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Gemeente maakt het winkeliers 
Zijdelwaard moeilijk!

Dit was een regelrechte aanval op 
het bestaan van het Volendam-
mers Vispaleis die al jaren geves-
tigd is in het winkelcentrum en 
daarvoor fl ink heeft geïnvesteerd 
en een hoge huur betaalt. Na een, 
niet zo vriendelijk, gesprek met 
de standhouder heeft deze eie-
ren voor zijn geld gekozen en zijn 
vergunning teruggeven.
De winkeliersvereniging, bij mon-
de van Kapper Joepsze, is het ge-
sprek aangegaan met de verant-
woordelijk wethouder, om dit 
soort confrontaties te voorko-
men. Afgelopen donderdag heeft 

dat gesprek plaats gevonden en 
er is een consensus bereikt door-
dat de gemeente zicht bereid 
toonde eerst overleg te hebben 
met de winkeliersvereniging over 
welk soort branche een stand-
plaats krijgt.

Weer...
De wethouder en de winkeliers-
vereniging waren het erover eens 
dat het een aanvulling moet zijn 
op het winkelcentrum en geen 
directe en oneerlijke concurren-
tie. De standplaatshouders zitten 
natuurlijk op veel lagere kosten 

dan de winkeliers. Tot ieders gro-
te verbazing bleek de gemeen-
te, zonder enig overleg, voor de 
maandag en dinsdag een vergun-
ning hebben afgegeven voor een 
kippengrill en een groentekraam. 
Directe concurrentie voor de poe-
lier en de groentezaak. Dit tegen 
alle beloftes in. Contact bij de ge-
meente wist te melden dat dit de 
donderdag ervoor nog niet be-
kend was bij de wethouder en dat 
dit beleid een gevolg was van zijn 
voorganger. De winkeliers voelen 
zich bedreigd in hun bestaan en 
hopen dat de gemeente toch nog 
het een en ander kan terugdraai-
en anders zou er nog wel eens 
leegstand op Zijdelwaard kunnen 
ontstaan. Juist nu Zijdelwaard vol 
begint te raken.

Uithoorn - De gemeente Uithoorn maakt het de winkeliers in Zij-
delwaard het ondernemen zeer moeilijk door hun standplaat-
senbeleid. Een poosje geleden heeft de gemeente Uithoorn een 
standplaatsvergunning afgegeven voor een viskraam. 
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Uithoorn – Het voorstel van de 
fracties CDA en Groen Uithoorn, 
om nog voor oktober dit jaar even 
een kinderburgemeester voor 
Uithoorn te benoemen, is don-
derdagavond tijdens de openba-
re raadsvergadering van tafel ge-
veegd. Alle fracties vonden het 
te snel, niet goed doordacht en 
het voegt niets toe. De inspreek-
ster Petra Goesten, directeur van 
het Integraal Kindercentrum (IKC) 
DUET en vreedzaam IKC en lid van 
de stuurgroep Vreedzame Wijk 
Uithoorn verwoordde het uitste-
kend: “Ik heb de discussie rond-
om de kinderburgemeester ge-
volgd en onze stuurgroep is on-
derweg ook om advies gevraagd. 
Toch wilde ik ons geluid hier la-
ten horen. Bij het indienen van 
de motie van 29 november is ge-
sproken over het stimuleren van 
de actieve betrokkenheid van de 
burgerij. Dit zouden we dan voor 
elkaar krijgen volgens het princi-
pe “Jong geleerd is oud gedaan”. 
Het jong leren zou dan bereikt 
worden door een kinderburge-
meester in te stellen. Daarbij nog 
wat lespakketten ‘op maat maken” 
om zo het vak staatsinrichting op 
de Uithoornse scholen naar een 
hoger plan te tillen. Als directeur 
van een Vreedzame IKC en actief 
betrokken bij het programma de 
Vreedzame wijk viel mij direct 
op dat in de motie volledig voor-
bij werd gegaan aan wat er al ge-
daan wordt in Uithoorn op het ge-

bied van burgerschap en het bie-
den van een democratische oe-
fenplaats in Uithoorn”, als Petra 
Goesten

Bezwaren uitgelegd
“In de periode waarin het raads-
voorstel is opgesteld, is er na-
mens de initiatiefnemers overleg 
geweest met leden van de stuur-
groep Vreedzame Wijk. Wij heb-
ben daar onze bezwaren al uitge-
legd. Een kinderburgemeester uit 
het niets is een puur ceremonië-
le functie en draagt naar onze me-
ning op geen enkele wijze bij aan 
het geven van een stem aan kin-
deren. We hebben hen uitgelegd 
dat het proces van de Vreedzame 
Wijk, van enkele naar meer vreed-
zame Wijken en naar een Vreed-
zaam Uithoorn, een proces is van 
lange adem. Een kinderburge-
meester zou niet op zichzelf moe-
ten staan, maar zou input moeten 
krijgen vanuit kinderraden, waar-
in de Uithoornse kinderen par-
ticiperen. Zij kunnen input leve-
ren voor de onderwerpen waar-
over ze mee willen praten, waar-
over ze zich zorgen maken of over 
hun wensen. Op die wijze leer je 
kinderen omgaan met een demo-
cratie, leer je ze debatteren, om-
gaan met verschillen, met het be-
grip meerderheid van stemmen, 
maar ook met aandacht voor de 
minderheid.”, aldus Goesten 

Vervolg elders in deze krant.

Initiatiefvoorstel CDA en 
Groen Uithoorn van tafel 
Voorlopig geen 
kinderburgemeester
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

OOK VOOR UW 
PEUGEOT
ZIT U GOED BIJ 

CITROËN AALSMEER
Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369

Technisch 
identiek!

Gert de Jong Automobielen

Impressie van de nieuwbouw Allure aan de Amstel (fase 1) door Zeeman Vastgoed met links de Thamerweg en 
rechts beneden de Petrus Steenkampweg

‘Allure aan de Amstel’ 
kan van start gaan
Uithoorn - Het ziet er alleszins 
naar uit dat op het al jaren braak-
liggende terrein van de Vincke-
buurt aan de Petrus Steenkamp-
weg binnenkort nieuwbouw van 
woningen kan worden gerea-
liseerd. Deze suggestie ligt ten 
grondslag aan de mededeling 
van wethouder Hans Bouma (Wo-
nen en Leefomgeving) tijdens de 
raadsvergadering op donderdag 

28 maart jl. Naar zijn eigen zeg-
gen een prettig bericht wat hij als 
volgt verwoordde: “Vorige week 
ben ik benaderd door de Provin-
cie Noord-Holland en Zeeman 
Projectontwikkeling. Het beslag 
van ons project Vinckebuurt is er 
af. De partijen hebben een schik-
king getroff en. Afgelopen maan-
dag heb ik met Zeeman aan ta-
fel gezeten om te bekijken hoe 

snel wij het project Vinckebuurt 
van de grond zullen weten te krij-
gen. De brief met de verder infor-
matie is onderweg naar uw raad. 
Persoonlijk vind ik dit een hele 
mooie boodschap voor het colle-
ge als de raad,” aldus Bouma.
Niet alleen een aangenaam be-
richt voor het bestuur, maar meer 
nog voor inwoners uit Uithoorn 
en omstreken die in 2014 bij Zee-

man hadden aangekondigd be-
langstelling te hebben voor een 
woning in de Vinckebuurt. Toen 
startte de verkoopactie van de 
eerste woningen bij EKZ Make-
laars en Koop Lenstra onder de 
naam deelproject ‘Allure aan de 
Amstel’. 

Thamerweg
Anderzijds is het de vraag in hoe-
verre de bewoners van de huizen 
aan de Thamerweg – en hoofdza-
kelijk die nabij de hoek met de Pe-

trus Steenkampweg – blij zullen 
zijn met het gegeven dat er straks 
nieuwbouw wordt gepleegd op 
het terrein voor hun deur. Een 
aantal woningen dat dateert uit 
begin vorige eeuw, zijn niet on-
derheid. Door heiwerk op het ter-
rein zou zomaar eens schade aan 
deze woningen kunnen ontstaan. 
Een ervan is zo’n vijf jaar gele-
den ontruimd omdat die al onbe-
woonbaar zou zijn geweest. 

Vervolg elders in deze krant.

Waterlekkage 
door hennep

Uithoorn – Op donderdag 
28 maart rond negen uur in 
de avond werd de politie ge-
vraagd naar Op de Schans te 
gaan vanwege een waterlek-
kage. Eenmaal binnen ont-
dekken de agenten al snel de 
oorzaak van de lekkage. In 
het pand werden zo’n 1.000 
hennepplanten aangetrof-
fen. De planten zijn vernie-
tigd en alle apparatuur is in 
beslag genomen. Op last van 
de burgemeester is het pand 
direct afgesloten.

Uithoorn – Naar aanleiding van 
de beschieting van een woning 
aan Rode Klaver heeft de poli-
tie afgelopen vrijdag 29 maart 
twee personen aangehouden. 
Een 20-jarige man uit Amsterdam 

wordt er van verdacht de wagen 
bestuurd te hebben en een 23-ja-
rige man uit de hoofdstad wordt 
verdacht de schoten te hebben 
gelost. Het onderzoek is nog in 
volle gang.

Aanhoudingen na beschieten 
woningen

Brom  ets gestolen
Uithoorn – In de nacht van zon-
dag 31 maart op maandag 1 april 
is vanaf Brunel een scooter gesto-
len. De Piaggio is zwart van kleur, 
voorzien van een beenkleed en 
het kenteken is F-385-KX. De dief-

stal heeft tussen tien uur ’s avonds 
en negen uur in de ochtend plaats-
gevonden. Wie meer informatie 
heeft, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.
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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, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

Financieel café
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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.

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

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

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

- Goede vrijdag: vrijdag 19 april 2019 gesloten
- 2e Paasdag: maandag 22 april 2019 gesloten
- Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019 gesloten
- Dag na Hemelvaart (brugdag): vrijdag 31 mei 2019 gesloten, 

scheidingsdepot open
- Burgerzaken: gesloten 27 mei i.v.m. centraal stemmen 
 tellen Europese verkiezingen
- 2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 gesloten

Openingstijden tijdens 
de feestdagen

Evenementen in Uithoorn
6 april Voorjaarsmarkt
6 en 7 april Kom in de Kas
22 april Kwakelse Dijkentocht
27 april Koningsdag
4 mei Dodenherdenking De Kwakel
4 mei Dodenherdenking Uithoorn
5 mei Bevrijdingsdag
11 mei Braderie
25 mei Schansfestival
9 en 10 juni Foodtruckfestival
28 t/m 30 juni Amstelland Festival
21 juli All American Sunday
3 augustus Zomermarkt
23 augustus Foodtruckfestival

Parkeerverbod
Hélène Swarthlaan
In de Hélène Swarthlaan wordt op 
verzoek van buurtbewoners een 
parkeerverbod ingesteld. Na her-
inrichting van de straat is geble-
ken dat er hinderlijk wordt gepar-
keerd. Om parkeerhinder te voor-
komen en de in- en uitritten van 

woningen bereikbaar te houden 
wordt het parkeerverbod inge-
steld. Het verkeersbesluit voor het 
maken van dit parkeerverbod is 
bekendgemaakt in de Staatscou-
rant (zie overige digitale bekend-
makingen via www.uithoorn.nl).

Financieel café officieel 
geopend
Het Financieel café is dinsdagoch-
tend 26 maart officieel geopend 
in Gezondheidscentrum De Wa-
terlinie aan de Koningin Máxima-
laan 30. Vanaf nu staan elke dins-
dag tussen 8.30 en 11 uur getrain-
de vrijwilligers klaar van Uithoorn 
voor Elkaar voor alle vragen over 

geldzaken en administratie. Heb 
je bijvoorbeeld hulp nodig met het 
invullen van papieren, het sorte-
ren van de post of wil je advies 
bij schulden? Kom langs, een af-
spraak maken is niet nodig. Meer 
informatie is te vinden via www.
uithoornvoorelkaar.nu.

