paar
trainingen, meteen al de eerste echte wedstrijd en dat was
aan de spanning op de gezichtjes wel af te zien, en ook de ouders waren enigszins gespannen,
want hoe moet je nou die wedstrijdlijsten lezen, en waar moet
je gaan staan in het parc fermee
en boven aan de startheuvel. Gelukkig hielpen de ervarener rijders en ouders wel even en konden ze van start. Door de harde
wind moesten de kleinsten nog
even geholpen worden om niet
om te vallen bij de start, maar
dan zoefden ze toch naar beneden de startheuvel af hoor.

Kantine
In de gezellige kantine werd gezongen voor de jarige Oma Evaline en trainer Michael en bleef
men warm met diverse versnaperingen. Met enige vertraging Alle leeftijden
vanwege computerproblemen Het leuke van BMX is dat het

voor alle leeftijden is. De kleinste
rijders zijn nog maar 5 a 6 jaar,
maar ook volwassen mannen
doen nog mee, een aantal zelfs
een paar vaders en zoon. Natuurlijk niet tegen elkaar maar toch
in dezelfde wedstrijd. Drie manches en dan de spannende finale! Al met al, ondanks het weer,
toch een geslaagde wedstrijd,
met enthousiaste kinderen die
hun eerste echte BMX wedstrijd
reden! De uitslag staat nog niet
op de site, maar de Clubcompetitie gaat over 6 wedstrijden
dus aan het eind van het seizoen
worden de prijzen verdeeld. De
volgende clubwedstrijd is op
woensdagavond 10 april. Ook bij
UWTC : 5 mei de Noord Holland
Cup . 25 mei de BMX Trofee West
Competitie en op 7 en 8 september de 3 Nations Cup.

De beleidsregels geven aan in welke gevallen en op welke manier de gemeente een Bibob-onderzoek uitvoert. Daarnaast bieden de beleidsregels
een kader waaraan een besluit over bijvoorbeeld een vergunning of subsidie kan worden getoetst. Met de beleidsregels wil gemeente bovendien een
signaal afgeven dat malafide (rechts)personen niet welkom zijn. Daarmee
hebben de beleidsregels ook een preventieve werking.
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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.

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

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.

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

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

Uitvinders en ontdekkers
op de Antoniusschool
Regio - Op woensdag 13 maart
vond op de Antoniusschool in
De Hoef een uitdagende aftrap
plaats van het project over uit-

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.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 Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

groep 7 en 8 zich van tevoren
goed verdiept hadden. Als ware
meesters en juffen hebben zij de
leskisten vervolgens gepresenteerd aan de kinderen van de andere groepen.
vinden en ontdekken. Bij NME- Zo gingen de kinderen van groep
centrum De Woudreus was een 1 tot en met 3 in kleine groepaantal technische leskisten uit- jes fanatiek aan de slag met allergezocht, waarin de kinderen van lei natte proefjes rond het thema
water en met het stevig bouwen
met suikerklontjes en kleine baksteentjes.
Tegelijkertijd werden er door de
kinderen van groep 4 tot en met
6 kaarsen en zelf rijdende autotjes gemaakt en allerlei proefjes
gedaan met spiegeltjes en elektriciteit. Alle kinderen verdienden
een groot compliment:
Groep 7 en 8 voor hun perfecte begeleiding en de andere kinderen voor hun enorme inzet en
goede samenwerking.
De komende weken vinden er
verdere activiteiten plaats voor
de nog jonge uitvinders en ontdekkers op de Antoniusschool.

Passie- en paasconcert van koren
Regio - Op woensdag 3 april
2019 zingen ‘The Martin Mans
Formation’ en het Chr. Jongerenkoor Glory o.l.v. Mark Brandwijk in de Janskerk in Mijdrecht.
Tezamen brengen ze een programma ten gehore met het thema ‘Daarom Pasen’. Jantine Kalkman speelt trompet en Martin en
Mark begeleiden elkaars koren.
Op het programma staan indrukwekkende arrangementen van
lijdens- en paasliederen zoals: ‘’t
Is middernacht, Eli, Eli, Lama Sabachthani, en De Kruisweg.’ Daarnaast brengt Glory onder andere
de volgende liederen ten gehore:

‘Christ the Lord is risen today van
John Rutter en Jesus, Remember
me van M. Zonnenberg.
Martin Mans en Mark Brandwijk
begeleiden elkaars koren. De
sfeer van het concert is zowel ingetogen als uitbundig waarvoor
de passie- en paasarrangementen zich goed laten lenen.
Het concert is een initiatief van
de organisatie ‘Koren in de Kerk’
die zich inzet voor de Stichting
‘Kerk in Actie’, die talloze projecten opzet om christenen te ondersteunen in het Midden- Oosten die onder verdrukking lijden.
Het is tijdens het concert moge-

Ontharen, Anti-aging,
Huidverbetering en meer!

Regio - Sinds kort heeft Nzuri
een nieuw IPL apparaat. De Adena®. De Adena bundelt alle kennis en kracht in één systeem en
bied oplossingen bij overbeharing, bloedvatafwijkingen zoals

rosacea, couperose en kleine oppervlakkige adertjes op de benen, collageenafwijkingen zoals
kleine rimpels, lijntjes en algehele
verslapping van de huid, pigmentafwijkingen zoals ouderdoms-

NLdoet:

Rotary klust voor Kinderboerderij De Olievaar
Regio - Onder barre weersomstandigheden, stak Rotary
Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn op
zaterdag 16 maart de handen uit
de mouwen voor kinderboerderij
De Ooievaar in Uithoorn. We hielpen we met het snoeien en verplaatsen van rozen, heesters en
bomen; waar nodig werden dierenhokken gerepareerd. Stichting Kinderboerderij De Olievaar
is ontstaan uit een burgerinitiatief, na het stopzetten van de subsidie door de Gemeente Uithoorn
in 2013. De kinderboerderij wordt
geheel beheerd door vrijwilligers.
Doelstelling is om het enthousi-

asme voor natuur, milieu en duurzaamheid over te brengen op kinderen en volwassenen. Zij bieden
een laagdrempelige (buurt) voorziening, waarbij iedereen kan genieten van deze bijzondere plek
in het Libellebos in Uithoorn en
waar kinderen in een veilige omgeving leren omgaan met dieren
en kunnen spelen in de speeltuin.
Een nuttige en gezellig dag die
veel voldoening geeft, omdat
we hiermee als Rotaryclub een
bijdrage kunnen leveren aan dit
prachtige burgerinitiatief.
Foto Jip van der Valk

Laatste Jazz aan de
Amstel van dit seizoen
Regio - Zondag 24 maart zijn Jerney Kate en Paul van der Feen
speciaal te gast bij Jazz aan de
Amstel. Daarnaast zijn er optredens van artiesten die zich hebben aangemeld voor de ‘Jazz
aan de Amstel Experience’. Onder leiding van singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet
kunt u luisteren naar een mix van
jazz standards, americana, evergreens, soul en popmuziek, uitgevoerd door bevlogen muzikanten.Zangeres Jerney Kate zingt
en schrijft muziek met haar helden Eva Cassidy, Bonnie Raitt en
Joni Mitchell in het achterhoofd.
Akoestische muziek, met invloeden van folk, jazz en americana,
waarin tekst en melodie belang-

rijk zijn. Saxofonist Paul van der
Feen sleepte met zijn eigen jazz
kwartet 2 Deloitte Jazz Awards
binnen.
Paul is ook één van de solisten
van het Metropole Orkest waarmee hij reeds met verschillende
wereldsterren zoals Chaka Khan,
Elvis Costello en Al Jarreau speelde.
Diverse
Daarnaast kunt u deze laatste aflevering van het seizoen genieten
van optredens van diverse muzikanten, die zich hebben aangemeld voor de ‘Jazz aan de Amstel
Experience’. Het wordt een verrassende middag! Uw gastvrouw,
presentatrice en zangeres Shy-

la Zoet, onder andere te horen in
verschillende commercials op radio en televisie, werkte reeds met
vele nationale en internationale
artiesten samen. Onder haar eigen naam bracht zij het album
‘Come Lounge With Me’ uit en onder de naam Sweet & Co, de EP
‘Listen 2 me’. Aan deze EP werkte
onder andere Amerikaanse toetsenist David Garfield en saxofonist Eric Marienthal mee.
Buitenland
Ook tijdens dit 7e seizoen van
Jazz aan de Amstel, heeft Shyla vele verschillende artiesten
uit binnen- en buitenland uitgenodigd, om met haar te musiceren. 24 maart is de laatste Jazz
aan de Amstel van dit wederom
zeer geslaagde seizoen. Met dank
aan alle muzikanten, het fantastische publiek en de gastvrijheid
van Sjiek aan de Amstel.
Jazz aan de Amstel is een initia-

tief van Shyla Zoet en Sjiek aan
de Amstel. Door de variatie van
artiesten, muziekkeuze en prettige sfeer is het elke keer weer
verrassend en zeer toegankelijk
voor een breed publiek. Het nieuwe seizoen begint in november
2019. 24 maart bestaat de band

lijk donateur te worden van ‘Kerk
in Actie’. Ieder nieuwe donateur
ontvangt twee gratis cd’s. Tijdens
de laatste samenzang is een collecte voor dit doel. De aanvang is
20.00 uur. Toegang €10,- p.p.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

vlekken of huidveroudering, talgklierafwijkingen zoals acné verwijde poriën en littekenweefsel in
een breed werkspectrum, huidtype 1 t/m 5. Of het nu gaat om een
blanke, gevoelige, verouderde of
donkergekleurde huid en licht of
donkere haren, jij krijgt de beste
zorg!
Superv deal
Nzuri zal Nzuri niet zijn als we niet
meteen met een super deal komen. Betaal 1 onderdeel en krijg
er 2!!Je betaalt elke keer zelf het
duurste onderdeel en van ons
krijg je het 2e onderdeel er gratis bij. Kom op zaterdag 30 maart
tussen 09.00 en 14.00 uur naar
de open dag van Nzuri Plaza. Alleen dan kun je gebruik maken
van deze super deal. Je kunt bijvoorbeeld 2x voor ontharen kiezen of 1x voor het verwijderen
van adertjes en 1x het verwijderen van ouderdomsvlekken. Alle
combinaties zijn mogelijk! Ontharing heeft ongeveer tussen de
6 tot 10 behandelingen nodig en
huidverbetering ongeveer tussen
de 2 à 6 keer. Dit is echt afhankelijk van de grote en diepte. Ben je
nieuwsgierig geworden. Kom dan
naar de open dag en laat je informeren! NZURI schoonheidssalon |
Bozenhoven 19a Mijdrecht | nzuriplaza.nl
Voor meer info zie advertentie
elders in dit blad.
uit Joos van Leeuwen (piano),
Peter Bergman (bas), Olaf Keus
(drums), Paul van der Feen (sax),
Jerney Kate (zang) en Shyla Zoet
(zang/presentatie). Locatie: Sjiek
aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30 uur. Entree €4,-.