Resultaten enquête 
woonruimteverdeling
Eind januari is een enquête uit-
gezet onder inwoners en woning-
zoekenden in de gemeenten in de 
regio`s Zaanstreek-Waterland, 
Amsterdam en Amstelland-Meer-
landen. Het doel was om de me-
ning te peilen van een zo breed 
mogelijke groep inwoners over de 
verdeling van de schaarse socia-
le huurwoning. 

De enquête is het eerste deel van 
het traject van inspraak en ad-
vies. Gemeenten en corporaties 
in deze regio zoeken samen naar 
nieuwe regels waarbij woningzoe-
kenden die dat hard nodig heb-
ben eerder aan de beurt komen 
en waarbij de doorstroming beter 
op gang komt. De schaarste los-
sen we hiermee niet op, maar het 
moet tot een betere verdeling lei-
den.

De resultaten
De enquête, over wie voorrang 
moet krijgen op een sociale huur-
woning en hoe deze woningen 
toegewezen moeten worden, liep 
tot 13 februari. In totaal waren er 
ruim 24.000 reacties van huur-
ders, kopers, jong en oud, wel en 
niet woningzoekend, kortom een 
brede vertegenwoordiging van de 
inwoners van deze regio. Daar-
van wonen er zo’n 1.000 in Uit-
hoorn en De Kwakel. 
De resultaten laten zien dat er 
veel verschillende meningen zijn 
in de regio. Een belangrijk resul-
taat is dat er begrip is voor het 
toewijzen van een woning aan 

woningzoekenden die een wo-
ning hard nodig hebben, maar die 
niet in de urgentie-regeling vallen. 
In de enquête is door 45% van de 
deelnemers aangegeven meer 
dan de helft van de woningen toe 
te willen wijzen aan woningzoe-
kenden die heel hard een woning 
nodig hebben. 
Van de invullers vindt 39% het 
een redelijk alternatief, dat men-
sen die heel hard een woning no-
dig hebben een tijdelijke woning 
of gedeelde woning krijgen toege-
wezen, maar 54% vindt van niet. 
Zij vinden dat iedereen een gewo-
ne sociale huurwoning moet krij-
gen, met een vast huurcontract.
De uitgebreide rapportage is te 
vinden op www.uithoorn.nl onder 
inwoner-ondernemer / wonen en 
(ver)bouwen / huren en kopen in 
Uithoorn.

Wat gebeurt er met de 
uitkomsten?
De uitkomsten zijn gesprekson-
derwerp bij allerlei bijeenkomsten 
die dit voorjaar in de vijftien ge-
meenten worden georganiseerd. 
In Uithoorn gebeurt dat met een 
aantal organisaties die goed we-
ten wat er in Uithoorn en De Kwa-
kel speelt op het gebied van wo-
nen. De bijeenkomsten dienen 
als input voor woningcorporaties 
en gemeentebesturen om te ko-
men tot een voorstel voor een 
nieuw verdeelsysteem. Dit voor-
stel wordt door de gemeenteraad 
besproken, ook is er later dit jaar 
inspraak mogelijk.

Duo+ zoekt voor de gemeenten Uithoorn 
en Ouder-Amstel 

een nieuw visitekaartje
Ben jij een representatieve gastvrouw/gastheer en gemiddeld 4 uur 
per maand beschikbaar? Wil jij het visitekaartje worden van onze 
organisaties en het eerste aanspreekpunt voor onze klanten, collega's 
en bezoekers tijdens avond-/raadsvergaderingen en evenementen? 

Kijk op en solliciteer via www.werkeninhetwesten.nl.
Eerst meer weten? Bel met Kim Jansen (0297 – 513176).

Wist je 
dat?

Je naast het gemeentehuis 
ook terecht kan in Gezond-
heidscentrum de Waterlinie 
(Koningin Máximalaan 30) 
met vragen over wonen, wel-
zijn, zorg, schuldhulpverlening 
of jeugdhulp? Een klantmana-
ger van de gemeente is maan-
dag en dinsdag aanwezig van 
8.30 uur tot 12.00 uur in het in-
formatie- en adviespunt dat de 
gemeente daar deelt met Uit-
hoorn voor Elkaar. Naast de 
gemeente is daar een mede-
werker aanwezig van MEE, 
Participe, Mantelzorg & Meer, 
Videt of Tympaan-De Baat. 
Naast vragen waar de ge-

meente over gaat, kan men 
hier ook terecht voor informa-
tie over meedoen en participa-
tie zoals het invullen van vrije 
tijd, het organiseren van een 
activiteit in de wijk, vrijwilligers-
werk en het opdoen van so-
ciale contacten. Het Infopunt 
is maandag, dinsdag en don-
derdag geopend van 8.30 tot 
12.00 uur. Let op: de gemeen-
te zit er alleen op de maandag 
en dinsdag.

Kijk ook eens op 
www.uithoornvoorelkaar.nu 
of bel met (0297) 303044



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 
o  i e e e e in en en e en a in en oo  o  www. it oorn.n  en 
o  tt zoe .o  ie e e en a in en.n

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 in-
zage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek 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 bin-
nen 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 op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
voor o i e voorzienin ’ wor en aan evraa .
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep 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 be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 

eroe ri t ren t e re t an  ri  e o ten in re enin . et e
sluit 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 voor o i e voorzienin ’ wor en aan evraa . 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. 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 voor-
ziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-

en en ver eer e iten a een no  via www.o  ie e e en a in
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vi e. U wor t at a to ati ’ e n or eer  over e iten it e e
meente Uithoorn.

TER INZAGE
- Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 3. Inzageperiode 22 

februari 2019 t/m 4 april 2019. Inlichtingen bij Afdeling wonen en wer-
ken, R.A. Noorhoff, (0297) 513111.

- Vaststelling Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied De Kwakel. Inzage-
periode 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.

 er inza e e in  ntwer e te in an r i n ’. nza e eri
ode 7 maart 2019 tot en met 18 april 2019. Inlichtingen bij afdeling wo-
nen 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
- 2019-020075, Achterweg 4, het realiseren van een in-uit rit, inclusief 

Duiker (ontvangen 14-03-2019).
- 2019-020151, Stelling 1, het vervangen van de garagedeur door een 

hardhouten kozijn met 3 ramen (ontvangen 12-03-2019).
- 2019-021053, Iepenlaan 15, het veranderen van de woning (ontvangen 

20-03-2019.
- 2019-021103, Dwarsweg 15, het uitbreiden van een bestaand bedrijfs-

gebouw (ontvangen 19-03-2019).
- 2019-021681, Pastoor J. Dijklaan 57, het plaatsen van een dakkapel 

(ontvangen 03-03-2019).
Uithoorn
- 2019-021712, Harlekijneend 2, het vervangen van de beschoeiing en 

de schutting en het vergroten van de vlonder (ontvangen 22-03-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-020151, Stelling 1, het vervangen van de garagedeur door een 

hardhouten kozijn met 3 ramen (vergunningvrij, verzonden 20-03-
2019).

Uithoorn
- 2019-009918, Fregat 14, het vergroten van de woning (ingetrokken).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2019-006586, Prinses Margrietlaan, het plaatsen van een zeecontainer 

en afvalcontainer van 
- 20-01 t/m 12-04-2019 (verzonden 19-03-2019).
- 2019-007086, Prinses Margrietlaan, het plaatsen van een afvalcontai-

ner van 29-01 t/m 31-03-2019 (verzonden 19-03-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2019-008583, Amsterdamseweg 25, het oprichten van een digitale 

drukkerij (verzonden 22-03-2019).
- 2019-014749, Schootsveld 7, het uitbreiden van een steiger (verzonden 

21-03-2019).
- 2019-004386, J.N. Wagenaarweg 1, het uitbreiden van een bedrijfs-

pand (verzonden 27-03-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-020529, Wilhelminakade 3, kennisgeving incidentele festiviteit op 

27 april 2019 van 15.00 tot 19.00 uur (ontvangen 15-03-2019).
- 2019-020579, Wilhelminakade 3, kennisgeving incidentele festiviteit op 

13 april 2019 van 14.00 tot 23.30 uur (ontvangen 15-03-2019).
- 2019-020477, Marktplein 11, aanvraag evenementenvergunning op 27 

april 2019 van 10.00 – 23.00 uur (ontvangen 19-03-2019).
 01 0 0  ar t ein 11  aanvraa  ont e  n  art.  ran  en o

recawet op 27 april 2019 van 10.00 tot 23.00 uur (ontvangen 19-03-
2019).

- 2019-021118, Oranjepark, aanvraag evenementenvergunning Jantje 
Beton Buitenspeeldag op 12 juni 2019 (ontvangen 21-03-2019).

- 2019-021911, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festi-
viteit op 26 april 2019 van 20.00 tot 01.00 uur (ontvangen 21-03-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-007265, Achterweg 6 t/m 34 De Kwakel, evenementenvergunning 

Kom in de Kas op 6 en 7 april 2019 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 
19 -03-2019).

 01 00 1  terwe   e wa e  ont e  n  arti e   ran  en 
horecawet op 6 en 7 april 2019 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 19-
03-2019).

 01 01  r i n 1  e in  i.v. . niet ara o er i e i een
komst op 13 april 2019 (verzonden 27-03-2019).

Uithoorn
 01 00 0  r e  at  aat en van een ontainer van 0 01 t  1

12-2019 (verzonden 19-03-2019).
- 2019-018125, plaatsen van 20 reclameborden en 3 spandoeken van 

09-06 t/m 22-06-2019 t.b.v. evenement Amstelproms (verzonden 18-
03-2019).

- 2018-083706, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning voor de ver-
koop van groente en fruit op dinsdag - vanaf 2 april 2019 (verzonden 
20-03-2019).

- 2019-006202, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning voor de ver-
koop van verse en gegrilde kipproducten op maandag – vanaf 1 april 
2019 (verzonden 20-03-2019);

- 2019-020341, Burgemeester Kootlaan 1, plaatsen van een opslagcon-
tainer van 19-03 t/m 26-03-2019 (verzonden 21-03-2019).

- 2019-015418, Thamerhorn 1, exploitatievergunning horecabedrijf aan 
de exploitant van Best Western Amsterdam Airport Hotel Uithoorn tot 
21 maart 2019 (verzonden 21-03-2019)

 01 01  ee ree  ont e  n  arti e   ran  en ore a
wet tijdens 4 toneelvoorstellingen op 12 en 13 april en 25 en 26 oktober 
2019 (verzonden 28-03-2019).

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

De Kwakel - Op zondag 31 
maart organiseerde Tennisclub 
Qui Vive een Open Dag onder 
het moto “Bring a friend”. De-
ze dag - de opening van het 
tennisseizoen - was iedereen, 
ook niet-leden, uitgenodigd 
om mee te doen aan de activi-
teiten. Mede dankzij het prach-
tige zonnige weer was de op-
komst heel groot en werd het 
een geslaagde zondag. 

In de ochtend werd begonnen 
met een familie-toernooi waarin 
kinderen samen met hun vader, 
moeder, opa, oudere broer of zus 
het opnamen tegen andere kop-
pels. 
Ondanks het korte nachtje, als 
gevolg van het ingaan van de zo-
mertijd, waren er veel enthousi-
aste deelnemers gekomen. Met 
veel plezier en enthousiasme 
werden er prachtige rally’s ge-
speeld en zelfs toen er poffer-
tjes gegeten konden worden, wil-
den een aantal kinderen nog niet 
stoppen.

Middag
In de middag was er een vol pro-
gramma voor de volwassenen. 
Er kon meegedaan worden aan 
een proefles, de snelheid van de 
service kon gemeten worden en 
er werden toss wedstrijden ge-
speeld. Er was een hoge opkomst 
en er werden vele wedstrijden ge-
speeld. Vanaf komend weekend 
beginnen de competitiewedstrij-
den weer en is er op alle week-
enden in april en mei weer vol-
op wedstrijdtennis te zien op de 7 
kunstgrasbanen. Elke dinsdag- en 
donderdagavond worden er toss 
avonden georganiseerd. Heeft u 
de Open Dag gemist en is door 
dit artikel de interesse in de ten-
nissport gewekt, kom gerust eens 
kijken! Tennisclub Qui Vive is ge-
legen op het prachtige complex 
aan de Vuurlijn 30, 1424 NR De 
Kwakel. De club beschikt over 7 
prachtige kunstgrasbanen met 
verlichting, 2 minitennisbanen en 
een oefenwand. Kijk ook eens op 
onze site www.quivivetennis.nl of 
ga naar info@quivivetennis.nl.

Geslaagde open dag 
Tennisclub Qui Vive



Regio - De Tuin Bram de Groote 
ligt aan de Boterdijk in Uithoorn 
en is sinds 1994 als natuurgebied 
in beheer bij Stichting Landschap 
Noord-Holland (LNH). De tuin 
omvat onder meer een boom-
gaard, een bloemenweide, een 
moerasbos, een flink aantal bor-
ders en een weide, waar in de zo-
mer kal�es grazen. De werkgroep 
Tuin Bram de Groote bestaat uit 
14 vrijwilligers, die wekelijks be-
zig zijn met het onderhoud van 
de tuin. Op de eerste zondag van 
april tot en met september is de 
tuin open voor bezoekers. Naast 
de open dagen is het mogelijk 
om op woensdagmorgen (de we-
kelijkse werkochtend van de vrij-
willigers) tussen 9.00 en 12.00 uur 
in de tuin rond te kijken. 

Open dag
Zondag 7 april is onze eerste 
open dag van dit jaar. Het is al vol-
op lente in de tuin. De sneeuw-
klokjes en de krokussen, die er 
altijd als eerste bij zijn, hebben 
plaats gemaakt voor andere bol-
len zoals driekantig look, narcis-
sen, sneeuwroem en wilde hya-
cinten. Ook bosanemonen, hel-
leborussen, sleutelbloemen en 
speenkruid bloeien volop. Ook de 
magnolia, de stermagnolia en de 
fruitbomen bloeien volop. Kort-
om, er valt weer veel te genieten.

Gratis
De tuin ligt in Uithoorn op de 
hoek van de Boterdijk en Elzen-
laan en is op 7 april open van 
13.00 tot 16.00 uur. Wij ontmoe-
ten u daar graag. U kunt naar bin-
nen via de zijingang van de tuin 
tegenover de werkschuur van 
Landschap Noord Holland aan de 
Elzenlaan. Fietsen kunnen wor-
den gestald bij de werkschuur. 
De toegang is gratis.

04 3 april 2019

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.100

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL
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Stretchwalker proefloopdag
Regio - Op vrijdag 5 en zaterdag 
6 april is er weer een Strechwal-
ker Proefloopdag bij Smit schoe-
nen Mijdrecht. Iedereen die ken-
nis wil maken met de award-win-
nende balans schoen is van har-
te welkom om zelf te  testen wat 
een verschil deze revolutionaire 
schoen voor je houding kan bete-
ken. De klanten mogen met een 
paar test schoenen een uur lang 
buiten gaan wandelen of winke-
len en ervaren hoe balans je leven 
kan veranderen! De oorsprong 
van Strechwalker (zool) is geba-
seerd  op het balansprincipe van 
de oude traditionele Japanse san-
daal Ippon-ba geta, een balanssy-
steem, dat de harmonie tussen 
mens en natuur symboliseert. De-
ze houten Japanse sandaal balan-
ceert op een hak, die in het mid-
den van de zool is geplaatst waar-

door de drukverdeling onder de 
voet verdeeld wordt en je ge-
wrichten met 30% minder belast 
worden. Doordat de zool iets ver-
hoogd is worden de bekken ge-
kanteld en komen de wervels bo-
ven elkaar te staan, waardoor je 
nog makkelijker loopt. Het gepa-
tenteerde stretchleer zorgen voor 
een perfecte pasvorm en een wa-
re wellness voor uw voeten. Ui-
termate geschikt voor mensen 
met reumatische klachten,  ge-
voelige voeten, rugklachten of di-
abetes en voor iedereen die lek-
ker wil lopen op hippe pasvorm-
schoenen. Wees welkom op vrij-
dag 5 of zaterdag 6 april bij Smit 
schoenen Mijdrecht en laat je ver-
rassen door deze award winnen-
de schoenen. 
Voor meer info zie advertentie 
elders in dit blad.

Open Dag Tuin Bram de 
Groote

Regio - De zaterdagse postzegel-
ruilbeurs van de Filatelisten Ver-
eniging Uithoorn wordt gehou-
den op zaterdag 6 april en U bent 
van harte welkom. En er zijn al-
tijd leden van de Filatelisten Ver-
eniging aanwezig, bij wie U in-
formatie kunt inwinnen over het 
verzamelen van postzegels. De 
vertrouwde handelaren zijn weer 
aanwezig, waarbij U de benodig-
de postzegels kunt aanschaffen. 
Ook zijn er de stuiverboeken, dat 
zijn insteekboeken met postze-
gels, waar U zegels uit mag ne-
men voor 1 stuiver per stuk. De 
ruilbeurs is open van 10.00 tot 
14.00 uur. Het adres is Wijksteun-
punt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Filatelisten 
Vereniging 
Uithoorn

Vogelexcursie 
Westbroekse Zodden
Regio - Op zaterdag, 6 april orga-
niseert de Vogelwerkgroep van 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn 
een vogelexcursie naar de West-
broekse Zodden. 
De Westbroekse Zodden liggen, 
zoals de naam al zegt bij West-
broek in de provincie Utrecht. 
“Zodde” betekent laag gelegen, 
moerassig land. De Westbroek-
se Zodden vormen een bijzon-
der natuurgebied van ongeveer 

52 hectare, waar alle stadia van 
de verlanding te zien zijn. Er is 
moerasbos, trilveen, open wa-
ter en grasland. Het lijkt hier en 
daar of het land zomaar overgaat 
in water. De wandeling van onge-
veer 4 km gaat over het Bert Bos-
pad, genoemd naar de boswach-
ter, die zich jarenlang heeft inge-
zet voor het behoud van dit ge-
bied. Het wandelpad loopt eerst 
door het moerasbos, daarna door 

Prachtig resultaat inzamelings-
actie Voedselbank
Uithoorn - Ondanks het mooie 
voorjaarsweer zijn de kratten af-
gelopen zaterdag weer goed ge-
vuld bij Albert Heijn op Zijdel-
waardplein. Dankzij de enthou-
siaste medewerking van AH Zij-
delwaard door een mooi produc-
teneiland neer te zetten bij de in-
gang, de inzet van de vrijwilligers 
van de Voedselbank en de gul-
le giften van het winkelend pu-
bliek is het resultaat maar liefst 73 
volle kratten. In de collectebus is 
bij elkaar een bedrag gedoneerd 
van €185,45. Deze actie was weer 

hard nodig om veel huishoudens 
in Uithoorn en De Kwakel van le-
vensmiddelen te voorzien. Op 
deze manier kunnen de voedsel-
pakketten weer wat worden uit-
gebreid. Het is elke week een be-
hoorlijke klus om ze te vullen.
Naast doneren kunnen inwoners 
ook vrijwilliger worden bij Voed-
selbank Uithoorn/De Kwakel. 
Belangstellenden die mee wil-
len helpen bij de supermarktac-
ties bijvoorbeeld kunnen mailen 
naar: vrijwilliger@voedselbank-
uithoorn.nl

Werkgroep Fairtrade 
Uithoorn in oprichting
Uithoorn - Op 28 maart j.l. kwa-
men we als Werkgroep Fairtrade 
Gemeente Uithoorn in oprichting 
bij elkaar om te praten hoe we de 
werkgroep gaan bemensen.
Ook bespraken we hoe de taken 
zullen worden opgeschreven en 
een jaarverslag 2019 zal worden 
gemaakt. De werkgroep heeft 
nog wel een aantal mensen no-
dig die het belangrijk vinden om 
de producenten in de ontwikke-
lingslanden te steunen doormid-

del van deze Fairtrade Gemeen-
te campagne. Zou u zich ook wil-
len inzetten zoek dan even con-
tact met Betty Kooij, e-mail: jb-
kooij@kabelfoon. Er zijn zes cri-
teria nodig om de titel Fairtrade 
Gemeente te verkrijgen. Sommi-
ge kunnen snel worden afgerond, 
andere duren wat langer. Geef je 
op, we hebben je hard nodig om 
dit doel te bereiken!
Meer informatie is te vinden op: 
www.fairtradegemeenten.nl

Open Podium Tavenu 
weer vol verrassingen
Regio - De Kwakel - Er klonk afge-
lopen zondag veel muziek in het 
dorpshuis in De Kwakel. Tavenu 
had een open podium georgani-
seerd, waar heel veel jonge muzi-
kanten en ook oudere muzikan-
ten muziek maakten.
In groep 4a en 4b van basisschool 
De Zon heeft een docente van Ta-
venu, juf Lieke, 4 weken muziek-
les mogen geven. De kinderen 
hadden samen een muziekstuk-
je ingestudeerd op trompetten 
en op slagwerkinstrumenten. Vol 
enthousiasme lieten ze dit horen 
aan hun ouders en familieleden. 
In de pauze mochten de kinde-
ren instrumenten uitproberen en 
konden ze zich opgeven voor 4 
gratis proeflessen bij Tavenu.
De eigen muzikanten van Ta-
venu lieten ook van zich horen. 

Het opleidingsorkest begon met 
2 liedjes. Er waren optredens op 
trompet, dwarsfluit, gitaar, bugel, 
saxofoon, drumstel en steelpan. 
Ook hele families traden op. De 
familie De Jong maakte met een 
grote groep muziek. Het publiek 
kon o.a. genieten van Always look 
on the bright side of life en Living 
Doll. Jan Kas en Koos Meijer sta-
len de show met hun zelfgemaak-
te slagwerk/drumstel van afval-
materiaal.
Wil je ook muziek maken bij Ta-
venu? Geef je dan nu op voor 4 
gratis proeflessen. Na deze proef-
lessen mag je beslissen of je ver-
der wilt gaan om na verloop van 
tijd mee te gaan spelen met een 
van de orkesten van Tavenu. Aan-
melden kan per mail naar tavenu-
dekwakel@gmail.com.

een meer open gebied, waar uit-
zicht op het water is: eendensoor-
ten, grauwe ganzen, de grote zil-
verreiger, zwanenparen en hope-
lijk is ook de purperreiger hier te 
zien. Het gebied is ook bekend 
om de aanwezigheid van roof-
vogels, zoals de havik, de sper-
wer, de buizerd, de torenvalk en 
de boomvalk. En de kans bestaat 
dat er visdie�es en sterns over-
vliegen. De natuurliefhebber kan 
hier met volle teugen genieten. 

Iedereen
Deze excursie is voor iedereen 
toegankelijk. Neem zelf wat te 
drinken mee en zorg voor pas-
sende kleding en stevig schoeisel. 
Een kijker is natuurlijk erg prettig. 
Verzamelen: parkeerplaats bij de 
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg in Wilnis.
Vertrek: om 8:30 uur per auto, 
meerijden is mogelijk.
Terug: rond 13:00 uur. Kosten: 
gratis. (vergoeding autokosten in 
overleg met de bestuurder)
Aanmelden: niet nodig. Excur-
sieleider Marion Leenen, 0294-
281625 / 06-53698616. Zie ook de 
website: ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Maar misschien wordt er een op-
lossing voor gevonden om deze 
woningen te kunnen behouden 
dan wel dat de betreff ende be-
woners door Zeeman iets anders 

wordt aangeboden. Het gaat hier 
om koopwoningen waarover de 
gemeente geen zeggenschap 
heeft, dan wel alleen voor de vei-
ligheid van de bewoners zorg-
draagt. In de achterliggende ja-
ren is er al eens veel commotie 

over geweest. Toen er in 2015 op 
het terrein  beslag werd gelegd 
door de provincie was de kou (tij-
delijk) uit de lucht. Tot nu dus.