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 reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
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De Kwakel: 50 jaar terug in de tijd
In de editie van 20 februari jl. van
de Nieuwe Meerbode stond een
schitterende impressie van het
opnieuw in te richten dorpscentrum van Uithoorn.
Deze inrichting kwam echter tot
stand na een moeizaam voortraject van jaren waarin de gemeente vele honderdduizenden euro’s gemeenschapsgeld
over de balk heeft gesmeten
door blindelings een even zinloze als kansloze doelstelling na te
streven: het aaneensmeden van
beide dorpshelften.
Tegen het omstreden verkeersbesluit in 2016 werden bijna
60 bezwaarschriften ingediend,
o.a. door verschillende buurgemeenten, belangenorganisaties en particulieren. Hieruit
bleek duidelijk dat er onder de
bevolking nauwelijks draagvlak
was voor de plannen van de gemeente.
In de raadsvergadering van 2
november 2017 werd een eerste aanzet gegeven tot herziening van deze lang gekoesterde plannen: besloten werd de
prinses Irenebrug open te houden voor verkeer uit beide richtingen.
Maar de patstelling werd definitief doorbroken door een ‘coup’
van Stichting Uithoorn in Bedrijf
(SUB). Daardoor werd een omvangrijk participatietraject afgedwongen voor, door en namens belanghebbenden van
Uithoorn en omgeving.
Het resultaat mag er zijn; de Koningin Máximalaan blijft!
Jammer is het echter dat wethouder Jan Hazen hierover met
geen woord repte, ook niet in
een interview met RTV De Ronde Venen (facebook, 5 maart,
18.21u) en evenmin over de juridische strijd die eraan is voorafgegaan. Want daarin negeerde
de gemeente nog het door de
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie gehonoreerde
bezwaar tegen haar plannen en
diende uiteindelijk bij de Raad
van State een verweerschrift in
(van 90 bladzijden!) om toch
haar gelijk te halen.
Dat verweer is nu, getuige de

voorgestelde nieuwe inrichting,
als sneeuw voor de zon verdwenen. Volgens Jan Hazen is er
maar één geschil met De Ronde
Venen wat nog dient bij de Raad
van State: het weren van landbouwvoertuigen door het centrum van Uithoorn. “Want die
horen niet in een verblijfsgebied
waarin je wandelt en winkelt”, aldus de wethouder.
Maarten Stigter
Vorige week bereikte ons het
bericht van overlijden van Maarten Stigter, in 1969 medeoprichter van Belangengroep De
Kwakel. De naam zegt het al: Belangengroep De Kwakel, opgericht uit onvrede met de achterstelling van de belangen van
De Kwakel in de gemeente Uithoorn.
Deze beweging werd later omgedoopt tot GKU (Gemeentebelangen De Kwakel Uithoorn) en
weer later tot het huidige Gemeentebelangen Uithoorn-De
Kwakel. Helaas, zoals nu is gebleken.
Bij de Raad van State is van het
verweer van 90 bladzijden nog
maar één wens overgebleven:
het verwijderen van landbouwvoertuigen uit het dorpsgezicht van Uithoorn (150 meter).
Dat daardoor deze voertuigen
pas na een omweg van zo’n 15
kilometer via De Kwakel -waar
je ook wandelt en winkelt- haar
bestemming kunnen bereiken
wordt kennelijk over het hoofd
gezien. Met instemming van
Gemeentebelangen UithoornDe Kwakel!
En daarmee is De Kwakel na 50
jaar weer terug bij af!
Met haar verweer kan de gemeente Uithoorn alleen nog
maar verliezen.
Stelt de Raad van State de gemeente in het gelijk dan zal dit,
door het spreekwoordelijke vuil
over de schutting, door de bewoners altijd als een wanprestatie worden ervaren.
De wens van de gemeente op
zich is al een wanprestatie te
noemen.
W. Wahlen, De Kwakel

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Hard bat toernooi TVO
De Kwakel - De Kwakelse tafeltennisvereniging TVO organiseert maandag 25 wederom een
hard bat “Voor-je-kiezentoernooi”, een belofte voor krakende
reputaties. We speelden het allemaal wel op de keukentafel vroeger: ping-pong, om later te ontdekken dat een batje met dikker rubber meer mogelijkheden
bood met effectballen. Wedstrijden konden gewonnen worden
met beter rubber op het batje
dan de tegenstander. Er is wereldwijd in tafeltennisland een trend
gaande om die ongelijkheid van
materiaal tijdens wedstrijden op
te heffen, zodat ieder met hetzelfde materiaal speelt en de technische kwaliteiten van de spelers

de uitslag bepalen. De wedstrijdballen worden gesponsord door
Tandartsenpraktijk De Kwakel.
Op elke tafel liggen twee identieke batjes en die blijven daar
ook na elke partij voor de volgende spelers. Niemand heeft dus
een eigen batje, niemand heeft
dus voordeel. Vorig jaar sneuvelden reputaties en speelden anderen zich onverwacht bij de finalisten. Vaak tot grote hilariteit van
de spelers zelf. Beheerst u ook
het edele ping-pongspel? Kom
gerust eens kijken en kennismaken. Er is vast wel even gelegenheid om óók een balletje te slaan.
Meer weten over TVO De Kwakel? Kijk dan eens op www.tvodekwakel.nl

Op ganzenjacht

Zuid schoten waren gehoord.
Agenten zijn ter plaatse gegaan
en trof een groepje jagers aan. De
heren vertelden aan het jagen te
zijn op ganzen in opdracht van
Schiphol. De vergunning bleek in
orde te zijn.

Uithoorn – Op zaterdag 16 maart
om half negen in de ochtend
kwam bij de politie een melding
binnen dat er op de Amsteldijk-

WEEKAGENDA PARTICIPE
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR… DE EETCLUB

Speciale aanbieding Giant
Grandtour E bike bij Bike OK
Regio - Aan het burgemeester
Haitsmaplein in Mijdrecht is al jaren Bike Ok gevestigd. Een fietsenzaak waar klantvriendelijkheid en
service hoog in het vaandel staan.
Een fietsenzaak waar je duidelijk
en eerlijk uitleg krijgt en waar de
meeste bezoekers erg tevreden
zijn. Bike OK verkoop diverse soorten en merken fietsen en hij repareert ook. Bij Bike Ok in Mijdrecht
staat de klant centraal. Bike Ok repareert A-merk fietsen tegen vaste tarieven. Bij Bike Ok gekochte fietsen krijgen voorrang in de
werkplaats planning.
E-bike
Bike OK is ook gespecialiseerd in
E-bike. Deze maand heeft hij een
speciale aanbieding met de Giant Grandtour E+ (zie advertentie elders in deze krant) Deze E+ is
perfect voor een lange fietstocht,
maar ook voor een snelle boodschap. Dankzij de krachtige Sync
Drive Life middenmoter ligt de
fiets super stabiel op de weg en
door het lichte frame met voorvorkvering lijk je bijna te zweven.
Luxe detail: de dagrijverlichting is
geïntegreerd in het frame. Al sinds
1972 maakt Giant sportfietsen
waar kampioenen over de hele
wereld wedstrijden mee winnen.
De kennis die ze daarbij opdoen
maken ze graag toegankelijk voor
iedereen. Zo zitten er dus allerlei slimme innovaties in de Giant
Grand Tour E+. Denk aan licht en
compact frame, gebruik van kwalitatieve onderdelen en velgremmen die eerder alleen op mountainbikes werden gemonteerd. De
Giant is verkrijgbaar in drie kleuren en kost nu i.p.v. 2899, -- 2699,-Accessoires
In de winkel van Bike OK vind je

een uitstekend assortiment accessoires & onderdelen. Door gericht inkopen kunnen zij je van
alle voorkomende onderdelen
voorzien. Uiteraard zoals je van
Bike Ok mag verwachten tegen
vaste lage prijzen, het voordeel is
al snel minimaal 10% met andere
aanbieders.
Nieuwe fietsen
Bike Ok levert fietsen, van kinderfiets tot high end ATB of racefiets.
De merkenkeuze is: Giant, Bsp,
Cortina, Raleigh & Alpina. Bike Ok
kan uiteraard ook andere merken
fietsen leveren, vraag gerust wat
de mogelijkheden zijn.
Gebruikte Fiets
Uiteraard kan je bij Bike Ok inruilen, (mits dit bij aanbieding wordt
vermeld dat dit anders is) zij maken graag een waardebepaling
voor de in te ruilen fiets. Bij de
taxatie gaan zij altijd van de volgende punten uit.
1) is de fiets vrij van diefstal?
2) klopt de leeftijd van de fiets,
en zijn de frame nummers duidelijk?
3) is er onderhoud nodig (achterstallig)?
4) kosten voor onderhoud (achterstallig)
Voorbeeld is dan, dagwaarde -/onderhoud -/- marge = inruilwaarde.
Ben je op zoek naar een gebruikte
fiets? Je bent welkom in de winkel

Fiets gestolen
Uithoorn – Op zondag 17 maart
is tussen half twee ’s nachts en
half drie in de middag een fiets
gestolen bij de Coudenhoveflat.
De fiets is van het merk Batavus,
type DN3, is zwart van kleur en
het registratienummer eindigt
op 078. Opvallend detail is dat de
bakstellage voor afgebroken is.