Eindelijk na 8 jaar!
Reden van het beslag was dat dat 
de eigenaar van de gronden in de 
Vinckebuurt, Zeeman Real Esta-
te BV (waarvan Zeeman Vastgoed 
onderdeel is) samen met twee an-
dere ontwikkelende partijen be-
trokken was bij een juridisch ge-
schil over een ander project - de 
ontwikkeling van een bedrijven-
terrein - in de buurt van Hoorn 
in Noord-Holland, Distriport ge-
naamd. Door deze drie partijen 
is sinds 2011 hierover een rechts-
zaak gevoerd tegen de Provincie 
Noord-Holland. In het kader van 
dit juridisch geschil heeft de Pro-
vincie destijds conservatoir be-
slag gelegd op onder andere de 
gronden waarop het project ‘Al-
lure aan de Amstel’ door Zeeman 
Vastgoed zou worden gereali-
seerd. Aangezien de partijen hun 
geschil kennelijk hebben bijge-
legd is het beslag opgeheven en 
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Initiatiefvoorstel CDA en Groen Uithoorn van tafel
Voorlopig geen kinderburgemeester 
voor Uithoorn
Vervolg van de voorpagina

“Wij hebben in onze gesprekken 
duidelijk aangegeven dat we zo-
ver nog niet zijn in Uithoorn. En 
omdat we nu eenmaal Vreed-
zaam zijn en weten dat confl icten 
erbij horen, maar dat je streeft 
naar een win-win situatie, heb-
ben we ook gekeken of het mo-
gelijk was om nader tot elkaar te 
komen. We zijn in twee Uithoorn-
se wijken aardig op weg op naar 
een Vreedzame wijkraad.
Oktober redden we niet, maar 
wie weet kunnen we het versnel-
len, om wellicht in de eerste helft 
van 2020 input te kunnen leveren 
voor het kiezen van een kinder-
burgemeester.
Dat was ons voorstel aan de ini-

tiatiefnemers. Met belangstelling 
heb ik het nu voor ons liggende 
raadsvoorstel gelezen. Van een 
win-win situatie is totaal geen 
sprake.
Er is vastgehouden aan oktober 
als startdatum. Ik zie geen en-
kel aandachtspunt terug in dit 
voorstel en ook niet in de me-
morie van toelichting. Dit geeft 
precies weer waarom wij plei-
ten om te wachten met het aan-
stellen. Een kinderburgemeester 
met enkel een ceremoniële func-
tie heeft geen enkele meerwaar-
de. Ik vraag u dus: wacht met het 
benoemen van een kinderburge-
meester en blijf investeren in het 
creëren van een democratische 
oefenplaats voor alle Uithoornse 
kinderen, vanuit de scholen, de 

wijken en de gemeente” aldus Pe-
tra Goesten 

Helder
De initiatiefnemers CDA en Groen 
Uithoorn: “Helder, gloedvol be-
toog. Is geen woord Frans bij”, zo 
reageerde Andre Jansen van het 
CDA. Toch begreep hij niet wat nu 
toch de moeilijkheid was. Hij was 
ervan overtuigd dat ze precies 
gedaan hadden wat er tijdens de 
besprekingen was gevraagd: “ze-
ker gehoord hebbende de com-
missievergadering van vorige 
week, waar we toch dachten dat 
de meerderheid van de raadsle-
den een ceremoniële kinderbur-
gemeester wel zagen zitten”.
Alle overige fracties, inclusief de 
wethouder stonden achter het-

‘Allure aan de Amstel’ 
kan van start gaan

Impressie van de nieuwe woonwijk De Regentes van BPD met onder aan 
de foto de Burgemeester van Metelenstraat

kan Zeeman Vastgoed (Project-
ontwikkeling) samen met de ge-
meente plannen ontvouwen om 
het gebied nu eindelijk geschikt 
te maken voor woningbouw. Het 
duurt al even want op 20 april 
2011 werd in de Thamerkerk de 
exploitatieovereenkomst hier-
voor reeds getekend tussen Zee-
man Vastgoed, Bouwfonds Ont-
wikkeling (tegenwoordig BPD) en 
de gemeente Uithoorn voor de 
bouw van een nieuwe woonwijk 
in de Vinckebuurt.
Zeeman en het Bouwfonds zou-
den elk een deel daarvan voor 
hun rekening nemen. Pas in ja-
nuari 2016 werd door BPD het 
startsein gegeven voor de daad-
werkelijke bouw van haar deel 
van de woonwijk tussen de Bur-
gemeester van Metelenstraat en 
de Wilhelminakade, De Regen-
tes genoemd, die al aardig gevor-
derd en deels ook al bewoond is. 
Bij Zeeman Vastgoed kan men nu 
ook van start en gaat het – voor 
zover bekend - op voorhand om 
de nieuwbouw van 55 koopwo-
ningen in wat fase 1 wordt ge-
noemd van de in totaal 68 grond-
gebonden koopwoningen en 69 
koopappartementen/bovenwo-
ningen op het terrein tussen de 
Wilhelminakade, Petrus Steen-
kampweg en de Thamerweg. Zo-
dra er meer informatie naar bui-
ten komt zullen we u dat zeker la-
ten weten.

Gemeente gaat strijd aan met 
armoede en schulden
Seminar ‘inwoners eerder 
in beeld’ druk bezocht
Uithoorn  -  Nadat de gemeente-
raad onlangs unaniem heeft in-
gestemd met het nieuwe armoe-
de- en schuldenbeleid, is voor de 
gemeente Uithoorn de tijd voor 
actie aangebroken. In de vorm 
van een seminar is donderdag in 
dorpshuis De Quakel met andere 
organisaties en bedrijven met na-
me gesproken over hoe je inwo-
ners met (beginnende) geldpro-
blemen eerder in beeld krijgt. Bij-
na tachtig vertegenwoordigers 
van uiteenlopende organisaties 
sluiten zich enthousiast aan bij 
de gemeente om samen armoe-
de Uithoorn uit te krijgen.
Momenteel leven ongeveer 700 
huishoudens in Uithoorn in ar-
moede of op de armoedegrens. 
Veel kinderen wonen in deze 
huishoudens. De gemeente wil er 
alles aan doen om dit aantal dras-
tisch terug te dringen. ,,We heb-
ben onze samenwerkingspart-
ners hierbij nodig. Denk aan de 
voedselbank, scholen, huisartsen, 
zorgverzekeraars, energiebedrij-
ven, Uithoorn voor Elkaar en fi -
nanciële instellingen. We willen 
samen optrekken, de handen in-
een slaan voor een gezamenlijke 
aanpak,” aldus wethouder Ria Zijl-
stra (Werk en Inkomen) donder-
dag in het dorpshuis in De Kwa-
kel. Armoederegisseur Karin Wol-
tering legde tijdens het semi-
nar uit hoe de aanpak eruit ziet: 
,,Het aanpakken van armoede en 
schulden begint ermee om te zor-
gen dat inwoners die ondersteu-
ning nodig hebben, weten dat 
die er ook voor hen is. Meer infor-
matie en communicatie dus. Ook 
gaat de gemeentelijke dienstver-
lening op de schop, om zoveel 
mogelijk drempel uit de weg te 
ruimen. Formulieren, procedu-
res worden eenvoudiger en brie-
ven worden duidelijker. Verder 
gaat de gemeente meer in ge-
sprek met inwoners om te ho-
ren wat zij precies nodig hebben.” 
Om inwoners eerder in beeld te 
krijgen gaat de gemeente het 
project ‘Vroeg Eropaf’ uitbreiden. 
Nu werkt de gemeente al samen 
met Eigen Haard maar ze gaat bij-
voorbeeld ook samenwerken met 
energiebedrijven, zorgverzeke-
raars en de gemeentelijke belas-
tingen. Bij Vroeg Eropaf gaat een 
consulent van schuldhulpverle-
ning naar de bewoner met beta-
lingsachterstanden toe met de 
vraag of er hulp nodig is. ,,Met als 
doel om erger te voorkomen. Dus 
voorkomen dat schulden verder 
oplopen of voorkomen van een 
huisuitzetting of afsluiting van 
energie,” vervolgt Woltering.

Bezoekers
Tijdens het seminar van afgelo-
pen donderdag werden de be-
zoekers door deskundigen en 
mensen die uit eigen ervaring 
over fi nanciële problemen kun-

nen vertellen, meegenomen in 
de wereld van schulden. Irith de 
Vreede van Plangroep en deskun-
dige op het gebied van vroegsig-
nalering onderstreepte het be-
lang om mensen eerder in beeld 
te krijgen. Meer dan de helft van 
de inwoners met betalingsachter-
standen schakelt te laat hulp in. 
Bijvoorbeeld omdat men te lang 
denkt het zelf te kunnen oplos-
sen of door schaamte of simpel-
weg omdat ze de weg naar hulp 
niet kennen. Claudia Prange van 
Tympaan-De Baath en het Taal-
huis gaf uitleg over hoe je laag-
geletterdheid kan herkennen en 
hoe je mensen kan ondersteu-
nen. Ongeveer 3 duizend mensen 
in Uithoorn kunnen niet (goed) 
lezen en schrijven en uit onder-
zoek blijkt dat deze groep vaker 
en langer in fi nanciële problemen 
verkeren. Brieven worden onge-
opend weggegooid, waardoor ze 
niet op de hoogte zijn van rege-
lingen waar ze recht op hebben. 
Bijvoorbeeld een bijdrage voor 
sport of culturele activiteiten. Re-
keningen stapelen zich op omdat 
ook deze ongeopend in de pa-
pierbak belanden. 
Een optreden van jeugdige ac-
teurs van Kikid – die in hun leven 
allemaal zelf met armoede te ma-
ken hebben gehad – maakte veel 
indruk op de aanwezigen. In ver-
schillende theaterscènes beelden 
ze uit wat schulden doen met 
jongeren en hoe deze (makkelijk) 
kunnen ontstaan. Soraya van Ki-
kid: ,,De drempel om hulp te vra-
gen moet veel lager, zet jonge-
ren meer in hun eigen kracht en 
verleen maatwerk. Op die manier 
bereik je jongeren beter.”

Financieel café
Ook is tijdens het seminar aan-
dacht besteed aan het Financieel 
café dat vorige week in De Water-
linie is geopend. Inwoners kun-
nen hier terecht met persoonlij-
ke vragen over geldzaken. In de 
Waterlinie zijn iedere dinsdag-
ochtend professionals en vrijwilli-
gers aanwezig die kunnen helpen 
met brieven van instanties, wijzi-
gen van toeslagen, invullen van 
formulieren, budgetteren en het 
geven van informatie en advies. 
Er kwam ook een ervaringsdes-
kundige aan het woord. Een man 
die een zeer goedlopend media-
bedrijf runde, maar ziek werd. Hij 
verloor zijn bedrijf en zit nu in de 
bijstand. Wethouder Zijlstra na de 
workshop: ,,Dit is het bewijs dat 
het iedereen kan overkomen. We 
moeten het taboe rond armoe-
de en schulden daarom doorbre-
ken. Onze inwoners moeten zich 
vrij voelen om aan de bel te trek-
ken als er iets mis dreigt te gaan, 
zodat we ondersteuning kunnen 
bieden voordat de problemen je 
boven het hoofd groeien. We zijn 
er voor onze inwoners.”

Praktijkschool adopteert 
groenstrook van gemeente
Uithoorn - Wethouder Hans Bou-
ma en Sylvana Halkers, directeur 
van de Praktijkschool, hebben 
dinsdag een bruikleenovereen-
komst ondertekend waarin staat 
dat de leerlingen van de ‘groen-
klas’ de groenstrook achter de 
school in gebruik mogen nemen. 
Leerlingen Bryan (15), Arie-Jan 
(14) en docente Arina Beye waren 
tevens aanwezig bij de feestelijke 
ondertekening.
,,We zijn heel blij dat we dit stukje 
grond van de gemeente mogen 
‘adopteren’. Op deze manier heb-
ben we oefenruimte vlakbij on-
ze school,” vertelt directeur Hal-

kers enthousiast. Docente Beye: 
,,We hebben de oude planten er 
onlangs uitgehaald en we gaan 
nu samen met de leerlingen een 
plan maken voor herbeplanting. 
Dit wordt een onderdeel van ons 
lesprogramma.”
,,Goed dat we op deze manier 
kunnen bijdragen. Leuk ook om 
te horen dat niet alleen de leer-
lingen van de groenklas aan de 
slag gaan met het stukje grond. 
De leerlingen van de techniek-
klas gaan namelijk op hun beurt 
een hekje maken dat de strook af-
scheidt van het voetpad ernaast,” 
aldus de wethouder. 

Kleurrijke planten
De wethouder is benieuwd hoe 
het stukje grond er over een paar 
maanden uitziet.

Hij liet wel alvast doorschemeren 
dat hij hoopt op veel kleurrijke 
bloemen en planten.

geen de inspreekster naar vo-
ren had gebracht. De fractie van 
DUS: “Een kinderburgemeester, 
puur ceremonieel  is 1 kind, wij 
zien er totaal het nut niet van in 
“. Gemeente Belangen: “Waarom 
is er niet geluisterd naar de stuur-
groep”. VVD: “De tijd is er niet rijp 
voor. De scholen zitten er ook niet 
op te wachten. Eerst de Vreedza-
me Scholen verder uitrollen en 
dan over een paar jaar verder kij-
ken”. PvdA: “We zijn er niet voor. 
De indieners hebben hun best 
gedaan, maar dit geeft te veel 
druk”. 
Toen ook de wethouder zich ach-
ter de raad schaarde hadden de 
indieners het wel gezien: Jansen 
CDA: “Ik begrijp het niet, maar het 
zij zo”. Albers van Groen Uithoorn: 
“Verbazingwekkend dat er zo ge-
draaid wordt”. Er werd gevraagd 
om een schorsing en na de kor-
te schorsing werd het initiatief-
voorstel teruggenomen en werd 
er voorgesteld om gezamenlijk 
op termijn met een beter voorstel 
te komen.

De coalitie lanceerde op 28 maart 
de directeur van het Duet om het 
initiatief voorstel  over een kinder-
burgemeester van CDA  en Groen 
Uithoorn de nek om te draaien.  
CDA en Groen Uithoorn hebben 
een voorstel gedaan voor een 
kinderburgemeester in Uithoorn.  
Van het begin af aan was duide-
lijk dat de coalitie hier niet veel zin 

in heeft. Deze schermt met vreed-
zame scholen en vreedzame wij-
ken die eerst verder uitgebreid 
moeten worden voordat er een 
kinderburgemeester kan komen.  
Momenteel zijn er  maar drie van 
de elf scholen (27%) in Uithoorn 
een vreedzame school.
Jammer aan dit verhaal is dat 
vooral DUS! in dit proces regel-

LEZERSPOST

Voorstel kinderburgemeester 
vreedzaam de nek omgedraaid

matig veranderd is van mening. In 
het begin ging het voorstel voor 
een kinderburgemeester niet ver 
genoeg en moest er zelfs een kin-
der denktank komen om in een 
andere vergadering weer te op-
peren dat de kinderburgmeester 
alleen een ceremoniële functie 
moet krijgen.
De indiendende partijen hebben 
geprobeerd om hier in mee te be-
wegen en hebben het voorstel 
meerdere keren aangepast om 
draagvlak binnen de gemeente-
raad te creëren.
Groen Uithoorn en het CDA vin-
den het erg jammer dat in de 
raadsvergadering van afgelopen 

donderdag dan blijkt dat er hele-
maal geen draagvlak is voor een 
kinderburgmeester op dit mo-
ment en partijen dus weer gingen 
draaien.
Waar Groen Uithoorn en  het CDA 
nu wel benieuwd naar zijn is hoe 
aan kinderen  op een vreedzame 
school geleerd wordt hoe je de-
ze discussie zou kunnen voeren.  
Is eerst om een uitbreiding vra-
gen, er dan weer wat vanaf halen 
om tenslotte te concluderen dat 
je het niets vindt een voorbeeld 
voor onze kinderen?

Fractie Groen Uithoorn 





Uithoorn - “Ieder nadeel heeft z’n 
voordeel”, zei Johan Cruijff. Het 
bestuur van de Stichting Cultu-
rele Activiteiten Uithoorn (SCAU) 
had aanvankelijk gemengde ge-
voelens bij de gedwongen ver-
huizing van de maandelijkse con-
certen en theaterprogramma’s 
van de unieke Thamerkerk aan de 
Amstel naar “De Schutse” in Zij-
delwaard. Maar als de veelzijdi-
ge acteur, cabaretier, program-
mamaker en schrijver Peter Heer-
schop net als in 2017 zijn solo-
voorstelling weer in de Thamer-
kerk had moeten geven, had de 

SCAU wegens plaatsgebrek ze-
ker vijftig bezoekers de toegang 
moeten weigeren. In “De Schut-
se” hoefde dat niet. Overigens, tot 
vreugde van de SCAU, ook niet bij 
de afgelopen andere zondagmid-
dagevenementen met sterk toe-
genomen aantallen bezoekers. 
De ruim tweehonderd bezoekers 
die bij de SCAU deze zondag een 
vrolijke middag met Peter Heer-
schop kwamen beleven, konden 
in ‘De Schutse’’allemaal in de zaal. 
Gelukkig maar, want ook met zijn 
nieuwe programma “De Minister 
van Enthousiasme” heeft Heer-

schop zijn publiek uit Uithoorn en 
de regio weer een heerlijke ont-
spannen middag bezorgd.

Grappen en anekdotes 
in sneltreinvaart 
Ook in zijn nieuwe programma 
slalomt de cabaretier in vlot tem-
po van een anekdote naar een 
grap, en van een licht venijnige 
toespraak naar de herinnering aan 
een bizar voorval. Al was dit min-
der dan in zijn vorige programma 
een rode draad, zijn voormalige 
loopbaan als gymleraar bevatte 
toch ook dit keer weer grondstof 
voor humoristische bespiegelin-
gen, grappen en anekdotes. Ook 
nu verpakte Heerschop daar weer 
alledaagse levenswijsheden of 
pedagogische tips in. Dan bleek 
opeens dat de leraar die de jonge 
Peter met zijn deprimerende en 
kleinerende beoordeling tot een 
stotteraar maakte, toch degene 
was die ervoor had gezorgd dat 
Peter in een hogere klas de hoofd-
rol in een schooltoneelstuk kreeg. 
Een bewust therapeutische daad, 
want het was meteen afgelopen 
met het gestotter.

Serieuze zaak en improvisatie 
Je mag lachen om je fouten, vindt 
Heerschop. Inderdaad. Wat zwaar 

is kan licht worden gemaakt. En 
lol is een serieuze zaak. Voor Pe-
ter Heerschop is dat zo, want als je 
in bijna anderhalf uur uit je hoofd 
je publiek zo kon blijven boeien 
dat de volle Schutse telkens weer 
galmde van een collectief op-
klinkende schaterlach, dan gaat 
dat niet vanzelf. Dan is hard ge-
werkt aan de voorbereiding van 
dit succesvolle nieuwe program-
ma. Met ruimte voor improvisa-
tie, zoals paste bij het ontspan-
nen contact dat Heerschop had 
met de mensen in de zaal. Als dat 
contact er is en als je je op het po-
dium volkomen vrij voelt, kun je, 
zoals Heerschop, meteen vrien-
delijk een glaasje water bezorgen 
aan een hoestende mevrouw in 
de zaal. Op deze laatste middag 
van het SCAU-seizoen konden de 
bezoekers alvast het nieuwe pro-
gramma voor het seizoen 2019-
202 mee naar huis nemen. Daar-
over volgt nog informatie van de 
SCAU, ook op de website www.
scau.nl. Het nieuwe seizoen wordt 
geopend op zondag 13 oktober 
met een optreden door pianiste 
Helena Basilova, met mezzo-so-
praan Francine Vis en saxofonis-
te Eva van Grinsven. Thema van 
hun recital is “Frauen, Liebe und 
Leben”.
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Winkeliersvereniging Uit in Uithoorn 
aan de Amstel heeft een dorpsmanager!
Uithoorn – “Toen wij verno-
men, dat de provincie subsidie 
geeft voor het aanstellen van 
een dorpsmanager heeft ‘Uit in 
Uithoorn’ direct actie onderno-
men”, aldus het bestuur van win-
keliersvereniging ‘Uit in Uithoorn 
a/d Amstel’ (voorheen het Oude 
Dorp). I.s.m. de wethouder Eco-
nomische Zaken, de heer Hazen, 
heeft de toenmalige voorzitter 
Jos Holla alle benodigde informa-
tie en formulieren ingewonnen 
om de subsidie aan te vragen. 
Deze werd na ca. 7 maanden ver-
strekt. “Samen met de gemeen-
te Uithoorn, Oranjefonds verte-
genwoordigd door Marcel Zet-
hoven en Winkeliersvereniging 
‘Uit in Uithoorn a/d Amstel’ kwam 
het bedrag bijeen om een dorps-
manager aan te kunnen stellen. 
De dorpsmanager is hard nodig 
in Uithoorn dorp. Graag krijgen 
wij alle gezichten dezelfde kant 
op, waardoor er saamhorigheid 
ontstaat tussen winkeliers, hore-
ca, bewoners, winkelend publiek, 
verhuurders en leveranciers”, al-
dus het bestuur.

Wordt lid
“Wij willen ook niet aangesloten 
winkeliers en horecaonderne-
mers ervan overtuigen lid te wor-
den winkeliersvereniging ‘Uit in 
Uithoorn a/d Amstel’. Gezamen-
lijk kunnen wij werken aan een 
fijne samenwerking binnen ‘Uit 
in Uithoorn a/d Amstel’. Dit al-
les om bijv. overlast van horeca-
gelegenheden te verminderen, 
een mooi centrum te ontwikke-
len en samen aan een goede toe-
komst te bouwen. Een winkel-
straat die leeft, zonder al te veel 
leegstand, met sfeer, groen, toe-
risme, weinig criminaliteit, een 
mooi aangezicht en een gezon-

de toekomst met werkgelegen-
heid en uitgaansgelegenheid, 
kortom, een plek waar iedereen 
graag samenkomt. Jammer is 
wel, dat de voorzitter van ‘Uit in 
Uithoorn a/d Amstel’, Jos Holla, 
begin januari i.v.m. zijn gezond-
heid het voorzitterschap moest 
overdragen aan Dion van Tol, te-
meer hij zich er zo voor heeft in-
gezet om de financiën voor een 
dorpsmanager rond te krijgen. 
Achter de schermen blijft hij be-
trokken met de dorpsmanager en 
ook bij ‘Uit in Uithoorn a/d Am-
stel’. In februari starte de selec-
tie procedure voor de dorpsma-
nager. Deze werd gedaan door 
de voorzitter van Uit in Uithoorn 
aan de Amstel, Dion van Tol, zijn 
dochter, onderneemster Sandra 
van Tol van Duoplant. Marcel Zet-
hoven namens de Oranjeveren-
ging met zijn vrouw Sylvia Zetho-
ven van Matchville en Ron Brus-
sel, van de horecaonderneming 
Geniet a/d Amstel. Uit twee hoog 
gekwalificeerde kandidaten is de 
keuze gevallen op Hans van Lies-
hout uit Bussum. Hans heeft in 
Amsterdam een drietal goedlo-
pende horeca gelegenheden ge-
had en verkocht. Hij is voorzitter 
geweest van de winkeliersver. in 
de Ferd. Bolstraat in Amsterdam 
tijdens de problematiek duren-
de de aanleg van de noord-zuid 
lijn en is bovendien lid geweest 
van het bestuur Amsterdam Ci-
ty, waarbij hij diverse straatma-
nagers heeft begeleid en bijge-
staan. Hij spreek de taal van de 
horeca en kent de problemen van 
de detailhandel. Voor ons de juis-
te man om in Uithoorn dorp de 
problemen te verzamelen en de-
ze samen met gemeente, bewo-
ners en ondernemers op te los-
sen. Zijn plan van aanpak zal over 

ca. 4 weken met de betrokkenen 
worden besproken. Binnenkort 
kunt u Hans van Lieshout tegen-
komen en kunt u persoonlijk met 
hem kennis maken en zullen wij 
verschillende netwerk borrels or-
ganiseren om de voorgang m.b.t. 
Uithoorn dorp met u te bespre-
ken. Daarom een oproep aan al-
le ondernemers in Uithoorn dorp, 
laten we samen Uithoorn aan de 
amstel nog beter zichtbaar laten 
worden en werken aan een posi-
tieve samenwerking want: Alleen 
ben je sneller, maar samen ko-
men we verder !”