GEHEUGENFITNESS

Elke 2e en 4e dinsdag van de
maand van 10:30 tot 11:30 uur
komt een groepje bezoekers
bij elkaar in wijkcentrum Bilderdijkhof om deel te nemen
aan de geheugenfitness. Hierbij kunnen de deelnemers in
groepsverband het geheugen
op peil houden en zelf trainen door te puzzelen, door
mee te doen aan quizzen en
diverse spelletjes op het gebied van geheugentraining.
Deze training wordt begeleid
door een vrijwilliger. Wij zoeken een tweede vrijwilliger die
het leuk vindt om deze groep
en de huidige vrijwilliger te ondersteunen.
GROET EN ONTMOET
KOFFIEOCHTEND

Kom op donderdag eens kijken
bij de koffieochtend in Buurthuis Ponderosa, voor alle bewoners van Thamerdal. Tijd:
van 10:00 tot 12:00 uur.
Elkaar ontmoeten, spelletjes
doen onder het genot van een

LENTE BINGO

Vrijdag 29 maart is er een lente bingo in wijkcentrum Bilderdijkhof. De zaal gaat open om
half 2, de bingo start om 2 uur.
Bingokaartjes zijn verkrijgbaar
voor € 0,50 per stuk. We spelen
4 rondes met een pauze. Er zijn
weer leuke prijzen te winnen.
U komt toch ook?
KOFFIEOCHTEND BUURTKAMER MEERWIJK

Elke donderdag van 10 tot 12
uur, Locatie KDV Borus, Eendracht 17, Buurtkamer Meerwijk is een ontmoetingspunt
voor alle bewoners uit de wijk.
Tijdens een kopje koffie maak
je kennis met andere mensen
uit je buurt. Je krijgt hierdoor
meer contacten in je omgeving. De sfeer is goed. De gesprekken gaan over de buurt
zelf, maar ook over tal van andere onderwerpen die spontaan op tafel komen.
Er komen ook leuke ideeën en
initiatieven uit voort zoals: samen koken en/of samen eens
wandelen.
Kom gerust eens langs.
buurtkamermeerwijk@gmail.
com

Mogelijkheden voor korte behandeling

Presentatie over Craniotherapie zaterdag

Zomer opening:
1 maart – 30- september
Zondag en maandag gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot
18.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot
17.00 uur. De werkplaats is op za- Kudelstaart - Op zaterdag 23
maart geeft Marlies Buck-Kreijmterdag gesloten.
borg een presentatie over Craniotherapie en mogelijkheden tot
een korte proefbehandeling.
Cranio is een professionele vorm
van beweegzorg waarbij fysievan harte welkom, een beetje ta- ke als emotionele klachten lilent is al voldoende, handig als je chaamsgericht worden behaniets van muziek lezen snapt, maar deld. Cranio staat voor craniosaniet strikt noodzakelijk. Gevoel craaltherapie dat sinds de jaren
voor muziek en toonvast is veel tachtig door onder andere fysiobelangrijker. We gunnen het de- therapeuten wordt toegepast.
ze inspirerende mannen dat het Op 23 maart openen craniotherakoor een lang leven toebedeeld is peuten in Nederland hun deuren
en dat kan alleen als er voldoen- voor het grote publiek. Zo kunnen vragen gesteld worden over
de zangers en zangeressen zijn.
de behandeling en zelf worden
ervaren wat cranio is.
Uitgangspunt bij cranio is dat het
lichaam en de psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en
elkaar wederzijds beïnvloeden.
Lichamelijk en emotioneel trauma kan zich in het bindweefsel
vastzetten in de vorm van spanning. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust, maar gaandeweg kost het veel energie en kan
het lichaam niet optimaal functioneren. Met zachte, manuele behandeling van de gespannen gebieden wordt het lichaam uitgenodigd om te ontspannen. Dit
gaat soms samen met het loskomen van emoties die te maken
Uithoorn – Op zaterdag 16 maart
is even voor half zes in de vroege ochtend ingebroken in een
schoolgebouw aan de Den Uyllaan. Om binnen te komen heb- Uithoorn – In de avond of nacht
ben de dieven een ruit van een van woensdag 13 op donderdag
nooddeur ingegooid. Binnen is 14 maart is ingebroken in een woeen stalen kast open gebroken. ning aan de Van Eerbeeklaan. Aan
Hieruit is een aantal iPads gesto- de achterzijde hebben de dieven
len. De bedrijfsbeveiliging is di- een schuifpui omhoog gewrikt,
rect op het inbraakalarm afge- waarna ze het deurslot hebben
gaan, maar de inbrekers zijn niet geforceerd. De gehele woning is
doorzocht. Vooralsnog is onbemeer aangetroffen.

Nieuwe dirigenten
De Kwakel - Het gemengd kerkkoor van de Parochie Sint Jans
Geboorte te De Kwakel heeft een
dynamische nieuwe dirigent. Nadat in januari Gerard Vlutters na
achttien jaar trouwe dienst een
punt zette achter zijn carrière
heeft het koor een negenentwintig jarige, goed Nederlands sprekende Duitse dirigent aangesteld: Moritz Kellner. Naast onze
drieëntwintigjarige Portugese organist, Jorge Silva, is het een super duo geworden. Zij inspireren
het koor elke week weer met hun
enthousiasme en brengen het tot
grote hoogte. Donderdag is de
repetitie avond van half acht tot
kwart voor tien uiteraard in De
Kwakel. En op zondagochtend
half tien luisteren zij de dienst op.
Niet elke zondag maar toch snel
twee á drie in de maand. Mocht u
na dit gelezen te hebben zin hebben om in dit vierstemmige koor
mee te willen zingen kom dan gerust op donderdagavond binnen
wandelen. Alle stemsoorten zijn

Vrijwilligers koken elke dinsdag voor De Eetclub een heerlijke 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 hoogstandjes op tafel gezet, maar
een lekkere “ouderwetse” warme maaltijd. We eten van 12:00
tot 13:00 uur.
Er zitten gemiddeld 12 gasten
aan tafel.

kop koffie of thee, ideeën uitwisselen voor toekomstige activiteiten, we willen het graag
van u horen. Voor de kleintjes
is er genoeg speelruimte en
gelegenheid om te knutselen.
De volgende keer, 21 maart, is
Natasja Groeneveld van ANWB
AutoMaatje aanwezig. U bent
van harte welkom.
Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, Uithoorn

kunnen hebben met een (oud)
trauma. De behandelmethode is
wetenschappelijk onderbouwd
en past goed in de hedendaagse gezondheidszorg. Alles draait
bij cranio om de therapeutische
aanraking. De therapeut kan met
zachte technieken de gezonde beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de verschillende structuren optimaliseren en zo
het lichaam helpen de natuurlijke
balans te herstellen. De presentatie begint zaterdag om 10.00 uur
bij Marlies Buck-Kreijmborg aan
de Hoofdweg 54 in Kudelstaart.
Mede in verband met het krijgen van een korte proefbehandeling worden belangstellenden
verzocht zich van te voren aan te
melden via: mea@buckonline.nl
of via: 06-19488009.

iPads uit school
gestolen

Inbraak in woning
kend wat de inbrekers meegenomen hebben. De inbraak heeft
tussen vijf uur woensdagmiddag
en twee uur donderdagmiddag
plaatsgevonden. De politie heeft
na de aangifte een burgernet-bericht uitgegeven aan totaal 132
deelnemers. Hierop kwamen 3 reacties. Er loopt een onderzoek.
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Nationale Cranio-dag op
23 maart 2019

Toneelgroep Maskerade

Zet Alkwin Kollege in
vuur en vlam!
Uithoorn - Toneelgroep Maskerade bestaat 55 jaar en dat laten
ze niet ongemerkt voorbijgaan.
Op 12 en 13 april brengen zij de
meeslepende tragedie ‘Branden’,
spectaculair uitgevoerd met behulp van moderne videotechniek.
Het verschil tussen de vorige
Maskeradevoorstelling Een rits
te ver en de voorjaarsvoorstelling Branden kan bijna niet groter. Een meeslepend verhaal,
prachtige taal, aangrijpende thematiek en het spectaculaire visuele concept maken Branden, ondanks de zwaarte van de thematiek, tot een uitgelezen jubileumvoorstelling. Branden is een tragedie over afkomst, wraak, oorlog en geweld in een onophoudelijke keten, zoals we die kennen uit Griekse tragedies zoals
Oedipus en De Oresteia. Maar
Branden speelt in de wereld van
vandaag, gesitueerd in het Midden-Oosten. De schrijver van dit,
deels autobiografische stuk, is
Wajdi Mouawad, een CanadeesLibanese auteur, die in Canada en
Frankrijk een ster is. Branden, zijn
beroemdste stuk, is overal ter wereld gespeeld en in 2011 verfilmd.
In 1968 ontvluchtte hij op 9-jarige leeftijd met zijn ouders zijn geboorteland Libanon. Zijn ouders
wilden echter niet spreken over
de verschrikkingen die ze in Libanon hadden meegemaakt, zoals
Mouawad zegt in een interview.
‘Vreemden moesten mij mijn verhaal vertellen’.

vraagt haar kinderen in haar nalatenschap op zoek te gaan naar
hun dood gewaande vader en
hun broer, van wiens bestaan ze
eerder niet wisten. Met tegenzin begint de tweeling aan deze
reis, die hen voert naar hun eigen
wortels, naar een land in oorlog.
We volgen twee parallelle zoektochten: één van de moeder naar
de zoon die ze bij zijn geboorte heeft moeten afstaan, en één
van haar tweelingkinderen naar
hun vader en broer. Langzamerhand wordt hen de verschrikkelijke waarheid onthuld. In de zoektocht lopen heden en verleden
door elkaar, zoals ze dat in onze
gedachten ook doen. Om dat effect van “het tonen van een binnenwereld” te versterken, en omdat er naar vier kanten gespeeld
wordt, gebruiken wij bij Branden “live-cinema” techniek. De
spelers worden – soms van heel
close – opgenomen en direct op
vier schermen geprojecteerd. Zo
kunnen we cruciale momenten
ook zien als ze met de rug naar
ons worden gespeeld, en bijna
in het hoofd van de personages
naar binnen kijken. De live-opnamen worden doorsneden met
van tevoren opgenomen beelden. Branden laat oorlog zien als
een cyclus van wraak en vergelding, die echter ook doorbroken
kan worden.
Nieuwsgierig geworden? De
voorstellingen zijn op 12 en 13
april om 20.15 uur in het Alkwin
Kollege, Weegbree 55 in Uithoorn. De kaartverkoop is inBranden
middels gestart en de kaarten
Branden volgt het verhaal van (€12,50) zijn te koop op www.toNawal Marwan. Zij overlijdt en neelgroepmaskerade.nl

Regio - Op 23 maart om 10.00
uur geeft Marlies Buck-Kreijmborg een presentatie over Craniotherapie en mogelijkheden tot
een korte proefbehandeling.
Cranio is een professionele vorm
van beweegzorg waarbij fysieke als emotionele klachten lichaamsgericht worden behandeld. Cranio staat voor craniosacraaltherapie dat sinds de jaren
tachtig door onder andere fysiotherapeuten wordt toegepast.Op
23 maart a.s. openen craniotherapeuten in Nederland hun deuren
voor het grote publiek.Zo kunnen
vragen gesteld worden over de
behandeling en zelf worden ervaren wat cranio is. Uitgangspunt
bij cranio is dat het lichaam en
de psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Lichamelijk
en emotioneel trauma kan zich in
Uithoorn - Op 19 november 2017 loog met de Minister van Zeur- en het bindweefsel vastzetten in de
trad Peter Heerschop voor het Zeikzaken – uitleggen waarom de vorm van spanning. Veel meneerst op voor de SCAU met zijn waarheid echt overal kan liggen. sen zijn zich hiervan niet bewust,
tweede solovoorstelling Van Ho- Kortom... wat zwaar is kan licht maar gaandeweg kost het veel
ren Zeggen, toen nog in de Tha- worden gemaakt, en wat licht is energie en kan het lichaam niet
merkerk.
optimaal functioneren.
vaak overdreven zwaar.
Dat was een groot succes. En nu En we moeten leren hard te la- Met zachte, manuele behandekomt hij op zondag 31 maart a.s. chen om alle domme dingen ling van de gespannen gebienaar De Schutse met zijn derde waarvan we dachten dat ze lo- den wordt het lichaam uitgenosolocabaretvoorstelling De Mi- gisch waren. Dan lach je het digd om te ontspannen. Dit gaat
nister van Enthousiasme. Op de hardst om jezelf. En daar leer je soms samen met het loskomen
vraag wat zijn plannen zijn voor van. Want lol is een serieuze zaak”. van emoties die te maken kunde eerste 365 dagen van zijn ko- Aldus de Minister van Enthousias- nen hebben met een (oud)traumende regeringsperiode ant- me.
ma. De behandelmethode is wewoordt de minister:
tenschappelijk onderbouwd en
“Ik wil eerst een jaar het land in Peter Heerschop
om mensen uit te leggen hoe je Peter Heerschop (Bussum, 1960)
heel anders kunt kijken naar din- is cabaretier, acteur, televisieprogen die je tot nu toe heel zeker grammamaker en schrijver. De
hebt geweten. Dat het enorm solovoorstelling van Peter Heerleuk is om iets nieuws te leren. schop wordt gehouden in De
Maar ook dat je het snelst iets Schutse te Uithoorn. Het is metleert als je het gevoel hebt dat een ook het slotevenement van Uithoorn/De Kwakel - Op donhet ook fout mag gaan en dat het lopende seizoen 2018-2019 derdag 14 maart jl. heeft dhr. Lek
je erom mag lachen als het fout van de SCAU (Stichting Culture- namens de Groengroep Uithoorn
gaat. Ik zal, overal waar ik kom, le Activiteiten Uithoorn). Alle be- een cheque uitgereikt aan Voedmeer dan genoeg voorbeelden zoekers ontvangen de brochu- selbank Uithoorn- De Kwakel ten
geven van dingen die totaal fout re met het programma voor het behoeve van de aanleg en het
zijn gegaan. Bij mij, bij anderen.
nieuwe seizoen 2019-2020. De onderhoud van het tuintje aan
aanvangstijd is 14.30 uur; de deu- de Bovenboog. De cheque werd
Fout
ren van de zaal gaan om 14.00 symbolisch overhandigd in een
kweekkastje. In het gebouw aan
Zo fout dat je er hard om moet uur open.
lachen omdat je beseft dat an- Dan worden ook de resterende de Bovenboog worden wekelijks
deren soms nog onnozeler zijn losse kaarten verkocht. De voor- de pakketten klaargemaakt voor
dan jij. En, omdat mensen zich nu verkoop van losse kaarten begint huishoudens die gebruik maken
eenmaal graag met anderen ver- op zaterdag 23 maart in de boek- van de voedselbank. Leerlingen
gelijken, is dat vaak een fijn ge- handels The Read Shop Express van de Praktijkschool helpen op
voel. Daarnaast zal ik proberen (Zijdelwaardplein) en Bruna (Am- regelmatige basis met de aanuit te leggen waarom bepaalde stelplein). Ze kosten 15€ per stuk;
regels totaal onzinnig zijn en er jongeren tot en met zestien jaar
alleen maar voor zorgen dat je betalen slechts 7,50€. Kaarten
je daaraan gaat houden zonder zijn ook online te bestellen via de
ook maar een stap verder te ko- website van de SCAU: www.scau.
men. En tenslotte zal ik – in dia- nl Mis het niet!

Minister van enthousiasme
bezoekt Uithoorn

past goed in de hedendaagse gezondheidszorg.
Alles draait bij cranio om de therapeutische aanraking. De therapeut kan met zachte technieken
de gezonde beweeglijkheid van
het bindweefsel rondom de verschillende structuren optimaliseren en zo het lichaam helpen de
natuurlijke balans te herstellen.
Op 23 maart zetten craniotherapeuten in Nederland de deur van
hun praktijk open en kan iedereen kennismaken met deze therapie-vorm.
Presentatie om 10.00 uur op de
Hoofdweg 54 in Kudelstaart
Mede in verband met het krijgen
van een korte proefbehandeling
verzoek ik u zich van te voren aan
te melden via : mea@buckonline.
nl of 06-19488009

Schenking Groengroep
aan Voedselbank

leg en onderhoud van het tuintje.
In het tuintje staan sierplanten
maar worden ook fruit en groenten gekweekt. De samenwerking
is een mooie win-win situatie. De
leerlingen kunnen in de praktijk
brengen wat ze op school hebben geleerd en de voedselbank
kan op deze manier de wekelijkse
pakketten aanvullen. Bovendien
zorgt het tuintje voor een prettige entree.
De voedselbank is daarom enorm
blij met de gift van de Groengroep en de hulp van de Praktijkschool.

Fairtrade informatie avond
Uithoorn - Binnenkort zal in de
gemeente Uithoorn een avond
plaatsvinden over Fairtrade. Wat
is Fairtrade, wat kunnen we als inwoners doen aan eerlijke handel.
Ook wat kunnen bedrijven en organisaties betekenen voor Fairtrade. Helpt dat wel als we Fairtrade producten kopen en gebruiken. Hoe is de controle op
het keurmerk op de producten.
Wie wordt er beter van.

over praten. Informatiemateriaal
is ook aanwezig. Iedereen is welkom op 28 maart aanstaande in
gebouw De Schutse, De Merodelaan 1, 1422 GB Uithoorn. De
avond begint om 20.00 uur.

Voor iedereen
De bijeenkomst is uiteraard voor
iedereen die de armoede in de
ontwikkelingslanden wil bestrijden. Eén van de uitkomsten is, de
eerlijke handel bevorderen.
Mensen zijn nodig
Voor inlichtingen kunt u bellen
Wat is er voor nodig om van de of mailen met de initiatiefnemer
gemeente Uithoorn (dus ook De Betty Kooij, telefoon 321509, eKwakel) een Fairtrade Gemeen- mail: jbkooij@kabelfoon.nl Meer
te te maken. En wat houdt het in informatie is ook te vinden op de
een Fairtrade Gemeente te zijn.
website: www.fairtradegemeenWe gaan met u daar uitgebreid ten.nl

Vrijwilligers van NLdoet, bedankt!
Uithoorn - Met dan aan de vrijwilligers van NL-doet is de schoeiing van Zorgboerderij Inner - At
vernieuwd. Naast hard werk was

er ook ruimte voor gezelligheid,
een lekkere lunch en veel gezelligheid. Ondanks het weer, was
iedereen erg enthousiast!