Even voorstellen: 
“Deze week ben ik aan de slag ge-
gaan als dorpsmanager voor Uit-
hoorn. Mijn naam is Hans van 
Lieshout. Ik heb mijn opleiding 
aan de Hotelschool Den Haag ge-
noten. Ik ben sinds 1993 onder-
nemer samen met mijn vrouw. 
We hebben 3 horecabedrijven in 
Amsterdam gehad. De eerste be-
gonnen we 25 jaar geleden, café 
Kale op de Weteringschans, en dit 
is tevens de laatste die we heb-
ben verkocht, afgelopen decem-
ber 2017. De andere bedrijven 
hebben we gefaseerd verkocht 
in 2010 en 2012. In deze perio-
de was ik gedurende een aantal 
jaren voorzitter van twee onder-
nemersverenigingen in de Ferdi-
nand Bolstraat in Amsterdam: de 
winkeliersvereniging Ferdinand 
Bolstraat en de Horecaonderne-
mersvereniging Marie Heineken-
plein. Het Marie Heinekenplein 
heeft in die periode een transitie 
gekend, waarin de bestemming 
van de daaraan gelegen panden 
werd veranderd van winkelbe-
stemming naar een bedrijfsbe-
stemming, waardoor zich hore-
ca op het plein kon vestigen. Het 

Marie Heinekenplein veranderde 
daardoor langzaam maar zeker in 
een uitgaansgebied, dat in Am-
sterdam uiteindelijk behoorlijke 
bekendheid heeft verworven”. 

Grote betekenis
“Deze ontwikkeling was van gro-
te betekenis voor omwonenden, 
politie, gemeente en politiek. In 
dezelfde periode begonnen bo-
vendien de werkzaamheden 
voor de aanleg van Noord-Zuid-
lijn, hetgeen vergaande conse-
quenties heeft gehad op het win-
kel- en uitgaansgebied in De Pijp. 
Ik heb veel tijd besteed aan het 
mede ontwikkelen van het hore-
cabeleid en het daaraan gekop-
pelde terrassenbeleid in stads-
deel Oud Zuid / De Pijp. Het was 
in deze functie een uitdaging om 
een brug te kunnen slaan tus-
sen de ondernemers enerzijds en 
de politie, gemeente en buurt-
bewoners anderzijds. Het creë-
ren van inzicht in elkaars situatie, 
zorgt ervoor dat de verschillen-
de partijen met elkaar blijven sa-
menwerken en met elkaar in con-
tact blijven. Het Marie Heineken-
plein heeft in deze roerige tijden 
een derde ster ontvangen in het 
project Keurmerk Veilig Uitgaan/
Keurmerk Veilig Ondernemen, 
hetgeen aangeeft hoe de ver-
schillende betrokken partijen zijn 
blijven samenwerken en voort-
durend met elkaar in contact zijn 
gebleven”. Veel zin in. Na de ver-
koop van de eerste twee hore-
cabedrijven, heb ik mij ingezet 
als lid van het bestuur van Am-
sterdam City. De Vereniging Am-
sterdam City behartigt de belan-
gen van ondernemers in Amster-
dam. Deze vereniging is een be-
langrijke gesprekspartner voor 
de Gemeente Amsterdam. Uit-
eindelijk heb ik besloten dat het 
tijd werd om het werk in de ho-
reca te beëindigen, hetgeen ik 
overigens altijd met veel plezier 
en overtuiging heb gedaan. Het 
voelt echter goed dat ik deze be-
slissing heb genomen, waardoor 
ik mij nu vol energie op mijn nieu-
we functie kan richten: dorpsma-
nager Uithoorn. Ik hoop dat tot 
het einde van het jaar te kunnen 
gaan doen voor circa 10 uur per 
week. Ik heb er veel zin in!

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
ALZHEIMERCAFÉ
DONDERDAG 4 APRIL
Gesprekleider Caroline Vrijber-
gen spreekt met Atie van Lies-
houd, auteur van het boek ‘dat 
dingetje waar jij van houdt’.
Atie van Lieshoud beschrijft 
in haar boek het proces dat 
zij en haar man hebben door-
gemaakt nadat bij haar man 
op 55-jarige leeftijd demen-
tie wordt geconstateerd. Atie 
schrijft over de verwarring en 
gedragsveranderingen, de 
drempels die genomen moe-
ten worden als haar man naar 
de dagbesteding moet, het 
verval en de opname in het 
verpleeghuis.
Een vaak gehoorde opmerking 
is dat de zwaarte van het man-
telzorgen door de omgeving 
wordt onderschat. Een man-
telzorger die op zijn/haar tand-
vlees loopt krijgt nog weleens 
te horen ‘het valt toch allemaal 
wel mee?’ Maar het valt nooit 
mee… 

Atie van Lieshoud zal uitleg-
gen waarom het niet meevalt. 
Maar ook hoe het toch moge-
lijk blijft om momenten van 
waarde te koesteren.
Zaal open om 19:00 uur, het 
programma eindigt om 21:00 
uur

PAASWORKSHOP
BLOEMSCHIKKEN
Dinsdag 16 april is er een Paas-
workshop bloemschikken in 
de Bilderdijkhof. Aanvang 
13:30 uur. De kosten zijn € 15,- 
p.p. , incl. koffie/thee met iets 
lekkers. Voor informatie of aan-
melding kunt u bellen met Ir-
ma tel. 0624 264 047. Neemt 
u uw eigen snoeischaartje en 
mesje mee?

KOFFIEOCHTENDEN 
IN DE WIJK
Elke donderdagochtend van 
10:00 tot 12:00 uur in buurtka-
mer Meerwijk. Locatie: KDV Bo-
rus, Eendracht 17, Uithoorn.

Groep 7 en 8 van de Toermalijn 
in het Rijksmuseum
Uithoorn - Afgelopen dinsdag 26 
maart zijn de leerlingen van groep 
7 en 8 van basisschool Toerma-
lijn met de museumbus naar het 
Rijksmuseum geweest. Onder be-
geleiding van docenten van het 
museum kregen de leerlingen in 
drie groep een rondleiding door 
het museum. Tijdens deze rond-
leiding werden de leerlingen mee 
terug in de tijd genomen en kon-
den ze o.a. door middel van ver-

halen, geluiden en de geur van 
specerijen ervaren hoe het was 
om in die tijd te leven. Natuurlijk 
hoorde een stop bij het wereldbe-
roemde schilderij ‘De nachtwacht’ 
er ook bij, waar de kinderen zelfs 
helemaal vooraan mochten zit-
ten. Na een rondleiding van an-
derhalf uur was het voor de groe-
pen weer tijd om naar de bus te-
rug te gaan. Het was een zeer ge-
slaagde en leerzame middag.

Met Peter Heerschop schaterlachen in volle Schutse

InterToys Uithoorn 
maakt doorstart!
Uithoorn – InterToys Zijdelwaard 
voor een wereld aan speelgoed 
vanaf baby tot en met senior, 
maakt een doorstart. Dat moet 
natuurlijk gevierd worden en wij 
doen dat op zaterdag 6 april tus-
sen 13.00 uur en 16.00 uur ieder-
een is van harte uitgenodigd. He-
laas gaan medio mei de InterToys 
Aalsmeer en Mijdrecht sluiten. 
InterToys Zijdelwaard heeft vol-
op keuze uit elektronische com-
puterspellen (Nintendo, PlaySta-
tion, Wii enz. met alle bijbeho-
rende gadgets), diverse elektro-
nica, bouwdozen, radio bestuur-

de voertuigen, een enorm aan-
bod aan Lego speelgoed, Play-
mobil, opmaakdozen, barbiepop-
pen, interactieve spellen, bord-
spellen, puzzels, pluchebeesten 
en ga zo maar door. Tijdens tradi-
tionele feestelijkheden, zoals St. 
Nicolaas, zijn er ook dikwijls leu-
ke verkoopacties en weekaanbie-
dingen. Maar zolang hoeft u niet 
te wachten. Kom zaterdag 6 april 
gezellig langs zodat wij ons aan u 
kunnen voorstellen. U kunt ons 
volgen op Facebook intertoysuit-
hoorn.nl en op Instagram @inter-
toysuithoorn





Regio - Het is alweer 20 jaar ge-
leden dat Pannenkoekenrestau-
rant De Strooppot op 1 april 1999 
haar deuren opende. Vanaf dag 
1 is het een goede zet geweest 
om in De Hoef een pannenkoe-
kenrestaurant te beginnen. Eige-
naar Marcel Kentrop weet te ver-
tellen dat hij gasten uit de gehe-
le regio, van Alphen aan den Rijn 
tot Amstelveen, mag verwelko-
men. “Gezinnen en families die 
met zijn twintigen of dertigen te-
gelijk komen zijn geen bijzonder-
heid. En op zomerse dagen biedt 
ons zonnige terras plaats aan ve-
le fietsers, motorrijders en ande-
re recreanten die vanuit het hele 
land dit mooie stukje Groene Hart 
komen verkennen.” 
In de afgelopen twintig jaar is De 
Strooppot bij velen een echte tra-
ditie geworden. Kinderen die 20 
jaar geleden met hun (groot-)ou-
ders een pannenkoek kwamen 
eten, hebben inmiddels zelf een 
gezin en komen nu met hun ei-
gen kroost. Naast gezinnen en fa-
milies heeft De Strooppot ook de 
mogelijkheid om grote groepen 

te ontvangen voor een pannen-
koek in de 2 zalen en het afgeslo-
ten terras. Groepen tot wel 100 
personen, van De Zonnebloem, 
het Rode Kruis, scholen, brom-
merclubs, motorclubs en ligfiets-
verenigingen, je kunt het zo gek 
niet bedenken of ze zijn wel ge-
weest. Een pannenkoek gaat er 
bij vrijwel iedereen wel in.

Pannenkoeken, pannenkoeken 
en pannenkoeken
160 verschillende pannenkoeken 
staan er op de kaart, uiteraard de 
gangbare met spek, appel, ana-
nas en rozijnen, maar ook ver-
rassende combinaties met klin-
kende namen als de Gloeiende 
Gerrit, de Javaanse Krulstaart en 
Loempia De Cromme Miert. Maar 
de populairste pannenkoek blijft 
nog altijd de verrassingspannen-
koek, specialiteit voor de kinde-
ren met elke keer weer een an-
dere verrassing. Voor diegene die 
toch liever iets anders heeft dan 
een pannenkoek, is er een lekker 
biefstukje van de haas of een sa-
teetje. 

Verjaardagen en 
Zwemdiploma’s
Dagelijks lopen er kinderen met 
trots naar binnen met in de hand 
een uitnodiging voor het eten 
van een verjaardags- of zwemdi-
plomapannenkoek. Dat zijn ten-
slotte belangrijke zaken die ge-
vierd moeten worden in een kin-
derleven. Er wordt dan ook een 
groot feest van gemaakt. Bij de 
verjaardagskaart hoort een pan-
nenkoek met een mooi ingepakt 
cadeau en medewerkers die aan 
komen lopen met vuurwerk en 
uit volle borst “lang zal ze leven” 
zingen. 
Na het halen van een zwemdiplo-
ma krijgen de kinderen een Spon-
gebob pannenkoek met iets leuks 
voor in het water, zoals duikstaaf-
jes of een zwembril. Het geeft al-
tijd weer glunderende kinderen.

Huwelijksfeesten, 
verjaardagen en buffetten.
Maar De Strooppot is meer dan 
pannenkoeken. In de afgelopen 
20 jaar is menig huwelijk in De 
Strooppot begonnen. Maar ook 
gevierd, met een knallend feest 
of zelfs met het doen van de hu-
welijksbelofte. Vele jubilea, ver-
jaardagen en kraamfeesten heb-
ben inmiddels plaatsgevonden in 
de 2 sfeervolle feestzalen. 
“Soms zijn mensen eerst wat hui-
verig” zegt Marcel,”vaak wordt 
dan toch gedacht dat wij alleen 
pannenkoeken serveren” Maar als 
dan blijkt dat er complete diners, 
buffetten , high teas en meer kun-
nen worden samengesteld, vrij-
wel altijd geheel naar eigen keu-
ze, dan vallen velen alsnog voor 
deze prachtige locatie. “Gelukkig 
wel” lacht Marcel, “het blijft toch 
iedere keer weer een bijzonder 
voorrecht om hiervan onderdeel 
te mogen zijn”.