Toneelvereniging Genesius

Speelt jubileum stuk Dixiland
De Kwakel - De Kwakelse toneelvereniging bestaat dit jaar 90 jaar.
En om dit te vieren wordt er weer
een jubileumstuk gespeelt wat
bij de vereniging bijna een traditie is geworden tijdens een lustrum. 5 jaar geleden speelde zij
de musical De Noodzaak wat geschreven was door hun eigen regisseuse Silvia Broos. Nu, 5 jaar
later komt er een vervolg op dat
stuk en wederom door haar geschreven maar dit keer met hulp
van Hans van Putten. Het stuk
speelt zich af op een gebied dat
Dixiland wordt genoemd. Op het
terrein staat namelijk een Dixi
die beheerd wordt door Klaartje
Koekkoek. De Dixi blijkt echter
een multifunctioneel iets te zijn.
Zo is het een badkamer, toilet
en soms ook een grensloket om
maar wat te noemen. Er zijn twee
bedrijven die het gebied claimen
en dat lijdt tot een conflict. Zo is
er de Noodzaak, beheert door
Swetlana en een Wellness waar
Mariska, de moeder van Wouter
de scepter zwaait. Net als vijf jaar

geleden wordt er weer in de zaal
gespeeld en worden de liedjes
muzikaal ondersteunt door een
live combo. De vereniging heeft
er veel tijd en energie ingestoken en zijn met de repetities vorig jaar zomer al begonnen. Het
belooft dan ook een groot spektakel te worden. Omdat er in de
zaal gespeelt wordt zijn er minder
stoelen beschikbaar dan anders.
Om toch iedereen de kans te geven het stuk te zien wordt zijn er
daarom ook geen drie maar vier
voorstellingen. De eerste zal zijn
op zaterdag 6 april aanvang 20.15
uur . Op zondag middag matinee
aanvang 14.30 uur . De week daar
op wordt er op vrijdag 12 april en
zaterdag 13 april gespeelt aanvang 20.15 uur. Kaarten zijn te
koop/ te bestellen bij ,
Tonny Voorn Ringdijk 8 De Kwakel tel. 0297-56044
Marga westerbos Hooilaan27 De
Kwakel tel. 0297-532970
Supermarkt Quakel Kerklaan 10
De Kwakel tijdens de openingsuren.
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Admiralengroep in weer en wind
er tegen aan tijdens NL Doet!

Uithoorn - In plaats van een uitdagend wedstrijdje zeilen in
de voorjaarsstorm op de Amstel deed de Admiralengroep
weer mee met NL Doet. Met behulp van ouders van scouts en
zelfs grootouders! heeft het clubhuis nu nieuwe kozijnen gekregen. Om op 16 maart deze klus
uit te kunnen voeren tijdens NLDoet waren de kozijnen eerder in
het jaar gemaakt. De kozijnen waren ook al in de grondverf gezet.
Het ondersteuningsteam pakt dit
soort klussen aan op de woensdagavonden. Naast het inzetten
van de nieuwe kozijnen, het overzetten van het glas en het kitten

na afloop was er ook tijd om in de
andere vertrekken (keuken, leidingsverblijf, magazijn) een nieuwe vloer te leggen. De Admiralengroep was dan ook heel blij dat,
onder andere, Niels en zijn vader
die taak weer op zich namen. Ze
hadden precies een maand geleden ook al geholpen met het leggen van de nieuwe vloer in het
clubhuis. U heeft dat vast gelezen en gezien in de krant. Dat
was nog niet alles; het magazijn
en de speltakkasten zijn opgeruimd, de voorjaarsschoonmaak
wervelde traditiegetrouw weer
door de keuken, en al het spinrag is verwijderd. Naast de noes-

te arbeid was er natuurlijk ook tijd
voor gezelligheid, koffie met zelfgebakken cake door de welpenleiding, en een gedeeltelijk warme lunch. Geen overbodige luxe
met de wind die dwars door het
clubhuis waaide. Zoals een moeder het verwoordde: ”het is open
lucht scouting vandaag.” Ondertussen draaiden de Bevers gewoon opkomst. Op de Olympus,
het wachtschip, deze keer. De Bevers is een vrij nieuwe speltak bij
de Admiralengroep voor scouts
tussen de 5-7 jaar. Na een ritje
naar de gemeentewerf was het
tijd voor ontspanning! Allen waren zeer tevreden over de verrich-

te werkzaamheden. De betrokken ouders, grootouders, nieuwsgierige leden die langskwamen,
gingen genieten van wat lekkers.
Dubbel genieten zelfs want het
was binnen lekker warm, de nieuwe kozijnen hielden de inmiddels
aangewakkerde wind buiten!
Missie geslaagd!
Iedere woensdagavond rond
20.30 uur bij het clubhuis Mercurius (J.A. Van Seumerenlaan 3)
kunt u komen klussen. (Het is niet
noodzakelijk een kind op scouting te hebben). Ontdek zelf de
vele mogelijkheden die scouting
Admiralengroep u biedt!
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Indrukwekkende musical met grote hits van The Beatles op het Alkwin Kollege:

‘Across the Universe’

Regio - Van 11 tot en met 15
maart was de aula van het Alkwin
Kollege het toneel van het Amerika van de jaren 60. In Across
the Universe staan hippies, pacifisten en oorlogssympathisanten lijnrecht tegenover elkaar. Jude, de vrucht van een kortstondige liefde tussen een Britse jonge-

dame en een Amerikaanse oorlogsheld, steekt vanuit het Verenigd Koninkrijk de oceaan over,
op zoek naar zijn vader. Hij vindt
in het land van vrijheid meer dan
alleen zijn vader; hij vindt vriendschap, uitdagingen, muziek en
liefde. Helaas duurt de droom
waarin hij leeft maar kort en wor-

den de vriendschappen al gauw
op de proef gesteld door het lot.
Het stuk wordt omlijst door de
grootste en krachtigste hits van
The Beatles.
Jaarlijks brengt het Alkwin Theater Kollektief een productie op
de planken, een waardevolle tra-

ditie. Het ATK wordt gekenmerkt
door enthousiasme, gedrevenheid en plezier.
Het is een prachtig stuk geworden, en op vier avonden hebben
de aanwezigen kunnen genieten
van schitterende muziek, prachtige zangkunsten en geweldige
dans.
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Handbiker Jetze Plat nu houder van
het werelduurrecord
Regio - Handbiker Jetze Plat
heeft op de wielerbaan in Sportpaleis Alkmaar het werelduurrecord verbroken. In precies één

uur tijd legde de zevenvoudig
wereldkampioen een afstand van
44.749 meter af. Daarmee verbeterde hij het oude record van

landgenoot Geert Schipper ruim
2,5 kilometer. Schipper had het
record precies elf maanden terug
op 42.165 kilometer gezet. Plat
gaf voor de start van zijn recordpoging aan in elk geval de traditionele marathonafstand (42.195
meter) binnen een uur af te willen leggen. Al in het eerste halfuur werd duidelijk dat hem dat zonder onvoorziene pech - ging
lukken. Bij het finishschot na 60
minuten passeerde de NoordHollander net de lijn voor zijn
179e ronde. Na een paar minuten
maakte Plats geëmotioneerde
coach Guido Vroemen de officiële afstand bekend: 44.749 meter.

Goede dag
“Het ging geweldig”, blikte Plat
terug. “Ik heb er alles uitgehaald,
beter dan dit kon het niet gaan.
Foto: Paul Raats. Jetze Plat viert zijn werelduurrecord (44.749 meter) met Ik ging weg op een schema dat
Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport, en Niels Onkenhout, di- tot 44 kilometer moest leiden. Op
recteur van de Nederlandse Loterij (v.l.n.r.).
een goede dag zou het meer kun-

Judoka’s Blaauw naar
Diemen
Regio - Zondag 17 maart hebben
judoka’s vanuit Uithoorn en De
Ronde Venen meegedaan in Diemen aan het door HC Fritz en Fuyiama georganiseerde toernooi.
Hieraan deden 27 clubs mee die
320 deelnemers hebben ingeschreven. De judoka’s werden onderverdeeld op kleur band en gewicht. Er waren weer vele spannende wedstrijden en verrassende uitslagen zowel bij de jeugd
als bij de senioren.
Aan het einde van de dag waren er 7 eerste plaatsen, 5 tweede plaatsen en 15 derde plaatsen
gewonnen.
Bij de meisjes deden Sylvie en
Liza het goed. Sylvie wist al haar
wedstrijden op een ippon en
werd overtuigend eerste. In de
poule van Liza was het lastiger
maar ook zij wist al haar wedstrijden te winnen zodat ook zij eerste werd in haar poule.
Bij de jongens was het in de poule van Nikita het erg spannend.
Hij won zijn eerste wedstrijd op

een waza-ari, zijn 2e op een beslissing en de laatste verloor hij.
Hierdoor was het extra spannend
in zijn poule omdat er meerdere
gewonnen en verloren hadden.
Uiteindelijk werd Nikita op punten eerste in zijn poule.
De 7 deelnemers die de eerste prijs hebben gewonnen zijn:
Boaz Zuierveld, Lars van der Linden, Liza Bakker, Nikita de Boer,
Roan van der Burch, Ruben Ypenburg, Sylvie van Eekelen
De 5 deelnemers die de tweede prijs hebben gewonnen zijn:
Charlie Oen, Jens Lek, Jesse Veeken, Lucas Ypenburg, Mark van
der Eijk
De 15 deelnemers die de derde
prijs hebben gewonnen zijn: Bart
Müller, Bjorn van der Linden, Erlend Keune, Floris de Kruijf, Freek
Beurskens, Isa Gouders, Julia Zanting, Martijn De Jong, Mathieu
Antonis, Rutger de Paauw, Sem
Hoogendoorn, Sep Berkelaar,
Tijm Cornelissen, Wesley Daudeij, Wout Cornelissen.

Slot viertallen
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De laatste viertallen
avond van dit seizoen leverde in
de A-lijn voor de teams Timmer
en de Vroom een mooie afsluiting op. Beiden behaalden met
16 punten een ruime zege op de
tegenstrevers. Het zelfde gaat op
voor de teams van Terra en Kenter in de B-lijn, die dus de zelfde
resultaten behaalden. Deze balans zette zich ook door in de Clijn waar de teams van Bruine de
Bruin en van Schaick zelfs 17 punten konden laten bijschrijven. In
de D-lijn stak team Bakker er met
18 punten duidelijk boven uit,
terwijl team van Wijk als tweede
het met 12 punten moest doen.
In de E- lijn ging de winst naar
team Verrips met 15 en naar team
Bijlsma met 11 punten en hetzelfde gold voor de teams Buskermolen en Langendonk in de

F-lijn, in deze volgorde. Diverse
wisselingen in de samenstelling
van de lijnen gedurende de gehele viertallen rit, nopen de wedstrijdcommissie echter tot een
gedegen evaluatie van de diverse eindstanden. Vandaar dat deze en de erbij behorende promotie/degradatie nog niet “Uithoornkundig” gemaakt kunnen
worden. Volgende keer wordt de
reguliere competitie weer hervat
met de derde avond parenbridge.
Wilt u hiervan ook eens proeven,
kom dan spelen bij Bridgeclub De
Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: e-mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06-83371540.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer

nen worden, op een slechte iets
minder. Het was een hele goede
dag. Onderweg ben ik niet heel
erg bezig geweest met of ik voor
of achter lag op het schema. Mijn
coach Guido gaf aan dat het goed
ging. En zo voelde het ook. Een Regio - Buiten was het herfst op
afstand van bijna 45 kilometer is dinsdagmiddag 12 maart maar
binnen had de TC voor ons onverecht geweldig.”
wacht een voorjaarsdrive georganiseerd.
Kick-off Tokio 2020
Voor Plat was zijn werelduurre- Heel toepasselijk en inspirerend
cordpoging de kick-off voor zijn stond ons bij binnenkomst in de
voorbereiding op de Paralym- speelzaal van Sporthal De Scheg
pische Spelen van volgend jaar een grote bak met bosjes narcisin Tokio. Plat wil daar zijn para- sen toe te lachen, gesponsord
lympische titel in de paratriatlon door Duoplant. Voor iedereen
gaan verdedigen en mikt ook op een prijs dus.
succes bij het handbiken. “Ik had We speelden topintegraal, dus
al wereldtitels, was al de sterkste dezelfde spellen voor de A- en
handbiker ter wereld. En nu heb de B-lijn en ja, de spellen waren
ik ook een wereldrecord; ben ik hand-geschud en gedupliceerd
de snelste handbiker. Dat is echt en nee, ze waren niet gestoken
wel iets anders, geeft een heel an- (hoewel er af en toe wel heel rader gevoel. Zo gaaf. Mijn kwalifi- re verdelingen bij zaten).
catiejaar voor Tokio 2020 gaat nu Bij de uitslag wisselden dus Abeginnen en het vuurtje is bij mij en B-paren elkaar af. Grappig gevandaag écht aangestoken.” Jetze werd in zijn aanval op het uurrecord gesteund door het Fonds
Gehandicaptensport en Nederlandse Loterij.
Regio - Donderdag 14 maart
2019 was de vijfde en tevens
voorlaatste zitting van de vierde
ronde van onze bridge club.
Het begint al te wennen in de
Scheg. Vorige week schreef ik dat
ik de leuningen op de stoelen
miste, gelijk wordt je betitteld als
oude man, maar ik heb er even op
gelet, maar er waren er meer, ik
noem geen namen, die met hun
armen geen weg wisten.
Er werd op acht tafels gebridged,
gelukkig geen stilzit deze keer,
maar wel veel afzeggingen, waarschijnlijk door het slechte weer, of
de griepgolf die heerst.

Bridgeclub ABC

De A-lijn
Hier is er de eerste plaats voor
Greet en Henk met 67,36%, dit
paar consolideert hiermede hun
eerste plaats in de competitiestand. De gedeelde tweede en
derde plaats is voor het paar
Greet en Ria en Els en Alice met
54,86%, beide paren had ik niet
direct zo hoog verwacht, zij stijLutis Ventilatietechniek
37-38 gen boven zichzelf uit, zoals Ajax
tegen Madrid.
De Springbok 1 –
De Merel/Heerenlux 1
42-35
De B-lijn
Stieva/De Kuiper 1 –
De Merel/Heerenlux 3
43-35 Hier was de eerste plaats voor
Ada en Roelie met 57,64%, ik zag
Ada wel in een zeer indringend
Stand aan de kop
gesprek met de wedstrijdleiding,
van de 1e divisie
Stieva/De Kuiper 1 13 - 536 pnt maar dat heeft natuurlijk geen inBar Adelhof 1
13 - 516 pnt vloed op de uitslag.
De Springbok 1
13 - 499 pnt De tweede plaatst is voor Marthe en Thea met 56,52%, de tweeDe Merel/
Heerenlux 3
12 - 472 pnt de keer achter elkaar een tweede plaats, een hele goede prestatie, zullen zij nu ingespeeld zijn,
ASM haakt definitief af
Het is een bekend gegeven dat dan kunnen wij nog heel wat
de prijzen pas aan de meet uitgedeeld worden. ASM begon de
competitie zo goed, maar helaas
voor hun is de achterstand op
koploper De Kromme Mijdrecht 1
inmiddels opgelopen tot 21 punten.
Beide teams hebben nog 1 wedstrijd te gaan, dus de kans op het Regio - Het traditionele Opekampioenschap lijkt voor ASM ningstoernooi in eind maart was
altijd de opening van het speelverkeken.
De Springbok 2 won met 39-34 seizoen. Sinds de leden van Bouvan ASM en heeft met nog 2 wed- le Union Thamen de hele winstrijden voor de boeg een achter- ter buiten doorspelen is het ogedoopt tot de opening van lente.
stand van 51 punten.
Als de Springbok 2 in de voorlaat- Twintig leden waagden de gok
ste wedstrijd de maximale score ondanks de mindere voorspelling
van 48 punten binnenhaalt, is de qua regen en wind en ze hadden
gelijk. Met regelmatig een zonnemarge nog maar 3.
tje kon het toernooi droog verloEn zal het resultaat van de laatste pen.
wedstrijd bepalen wie er kampi- Het Openingstoernooi kenmerkt
oen wordt. Een stuk spannender zich door de drie spelsoorten in
het petanque. De eerste speelderhalve dan de eerste divisie.
ronde is de tête-à-têteronde (enkelspel), de tweede speelronde
Uitslagen 2e divisie
de doublettenronde (dubbelspel)
Stieva/De Kuiper 2 –
De Kromme Mijdrecht 1
36-43 en het toernooi wordt afgesloten
met de triplettenronde (drie teDe Merel/
Heerenlux 2 CenS
36-45 gen drie).
In elke speelronde zijn er bij dit
Bar Adelhof 2 – Stieva/
De Kuiper 2
36-37 aantal deelnemers tien winnaars.
Vier deelnemers lukte het om in
The Peanut Bar 1 –
De Kromme Mijdrecht 2
32-44 dit toernooi ongeslagen te blijASM – De Springbok 2
34-39 ven. Vijf deelnemers kwamen
tot tweemaal winst, acht deelnemers bleven steken op eenmaal
Stand aan de kop
winst en drie deelnemers moeten
van de 2e divisie
nog wat oefenen om ook winst te
De Kromme
Mijdrecht 1
15 - 602 pnt kunnen boeken.
ASM
15 - 581 pnt Zoals gebruikelijk verliepen de
De Springbok 2
14 - 551 pnt partijen in een gemoedelijke
CenS
14 - 539 pnt sfeer en ook de sociale kant kreeg

Biljartcompetitie nadert
ontknoping
Regio - Er staan nog maar een
paar wedstrijden op het programma. Begin april zal bekend
worden welke teams kampioen
zijn geworden en welke teams
de promotie-/degradatieduels uit
zullen vechten.
Afgelopen week zijn er drie wedstrijden gespeeld. De spannendste was tussen Bar Adelhof 1 en
Lutis Ventilatietechniek.
Het verschil was op het eind van
de avond precies 1 punt in het
voordeel van Lutis. Edwin van de
Schaft en Bob van Kolck wonnen
namens Bar Adelhof, Henk Doornekamp en Gerrie Ruimschoot
namens Lutis. Richard van Kolck
vergaarde 8 punten en Anne Beeker slechts 5 wedstrijdpunten tegenover Allan Knightley en Donny Beets beide 7 wedstrijdpunten
voor Lutis, waarmee het verschil
van 1 punt verklaard is.
De Springbok 1 won iets overtuigender van De Merel/Heerenlux 1. Nico de Boer had slechts
21 beurten nodig tegen Dennis
Kraak, de kortste partij van de
week. Michel Bak versloeg John
Vrielink en had zelfs bijna een
hogere serie dan John (21 tegen
22). Procentueel scoorde Michel
daarmee de hoogste serie van de
week (32,31%). Cees Duinker en
Walter van Kouwen speelden gelijk waardoor ze beide 11 punten
kregen.
Stieva/De Kuiper 1 ruikt het kampioenschap. Een 43-35 overwinning tegen De Merel/Heerenlux 3
is een uitstekende prestatie.
Lenette Engel en Martien Heijman wonnen hun partij, Kees de
Zwart speelde gelijk tegen Dorus
van der Meer en allleen Nico Koster moest buigen voor Wim Berkelaar (foto). Nog maar 1 wedstrijd te gaan voor Stieva/De Kuiper. Met 20 punten voorsprong
op Bar Adelhof 1 en 64 punten
op De Merel/Heerenlux 3, die nog
een wedstrijd dienen in te halen,
voldoet 32 punten in de laatste
wedstrijd om kampioen te worden.
Uitslagen 1e divisie
Bar Adelhof 1 –

noeg was de overwinning voor
een gelegenheidskoppel: Paula
Kniep & Cathy Troost eindigden
het hoogst met 57,85%. De tweede plaats was voor Atie de Jong &
Hans Warmenhoven met 57,53%
en op drie Froukje Kraaij & Anneke van der Zeeuw met 57,37%.
Wat je noemt een ‘close call’ binnen de top-drie. De vierde plaats
moest gedeeld worden door
Ploon Roelofsma & Greet van den
Bovenkamp en Ina Melkman &
Jetty Weening. Beide paren hadden 56,25%. Datzelfde delen gold
ook voor de zesde plaats: 55,93%
voor Trudy Fernhout & Ciska
Goudsmit en Eugenie Rasquin &
Riet Willemse. Het was al met al
een leuke middag en dat voorjaar
komt er echt binnenkort aan.

verwachten van dit paar. De derde plaats was voor Lenie en Arna met 56,25%, van dit paar had
ik al eerder een hoge uitslag verwacht, maar is nog wat wisselvallig, is het concentratie of toch de
flair waarmee gespeeld wordt.
De competitiestanden:
De A-lijn
Niet om de mensen die op degraderen of promoveren staan
zenuwachtig te maken, maar dit
keer worden de laatste 4 van de
A-lijn genoemd.
Op de zevende plaats het paar Els
en Alice met 49,10%.
Achtste staat het paar Madelon
en Arnold met 45,66%,
Negende staat het paar Leny en
Phini met 43,78%,
Tiende staat het paar Jany en
Marja met 40,45%.
De B-lijn
Hier staan Ada en Roelie eerste
met 53,95%.
Tweede staat het paar Leny en
Willy met 53,47%.
En derde het paar Corry en Greet
met 53,29%
Vierde staat het paar Corry en
Netty met 50,38%.hier staat alles
nog dicht bij elkaar en is er nog
van alles mogelijk
Als U interesse 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.