Team
Het feit dat De Strooppot al-
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Ruim 21.000 euro voor Hotel Heppie
Bosman Van Zaal: Open 
dag geweldig verlopen
Aalsmeer - Diverse foto’s zijn 
gemaakt tijdens de open dag op 
15 maart in het nieuwe pand van 
Bosman Van Zaal aan de Brazili-
elaan 4. Meer dan 2.000 mensen 
kwamen een kijkje nemen en er 
is ruim 21.000 euro opgehaald 
voor stichting Het Vergeten 
Kind: Hotel Heppie. Het feest is 
geweldig verlopen, de demon-
straties zijn met grote nieuws-

gierigheid ontvangen. “We heb-
ben veel bekende gezichten ge-
zien en nieuwe belangstellen-
den ontmoet”, aldus het team 
van Bosman Van Zaal. “En daar 
willen we u als bezoeker en/of 
donateur graag voor bedanken! 
Na deze prachtige inwijding van 
ons pand kunnen we niet anders 
dan positief naar de toekomst 
kijken.”

De Strooppot 20 jaar

weer 20 jaar gasten mag ontvan-
gen moet worden gevierd. Uiter-
aard met de grote groep mede-
werkers, binnen het bedrijf ook 
wel Strooppotters genoemd, 
op 8 april met een bruisend be-
drijfsfeest. Want dat is toch wel 
het grootste goed van De Stroop-
pot, al deze medewerkers, voor-
namelijk parttimers die voor ve-
le jaren hun hart verpanden aan 
de Strooppot. Zij maken uiteinde-
lijk het bedrijf vindt Marcel. “Zon-
der hun inzet, gastgerichtheid en 
vriendelijkheid zijn we nergens”

Feestmaand
Maar natuurlijk zijn er ook aller-
lei feestelijkheden voor alle gas-
ten. De eerste 3 weken van april 
beginnen met gratis pannen-
koeken. De beroemde (“Winter-
se) Weggeefweken” zijn voor de 
gelegenheid weer terug. In de-
ze weken krijg je iedere tweede 
pannenkoek gratis. Dus met vier 
personen hoeven er maar 2 pan-
nenkoek worden afgerekend en 
met 6 personen worden er maar 
3 afgerekend. Dit gaat tot 4 gratis 
pannenkoeken per gezelschap.

Klassiekers
Speciaal voor de actiemaand 
worden “De Strooppot Klassie-

kers” weer bereid. Elke week in 
april is er een wisselend speciali-
teitenkaartje met pannenkoeken 
die de afgelopen 20 jaar een hit 
waren. Daarbij valt bijvoorbeeld 
te denken aan de Kapsalonpan-
nenkoek, een pannenkoek met 
shoarma en patat.

Voor velen een gruwel maar met 
name onder de jonge lui een hit. 
Maar ook aan Knorretje gaat naar 
China, een pannenkoek met ba-
bi pangang, of De Snolleke ,of ei-
genlijk ons Nolleke, een pannen-
koek met kippenlevertjes en ma-
derasaus. Vernoemd en bedacht 
door de welbekende Nol Vermeu-
len ,die vele jaren de plaatselij-

ke horeca verrijkte met zijn gast-
heerschap.

Feest met de Voedselbank
Maar feest vieren is het aller-
leukst met zijn allen. Delen vin-
den ze belangrijk bij De Stroop-
pot. Daarom zijn alle gezinnen 
met schoolgaande kinderen die 
gebruik maken van Voedselbank 
De Ronde Venen uitgenodigd om 
te komen eten. Op woensdag 24 
en donderdag 25 april worden zij 
getrakteerd op een heus “Stroop-
pot partijtje”. Een mooie manier 
om die bijzondere mijlpaal te vie-
ren en deze feestmaand te beëin-
digen. (zie voor meer info de ad-
vertentie elders in dit blad)

Regio - Paula Keessen uit 
Mijdrecht heeft een boek ge-
schreven over hoe het is om op 
te groeien in de streng religieu-
ze gemeenschap van Jehovah’s 
Getuigen, maar belangrijker nog, 
hoe het was toen zij werd uitge-
sloten. Niemand mocht nog con-
tact met haar hebben of haar 
groeten. Zelfs haar ouders, broer 
en zussen mochten en wilden 
van de een op de andere dag niet 
meer met haar praten. Het boek 
heet De Goddeloze-Vlucht uit 
een religie waar ik niet in geloof-
de en is verkrijgbaar via www.
boekscout.nl of bij boekhandel 
Mondria in Mijdrecht. 
Paula schreef ons: “Als ik mensen 
vertel dat ik als Jehovah’s Getuige 
ben opgevoed is de reactie vaak 
hetzelfde. Iedereen kent Jeho-
vah’s Getuigen als die vriendelij-
ke mensen die hooguit een beet-
je vreemd zijn omdat ze langs 
de deuren hun geloof verkondi-
gen en geen verjaardagen vieren. 
Maar het is veel meer dan dat. Er 
zit veel onrecht en verdriet ach-
ter die vriendelijkheid. Mijn uit-
sluiting uit die gemeenschap 
heeft grote emotionele scha-
de aangericht. In mijn boek ver-
tel ik hoe het leven van een Je-
hovah’s Getuige eruit ziet. Boven-
al wil ik mijn boek aandacht ge-

ven aan de gevolgen als je je niet 
aan de regels houdt en je wordt 
uitgesloten. Hoe het is om door 
je ouders, familie en iedereen die 
je kent verstoten te worden. Dat 
ik daardoor nooit meer kan gelo-
ven in liefde. Dat het begrip ‘moe-
der’ mij helemaal niks zegt. Dat ik 
wel weet hoe ik liefde kan geven, 
maar niet hoe ik liefde kan ont-
vangen. Rationeel kan ik dit alle-
maal prima verklaren, maar emo-
tioneel zit er een flinke kink in 
mijn kabel. En dat enkel omdat ik 
mij niet aan de regels wilde hou-
den en niet geloofde in het ‘Para-
dijs op aarde’ waar zij al zo lang 
tevergeefs op wachten.”

Paula Keessen schrijft boek: 
Opgroeien als Jehova’s 
getuigen

Opbrengst collecte reumafonds
De Kwakel - ReumaNederland 
heeft de afgelopen weken het 
prachtige bedrag van € 1387,82 
opgehaald in De Kwakel. Reuma-
Nederland bedankt alle collec-
tanten en inwoners van De Kwa-
kel voor hun grote inzet en bij-
drage aan de landelijke collecte-
week. Tijdens de collecte van 18 
tot en met 23 maart 2019 hebben 

zij met elkaar in totaal € 1387,82 
opgehaald. Dit is ruim 40 euro 
meer dan vorig jaar.Met de dona-
ties kunnen onderzoeken worden 
gefinancierd die de oorzaak van 
reuma kunnen achterhalen en 
verbeteringen in de behandelin-
gen kunnen realiseren. Dit helpt 
het leven van 2 miljoen Nederlan-
ders te verbeteren.

Uithoorn - VluchtelingenWerk 
Uithoorn is op zoek naar gedre-
ven maatschappelijke begeleiders 
die stevig in hun schoenen staan. 
Maatschappelijk begeleiders on-
dersteunen statushouders in de 
gemeente Uithoorn om zichzelf te 
kunnen redden in de Nederland-
se maatschappij en om zich hier 
thuis te voelen. Tijdens je werk 
word je getraind en ondersteund 
door een professionele medewer-
ker van VluchtelingenWerk. Het 
bieden van maatschappelijke on-
dersteuning, zoals verstrekken 
van informatie over de gemeen-
te, het regelen van praktische za-
ken zoals scholing voor kinderen 
en het invullen van bijvoorbeeld 
formulieren. Maar ook de voorbe-

reiding en uitvoering van huisves-
tingstrajecten en huisbezoeken 
kunnen tot de taken behoren. Pe-
tra Bannink – maatschappelijk be-
geleider: ¨Als vrijwilliger heb ik de 
kans te mogen werken met vluch-
telingen, ongelofelijk sterke en 
veerkrachtige mensen. Hen hel-
pen hun rol en plek in de Neder-
landse samenleving te vinden is 
enorm dankbaar werk en geeft mij 
veel voldoening.¨ Geïnteresseer-
den die minimaal 6 uur per week 
beschikbaar zijn en het interes-
sant vinden om één dag per week 
mee te werken kunnen een moti-
vatiebrief en CV sturen naar Elke 
Op ´t Root – eoptroot@vluchtelin-
genwerk.nl. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar: 06-13613440.

Maatschappelijke 
begeleiders gezocht

Uithoorn – Op donderdag 28 
maart rond half acht in de avond 
zijn twee winkeldieven op heter-
daad betrapt in een supermarkt 
op het Zijdelwaardplein. Gezien 
werd door medewerkers dat de 
twee een hoeveelheid vlees wil-
den meenemen zonder af te re-
kenen. Het betreft een 65-jarige 
vrouw en een 35-jarige man, bei-

den uit Amsterdam. De twee zijn 
aangehouden en door de politie 
meegenomen voor verhoor. Ze 
bleken voor 64 euro aan vlees te 
hebben willen stellen. Er is proces-
verbaal opgemaakt en een boete 
van 500 euro gegeven. Ook heb-
ben de twee een winkelverbod 
van een jaar gekregen. De totaal 
564 euro hebben de twee betaald.

Winkelverbod voor winkeldieven
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Succesvolle verkoop nieuwe artikelen Ceres
Regio - Het kringloopcentrum 
van Stichting Ceres was zater-
dag 30 maart jl. voor een ge-
deelte omgebouwd tot een oa-
se waar alleen maar nieuwe arti-
kelen werden aangeboden. Aan-
geboden tegen de bekende la-
ge Ceres kringloopprijzen. En hier 
waren vele enthousiaste geïnte-
resseerden op af gekomen. Van-
af de opening om 10.00 uur was 
het enorm druk. Naast de regu-
liere tweedehands artikelen kon 
men nu prachtige nieuwe artike-
len kopen.

Ook nieuw
Stichting Ceres ontvangt ieder 
dag gelukkig heel veel goederen 
vanuit de samenleving. Stichting 
Ceres staat voor duurzaamheid 
en wil heel graag dat artikelen die 
inwoners willen weggooien, toch 
een tweede leven krijgen. Daar-
om controleren dagelijks vele vrij-
willigers goederen om te kijken of 
deze nog geschikt zijn voor twee-
dehands verkoop. Maar naast de-
ze vaak keurige tweedehands ar-
tikelen ontvangt Stichting Ceres 
ook regelmatig nieuwe artikelen. 

ANBI erkenning
Stichting Ceres is een ANBI erken-
de Stichting die jaarlijks probeert 
door middel van verkoop van bo-
venstaande artikelen geld te ge-
neren, welke aan diverse goede 
doelen geschonken kunnen wor-
den. Stichting Ceres doneert jaar-
lijks geldbedragen aan goede 
doelen (bijvoorbeeld Dierenbe-
scherming, Voedselbank, De Zon-
nebloem, KiKa enz.) en tevens 
schenkt Stichting Ceres ook ‘in 
natura’ aan doelen die zij belang-
rijk vinden. Zo krijgen al twee jaar 
de bewoners van het Hoge Heem 
in Uithoorn in februari een heer-

lijke moorkop bij de koffi  e. Hier-
mee wil Stichting Ceres ‘even’ ex-
tra denken aan onze ouderen. 
Overigens gaat een gedeelte van 
het geld welke aan de moorkop-
pen is uitgegeven naar KiKa. Het 
mes snijdt dan ook weer aan twee 
kanten.