Openingstoernooi in
lentesfeer
voldoende aandacht tussen de
partijen met een drankje en een
hapje.
De zeven prijswinnaars waren dit
keer:
1 Hans v/d Wal 3 winst
25
2 Nel Bloemers 3 winst
24
3 Henk van Rekum 3 winst
20
4 Ina Hoekstra 3 winst
19
5 Alfonso Atanes 2 winst
10
6 Greet Atanes 2 winst
7
7 Angèle Smit 2 winst
6
De volgende activiteit bij Boule Union Thamen is op 23 maart.
Dan speelt het eerste team thuis
aan de Vuurlijn de een na laatste
speelronde in de Nationale Petanque Competitie tegen Zoetermeer.
Kennis maken met het petanque/
jeu de boules? Kom gerust eens
langs op de dinsdag- of donderdagavond en gooi een balletje
mee.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

GERARD KEUNE MEUBELEN

PHILIPPO KEUKENS

KLINKENBERG MEUBELEN

BOOMSTAM-TAFELS

GOEMANS TAPIJT

VAN KREUNINGEN

WESTEINDER ADVIESGROEP

STICHTING SIENERGIE

MIJDRECHTSE ZONWERING SPECIALIST

KUNSTUITLEEN TIMELESS
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Gelijkspel voor KDO in
Den Haag tegen HVV

Jeu de Boules Toernooi: Het Wilgenhofje

De Kwakel - Woensdag 13 maart
organiseerde de plaatselijke Jeu
de Boules club Het Wilgenhofje
uit De Kwakel, een toernooi met
leden van Boul Union Thamen
Uithoorn en het Wilgenhofje.
De wedstrijden werden gehouden bij Lydia en Marco van der
Hoeven op de Binnenbaan in
De Kwakel. Lydia en Marco zorgde ook voor mooie prijzen. Voor

de nummers 1, 2 en 3 was er een
mooie Azalea in mand en voor
de beste vrouw van de clubs een
waardebon voor de paas work
shop.
Er waren deze middag 40 leden
van beide verenigingen die met
elkaar de krachten meten. Er
werd gespeeld met een lid van
Boul Union Thamen en een lid
van het Wilgenhofje, als team. Er

Legmeervogels pakt
weer de drie punten
Uithoorn - Legmeervogels hebben de confrontatie tegen de
winnaar van de twee periode de
FC Uitgeest afgesloten met een
benauwde maar verdiende zege. Na een ruststand van 1-0 in
het voordeel van Legmeervogels
is het duel uiteindelijk geëindigd
in zege met 2-1 voor Legmeervogels. Met een 2-tal treffers is
Martijn Tjon-A-Njoek de gevierde man bij Legmeervogels. Mede
door deze winst loopt Legmeervogels verder weg uit te gevaren
zone en doet het ook nog eens
mee, tot nu toe, in de strijd om de
derde periode met twee wedstrijden gespeeld en zes punten. Deze derde periode omvat een 9 tal
wedstrijden. Dus nog zeven finales te gaan. De eerste kans in dit
duel was wel voor FC Uitgeest. In
de eerste minuut is er al een kans
voor Jorn Brouwer van de FC Uitgeest. Gelukkig voor Legmeervogels staat deze zondag zijn vizier niet goed afgesteld. Enkele ogenblikken later is ook Dennis Wit dicht bij de openingstref-

fer maar zijn schot verdwijnt in de
veilige handen van de doelman
van Legmeervogels Cle de Vos
Mooij. Legmeervogels wakker geschud door deze twee doelpogingen neem het heft in handen Zo
ziet Rodney Smorenberg zijn inzet gestopt door Sem Bleeker de
doelman van de FC Uitgeest en
verdwijnt een kopbal van Puck
Postma net naast het doel.
Dan in de 15e minuut vervelend
balverlies van Tinus Putter van de
FC uitgeest waardoor puck Postma in balbezit kan komen. Met
een voorzet vanaf de achterlijn
weet hij Martijn Tjon-A-Njoek
te bereiken en die weet op zijn
beurt de FC Uitgeest doelman
Sem Bleeker met een droge knal
het nakijken te geven en heeft
de thuisclub een 1-0 voorsprong.
Na deze treffer wil Legmeervogels graag doordrukken weet een
aantal kansen te creëren maar of
de FC Uitgeest doelman staat in
de weg of de schoten verdwijnen over of naast het FC Uitgeest
doel. De grootste kans op de 2-0

werden drie ronden op tijd gespeeld, met in elke ronde een andere tegenstander. De eindstand
wordt dan bepaald door het aantal gewonnen partijen en het saldo van gescoorde punten. De verschillen waren dit keer niet groot,
uiteindelijk bleven er twee over
die drie partijen wisten te winnen, vier deelnemers wisten twee
maal te winnen. De prijzen mooie
is voor Yasin Poyraz. Door een
fout op het middenveld van de FC
Uitgeest kan Yasin Poyraz ongehinderd afgaan op het doel van
Sem Bleeker. Deze bleef uiterst
kalm waardoor Yasin Poyraz deze 100% kans niet zag eindigen in
de tweede treffer voor Legmeervogels maar de bal komt eenvoudig terecht in de handen van de
FC Uitgeest doelman. Vlak voor
het rustsignaal is er nog een kans
voor Max Dekker van de FC Uitgeest maar met een fraaie reactie
tikt Cle de Vos Mooij de bal over
het doel. De corner die dit dan
oplevert voor de FC Uitgeest verdwijnt achter het doel. Rust 1-0.
De tweede helft is nog maar 5 minuten jong of de stand is weer op
gelijke hoogte. Een vrije trap genomen door Dennis de Wit gaat
aan iedereen voor bij en als dan
ook de doelman van Legmeervogels Cle de Vos Mooij niet reageert, komt de bal via de lat bij
Stan Vrouwe en deze kan vervolgens ongehinderd de bal tegen
het nylon werken en is de stand
weer gelijk 1-1 Na deze gelijkmaker pakt Legmeervogels de draad
weer op met in de 60ste minuut
de verdiende 2-1 voorsprong, een
vrije trap genomen door Rodney
Smorenberg kan onvoldoende

Rumoerig begin bij BVK

bij het oplezen van de uitslag dus
laat ik het hierbij voor deze lijn.
In de B-lijn konden Hansje en
De Kwakel - Had het iets met het veren. In dezelfde lijn eindig- Huub een mooie 60,42 % in de
weer te maken? De wedstrijd- den Rees en Gerard met een pri- boeken bij laten schrijven. Ruud
avond begon in een wat rumoeri- ma score van 60.87% als tweede. en Janny deden het als gelegenge stemming. De uitslagen waren Daarna kwamen Mayke en Tru- heidskoppel uitstekend met een
in de drie lijnen soms verrassend dy met 59,61%, Tonny en Har- 57,29 %. Daarop volgden Rina en
te noemen. Dit gold zeker niet ry (58,21)en Riet en Wim (57,83). Gerda met 56,46 % en Piet Hein
voor de C-lijn waar Toos en Annie Allemaal hoge scores dus en dat en Huub met 56,25 %. De scores
opnieuw met een zeer mooie sco- betekende onderin natuurlijk het van Elisabeth en Nan, respectiere eindigden van 61.22%. Het was omgekeerde. Van de laatst gee- velijk Helen en Matty en Hans en
de hoogste score van de avond. indigden begreep ik, dat zij lie- Ben waren wat minder. In de A-lijn
Zij zullen vast wel gaan promo- ver niet genoemd wilden worden tenslotte waren het Tiny en Adri-

Noël Tan wint goud bij de
halve finale van de Regio!

de 19e plaats. In het eindklassement kwam ze met het eindresultaat van 55.433 punten op de eerste plaats! Na goud in het rayon
nu goud in de halve finale van de
Regio Noord-Holland! En dat terUithoorn - Zaterdag 16 maart gen doen! In de categorie In- wijl Noël dit seizoen haar debuut
werd de halve finale van de Regio stap-D2 turnden Frederique Es- maakte bij het Wedstrijdturnen.
Noord-Holland georganiseerd in senius en Ellis Mulder. Frederique In de categorie Pupil 2-D1 turnSporthal Beverwijk te Beverwijk. had een prachtige vloeroefening, den Alicia den Ouden en RanZes turnsters uit Uithoorn, namen maar bij de balk had ze erg veel ya Hnassay. Alicia was als reserhieraan deel.
moeite om haar evenwicht te be- ve de wedstrijd ingekomen, dus
Zij hadden zich geplaatst door houden. Ze eindigde op de 27e voor haar al heel leuk om mee te
middel van de twee rayonwed- plaats. Ellis behaalde de 2e plaats mogen doen. Ze werd 25e. Ranstrijden. Dus al een hele eer om bij de Brug met 14.100 punten! In
aan deze halve finale mee te mo- het eindklassement werd ze 15e.
In de categorie Pupil 1-D2 turnde Noël Tan een hele goede wedstrijd! Op de vloer behaalde ze de De Kwakel - Begin deze week
3e plaats met 14.050 punten; bij heeft Leroy van Tol aangegede Brug werd ze 1e met 14.133 ven dat hij in het seizoen 2019punten. Balk was haar laatste toe- 2020 voor KDO wil gaan keepen.
De 24-jarige sluitpost heeft op
stel.
Dat is altijd lastig en daarbij dit moment geen club vanwekwam ook nog het feit dat ze als ge zijn werk, maar verdedigde
allerlaatste turnster aan de beurt voorheen het doel voor de selecwas! Ze bleef echter heel kalm en ties van CSW en NFC. In zijn jeugd
behaalde hier de 4e plaats met was de zoon van voormalig doel13.450 punten zonder een val! De man van KDO 1 Leo van Tol, ook
Sprong kan nog iets worden ver- actief voor Legmeervogels en Arbeterd, want daar behaalde ze gon. Hij begon echter met kee-

azalea’s in mand werden gewonnen door-1e-Marja de Ru-Andre de Jong 3+25-2e Eva van ArkWil Kennis 3+12en 3 Mien Breure
-Paul Hamstra 2+10e waardebon
voor een paas Work Shop via tete
a tete 1e Marja de Ru.
De poedelprijs was voor Wilma
Buchner-Ben Koeleman 0-26, we
kunnen terug kijken op een gezellig Jeu de Boules middag.

De Kwakel - Na de overtuigende 4-1 overwinning tegen ROAC,
mocht KDO 1 afgelopen zondag
aantreden tegen naaste concurrent HVV. In Den Haag traden de
Kwakelaars aan tegen de ‘Kroonleeuwen’ die in punten gelijk
stonden met KDO. Kortom, de
selectie van Raymond de Jong
kon tegen HVV goede zaken in
de subtop van de tweede klasse C. Dit moest KDO echter wel
doen zonder de vakantie vierende Sven Vlasman en Tobias Ravelli. Zodoende keerde Jesper Oudshoorn terug onder de lat, terwijl
Joris Kortenhorst als ‘valse spits’
werd opgesteld.

Begin
In de beginfase had KDO moeite met de tegenwind en de 3-52 speelwijze van de thuisploeg.
HVV was fysiek sterk en kwam in
de 11e minuut toch wel verdiend
op voorsprong. Na een Haagse
dieptebal rondde aanvaller Stefan Roos bekwaam af, 1-0. Vlak
hierna kreeg de spits van HVV
worden weggewerkt door de ver- een kop kans op de 2-0, maar
dediging van de FC Uitgeest. De ontsnapten de Kwakelaars aan
bal komt vervolgens voor de voe- een grotere achterstand. Naarmaten van Martijn Tjon-A-Njoek en te de wedstrijd vorderde kwam
ook nu heeft de doelman van de KDO steeds beter in de wedstrijd.
FC uitgeest geen schijn van kans In de 25e minuut tikte Roy Verkaop de inzet van Tjon-A-Njoek en ik de bal, vanuit een vrije trap van
neemt de thuisclub een toch wel Jim Klijn, van dichtbij binnen, 1-1.
Dit was voor de ervaren verdediverdiende 2-1 voorsprong.
Na deze treffer proberen de gas- ger Roy alweer zijn zesde competen toch wel de gelijkmaker te titiedoelpunt van dit seizoen. Tot
forceren maar de scherpte bij de aan de rust kregen beide ploevoorwaartse van de FC Uitgeest gen mogelijkheden om op voorontbreekt voor deze dag bij de sprong te komen, maar gescoord
gasten. Legmeervogels krijgen werd er niet meer tot de pauze.
dan via Oltman Lechkar, Puck
Postma en Rodney Smorenberg Tweede helft
kansen om de wedstrijd definitief In de tweede helft, die overigens
op slot te gooien maar het geluk live te volgen was via Voetbal TV,
zat ook Legmeervogels in deze wilde KDO gaan profiteren van
fase even niet mee. Legmeervo- de wind in de rug. De eerste spelgels scoren niet meer en ook de denprikken werden echter uitFC uitgeest weet niet tot score te gedeeld door HVV. De nummer
komen. Zodoende eindigt dit du- veertien was dichtbij de 2-1, maar
el in een 2-1 overwinning voor doelman Jesper Oudshoorn, redde vakkundig. Het meeste KwaLegmeervogels.
Deze overwinning en de over- kelse gevaar werd deze middag
winning vorige week op de FC gesticht door Jesse Stange. DiHoofddorp moet toch zoveel vertrouwen geven bij de selectie van
Legmeervogels dat er aanstaande zondag revanche kan, nee
moet, worden genomen op de
tegenstander van volgende week
De Kwakel - De uitslagen, die
Zeebrurgia.
hier en daar best een beetje verrassend waren. Wim en
Adrie hadden de beste score
aan die met 60,42 % zegevierden.
van het hele veld met 63,54%.
Ook Truus en Elly deden het goed
Zij werden op de hielen gemet 59,72 %. Dit gold tevens voor
volgd door Christa en Rita met
Geke en Jaap (59,38 %). Iemand
een goede 61,46%.
in deze lijn vertelde me dat hij/
Onderin de A-lijn verging het
zij liever ook met achternaam in
Ton en Wim wat minder. Gede stukjes genoemd wordt. Deke en Jaap alsmede Truus en
ze persoon heeft misschien nu
Elly zaten het dichtst bij de
wel geluk dat ik het consequent
middenscore. In de B-lijn liebij de voornamen houd. Daarom
pen Ria en Anneke met de eermeld ik nog dat Andre en Anneke
ste plaats weg. Ze scoorden
onderaan eindigden en Paula en
maar liefst 62,08% en dat is
An er juist iets boven.
mooi voor een gelegenheidskoppel. Emmy en Gerard volg-

verse malen was hij zijn tegenstander te slim af, maar ontbrak
vervolgens de scherpte en het
geluk om op voorsprong te komen in Den Haag. De allergrootste kans was in de 67e minuut
voor HVV. Invaller Thijs Plasmeijer
stapte te snel in op de rand van
het zestienmetergebied, waarna KDO uiteindelijk de bal met
veel kunst- en vliegwerk van de
lijn wist te halen. Ondanks het
steeds beter wordende spel van
de Kwakelaars bleven grote kansen uit en floot de goed leidende
scheidsrechter Jung na ruim negentig minuten af.
Gelijk
Door dit gelijkspel blijft KDO op
de vierde plaats in 2C staan, wat
aan het eind van het seizoen
hoogstwaarschijnlijk recht zal geven op een plaats in de nacompetitie. Om dit te gaan bewerkstelligen dienen de Kwakelaars volgende week tegen Laakkwartier
een goed resultaat neer te gaan
zetten. Drie weken geleden won
KDO ruim van de nummer negen
van de ranglijst, maar dit biedt uiteraard geen garantie voor a.s.
zondag. De wedstrijd begint om
14:00 uur en deze middag zal er
opnieuw een bus gaan afreizen
naar Den Haag, wij hopen wederom op uw steun!

Prima avond bij BVK!

ya behaalde een mooie 3e plaats
bij de Vloer met een dubbel flickflack. In het eindklassement werd
ze 17e.
In de categorie Jeugd-D1 turnde Sanne Klein een vrij constante wedstrijd en eindigde op de
14e plaats. In elke categorie mogen de beste 14 door naar de Finale van de Regio, die op 6 april
gehouden zal worden in Amsterdam. Aan Sanne Klein en Noël Tan
de eer om deel te mogen nemen
aan deze Regiofinale!

KDO strikt doelman Leroy van Tol
pen in De Kwakel, waar hij tot aan
de D-jeugd het keepershirt van
KDO droeg.
Met de komst van Leroy zal de
concurrentie onder de lat verder
toe gaan nemen. Sinds de laatste
maanden verdedigt Tobias Ravelli
het Kwakelse doel, terwijl Jesper
Oudshoorn nagenoeg hersteld is
van zijn blessure. Via deze weg
willen wij Leroy alvast veel succes
en plezier toewensen in de selectie van KDO!

den met 57,92%, terwijl Huub
en Hansje een keurige 57,50%
noteerden als derde. Nico en
Jan moesten dik het onderspit
delven in deze lijn. Ze hebben
in ieder geval alvast een afspraak gemaakt om alles nog
eens door te nemen. Tenslotte de C-lijn. Hier hadden Toos
samen met Annie de hoogste
score: 62,50%. Mayke en Trudy werden keurig tweede met
57,92%. Kathy en Annet behaalden ook een mooie score:
57,50%. Wan en Atie kwamen
precies uit op 50%. Ook Fons
was er gelukkig weer bij met
zijn Ploon en scoorden 47,08%.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Woensdag 13 maart
vond alweer de 26e klaverjasavond van dit seizoen in de
Schutse plaats. Ondanks de gure
kou wisten toch nog 37 enthousiaste kaartliefhebbers de weg
naar deze locatie te vinden om
de strijd met elkaar aan te gaan.
De winnaar van deze avond werd
Louis Franken met een totaalscore van 7130 punten. Tinus Smit
eiste met 7037 punten de tweede plaats voor zich op terwijl
Hans Heere toch weer enigszins
zijn oude niveau wist te behalen
door met 6974 punten beslag te
leggen op de derde plaats. Johan Zeldenthuis was deze avond
niet in goede doen. Hij wist niet
meer dan 5151 punten bij elkaar
te sprokkelen hetgeen voor hem
uiteraard zeer teleurstellend was.
Dit was echter ruimschoots voldoende voor de poedelprijs zodat hij de eerstvolgende klaverjasavond dan ook de hieraan ver-

bonden troostprijs in ontvangst
mag nemen.
Marsen
De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUO plant verzorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door
Johan Zeldenthuis, Klaas Post,
Piet Luijten en Dora van der Steen
terwijl de cadeaubonnen in deze
categorie, eveneens te besteden
bij DUO plant, in het bezit kwamen van Dre Verhoef, Fred Witsel,
Els Luijten, en Anneke Lebesque.
De flessen wijn gingen als marsenprijs deze keer wederom naar
Els Luijten en Anneke Lebesque
en verder naar Egbert Verkerk en
Louis Franken.
Alle prijswinnaars van harte proficiat. De eerstvolgende klaverjasavond wordt weer gespeeld op
donderdag 21 maart in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