Gratis koffi  e
Het aantal nieuwe artikelen die 
Stichting Ceres ontvangt, recht-
vaardigt het om enkele zaterda-
gen per jaar een bijzondere ver-
koop te organiseren. Stichting 
Ceres biedt aan haar klanten op 
deze zaterdagen ook gratis kof-
fi e, thee of limonade aan. Zeker 
nu Stichting Ceres ook haar bo-
venverdieping geheel heeft ver-
nieuwd, is het een frisse, goed 
verlichte en moderne kringloop-
winkel geworden. Een winkel die 
wat betreft de presentatie van al-
le artikelen niet meer te vergelij-
ken is met vele andere (oudere) 
kringloopwinkels. 

Lage prijzen
En ondanks alle vernieuwingen, 
zijn de prijzen van de artikelen bij 
Stichting Ceres zeer laag gehou-
den. Met andere woorden, Stich-
ting Ceres is een bezoek waard 
voor iedere portemonnee. Zater-
dag 29 juni 2019 zal de volgen-
de dag zijn waarop Stichting Ce-
res weer een aparte afdeling met 
nieuwe artikelen in de verkoop 
heeft. Tot die tijd is Stichting Ceres 
geopend van maandag tot en met 
zaterdag. De winkel van 10.00-
16.00 uur en voor het afgeven van 
(gebruikte) artikelen kan men te-
recht tussen 08.00-15.30 uur. Alle 
acties van Stichting Ceres worden 
gepubliceerd op haar website (ce-
res-kringloop.nl) of zijn te volgen 
via Facebook en Twitter.
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Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 28 maart 
2019 was er vrij bridgen bij onze 
bridge club. Dit is een gewoonte 
tussen twee bridgerondes in, om 
even stoom af te blazen en even-
tueel nieuwe biedsystemen uit 
te proberen. De wedstrijdleiding 
had alle paren door elkaar gehus-
seld. Er werd op negen tafels ge-
bridged, helaas een stilzit paar in 
de oranje lijn.

De Oranje-lijn
Hier is er de eerste plaats voor Ria 
en Joop met maar liefst 71,35%, 
jongelui het is vrij bridgen, dat 
houdt ook in dat je de tegenpartij 
ook iets gunt. De tweede plaats is 
voor het paar Greet en Henk met 
66,67%, dit paar heeft duidelijk 
en succesvol wat nieuwe biedsy-
stemen uit geprobeerd.
De derde plaats was voor het paar 
Ada en Roelie met 51,56, dit paar 
heeft duidelijk begrepen wat vrij 
bridgen betekend.

De Witte-lijn 
Hier was de eerste plaats voor Le-
ny en Willy met 60,83%, dit paar 

heeft de opgaande lijn van de af-
gelopen weken weer te pakken, 
de A-lijn is gewaarschuwd.
De tweede plaatst is voor Greet 
en Ria met 58,33%, dit paar had 
wel verschrikkelijk veel geluk, 
vooral tijdens de laatste tafel, 
waar zij hun tegenspelers volle-
dig wegspeelde, dames het was 
vrij bridgen. 
De derde plaats was voor Made-
lon en Arnold met 57,50%, men 
zegt dat dit paar is gedegradeerd 
omdat zij ook de leden van de 
club, die in de B-lijn spelen beter 
willen leren kennen. 
Er zijn uiteraard geen competitie-
standen.
De volgende week wordt er weer 
voor de competitie gespeeld en 
wel de vijfde ronde, dus gaat het 
weer spannend worden.
Als  u interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in de Scheg 
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.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 26 
maart was het als gewoonlijk 
weer gezellig druk met bridgers 
in de speelzaal van Sporthal De 
Scheg. We speelden de derde zit-
ting van de laatste paren-com-
petitieronde. En nu eerst even 
een gewetensvraag aan alle brid-
gers die dit stukje lezen: wie van 
u heeft wel hoger gescoord dan 
80%? Dat zijn er vast niet veel, 
maar Ina Melkman & Jetty Wee-
ning deden dat in de B-lijn. Nu be-
hoeft dit wel een kleine toelich-
ting want zij zijn eigenlijk A-spe-
lers die door omstandigheden in 
de vorige ronde gedegradeerd 
zijn naar de B, maar toch…..een 
prestatie van formaat! De eerste 
plaats dus voor hen met 81,25%. 
Op twee Arna Kroon & Fien Leef-
tink met ook een hoge score na-
melijk 59,90%. Dan blijft er niet zo 
veel over voor de overige paren, 
die bleven allen onder de 50%. 

Op drie Tiny Rijpkema & Rineke 
van Pesch met 49,48%, vier Mat-
ty Overwater & Loes Wijland met 
47,92% en op de vijfde plaats Ti-
na Wagenaar & Cora de Vor met 
46,88%. In de A-lijn deden An van 
Schaick & Ria Verkerk het ’t bes-
te. Zij behaalden 65% rond. Op 
twee Janny Streng & Sonja Ree-
ders met 61,25% en derde wer-
den Coby Bruine de Bruin & Ada 
van Maarseveen met 58,68%. De 
vierde plaats werd ingenomen 
door Elly van Nieuwkoop & Jes-
sie Piekaar met 57,92% en Tini 
Geling & Paula Kniep sloten de 
top-vijf af met 56,94%. Ook spe-
len op de dinsdagmiddag (dit sei-
zoen nog of vanaf september) 
of nadere informatie? Aspirant 
Hartenvrouwen en Hartenhe-
ren zijn van harte welkom. Neem 
a.u.b. telefonisch contact op met 
0297-569910 of mail naar harten-
vrouw2015@gmail.com

UWTC BMX in Baarn
Regio - Zondag 31 maart werd de 
1e BMXTrofee-West competitie in 
Baarn verreden van de in totaal 9 
wedstrijden meetellend voor het 
kampioenschap. Dit jaar wordt 
gereden via een nieuw systeem 
door middel van scrambled mo-
to’s, kort samengevat 1e manche 
wordt random ingedeeld, daarna 
de 2e manche ingedeeld op ba-
sis van de uitslag uit de 1e man-
che en de 3e manche ingedeeld 
op basis van de uitslag van de 2e 
manche. En als men de rijder ge-
noeg punten bij elkaar gereden 
heeft, plaatst men zich voor de 
finales. Dit zijn respectievelijk de 
1/32 -1/16 1/8 -1/4 -1/2-1/1 fina-
les, afhankelijk van het aantal rij-
ders per klasse, waar bij steeds de 
eerste 4 rijders doorgaan naar de 
volgende ronde (finale).
Voor een aantal rijders de eerste 
kennismaking om te rijden op 
een  grote wedstrijd in onze re-
gio, dus zeker voor de allerklein-
sten een spannende dag.
Uitslagen van de UWTC-rijders:
-Boys 8 Jorian van der Weelde 7e 
plaats.
-Boys 9 Marijn de Kuiper 23e , 
Jens Lang 14e , Sem Kroon 5e , Gi-
no Soede 4e plaats. 
-Boys 10 Mitch van der Steegt 8e 
, Bouke Trienes 6e , Ruben de Kui-
per 5e , Thijs Pronk 1e plaats.
-Boys 13 Jur de Beij 10e , Mika 

Lang 3e plaats.
-Boys 14 Jordi Schaefers 20e , 
Daan Corts 2e plaats.
-Boys 15-16 Jochem van der Wijn-
gaard 10e , Dario van Dijk 9e , Jes-
sy Soede 6e , Max de Beij 5e , Alec 
van der Mast 3e plaats.
-Boys 17+ Lars Wiebes 25e , Mike 
Veenhof 24e , Jordi den Hartog 
23e , Thomas van der Wijngaard 
12e , Arjan van Bodegraven 9e, 
Maarten van der Mast 5e , Kevin 
Boomkens 4e , Roberto Blom 2e , 
Joey Nap 1e plaats 
-Cruiser 13-16 Max de Beij 3e 
plaats .
-Cruiser 17-29 Lars Wiebes 10e , 
Flip van Walraven 9e , Swen Wie-
bes 8e plaats .
-Cruisers 30+ Gaby Paans 8e , Ar-
jan van de Weele  6e , Michiel Jan-
sen 3e plaats .
Open Klasse podiumplaatsen 
-Boys 7 Jorian van der Weele 3e 
plaats. 
-Boys 12-13 Daan Corts 3e , Alec 
van der Mast 1e plaats. 
-Boys 14-15 Jessy Soede 3e plaats. 
-Boys 16+ Kevin Boomkens 3e , 
Joey Nap 1e plaats.
Volgende Wedstrijd wordt een 
thuiswedstrijd namelijk 26 mei 
in Uithoorn. Als je een keer een 
grote wedstrijd wil rijden is dit je 
kans om op je eigen baan deel te 
nemen aan een wedstrijd in de 
Bmx-west competitie!

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Op alweer de vierde 
avond van de zes viel de hoog-
ste score van de parencompeti-
tie te bewonderen in de D- lijn. 
Irene Hassink & Henriëtte Omt-
zigt haalden daar een uitsteken-
de 66,67% binnen. Marjan & Jan 
Wille deelden ook een tikje uit 
door als tweede op 63,02% uit 
te komen. Op drie eindigden An-
ja Brugman & André Langendonk 
met 59,90% en behoorden zo ook 
tot de grote drie van deze lijn. 
Thea Koeleman & Ria Kraan stel-
den zich als vierde wat beschei-
dener op met evengoed een pri-
ma 55,21% en plek vijf was voor 
Richard v/d Berg & Evert Wevers, 
die met 50% precies nog net aan 
de goede kant van de balans ble-
ven. In de C- lijn hadden Anja de 
Kruijf & Rob Bakker een uitschie-
ter met 63,33%. Op twee bereik-
ten Anneke Houtkamp & Marian-
ne Jonkers alweer de zestig door 
nu 60,83% aan hun totaal toe te 
voegen, dat wordt promoveren 
toch? Anneke Wijmans & Adrie 
Bijlsma hadden een klik als gele-
genheids paar en finishten keurig 
met 56,25% als derde. 

B-lijn
Op vier kwamen Els van Wijk & 
Gerda van Liemt door met 55% 
en Wim Röling & Maarten Breg-
geman sloten de top vijf van de-
ze lijn af met 52,08%. In de B-lijn 
is de tegenstand kennelijk wat 
meer verdeeld en kwam nie-
mand aan het plafond van zes-
tig. Renske & Kees Visser werden 
eerste met 58,67%, met een klein 
beetje dank aan een gecombi-

neerd C koppel, dat bij hun gran-
dioos de mist in ging! Tonny & Ot-
to Steegstra volgden zo nipt als 
tweede met 58,42% en ook paar 
drie, Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders, zat adem-
benemend dicht bij met 58% 
exact. Elly Belderink & To van 
der Meer blijven het goed doen 
met 56,75% als vierde en Janny 
Streng & Francis Terra voegden 
zich met 52% ook nog net bij de 
top. In de A-lijn was het hosanna 
voor Ben ten Brink & Jan Bronk-
horst die zich met 59,58% voor 
één avond als slimste paar van 
de club kroonden. Gerda Scha-
vemaker & Jaap Kenter kwamen 
nog dichtbij met 58,33%, om-
dat Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp het de overwinnaars op de 
valreep nog knap lastig maak-
ten, zo wil het verhaal dat na af-
loop rondzong. Ruud Lesmeister 
& Ger Quelle werden daarom nog 
net derde met 54,58% en Joop & 
Frans bereikten, hen op de hie-
len zittend, als vierde met 54,17% 
de meet. Cora de Vroom & André 
van Herel zagen dat virtueel ver 
voor zich uit gebeuren en haal-
den met 50% nog net het plaatse-
lijke nieuws. Met nog twee avon-
den te gaan loopt ook deze ron-
de weer op z’n eind. Staat u nu 
te trappelen om ook eens mee te 
doen, kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

Thamen Aspiranten 
toernooi geweldig succes!
Regio - Afgelopen zaterdag was 
het jaarlijkse Vuurlijn Toernooi 
voor Honkbal Aspiranten, maar 
dit jaar was er ook een Softbal 
Aspiranten toernooi. Het weer 
was fantastich om te honkballen 
en softballen en er waren in to-
taal twaalf deelnemende teams, 
vier van de teams kwamen uit 
de eigen vereniging. Bij de Soft-
bal Aspiranten speelden de mei-
den mooie wedstrijden waarbij er 
veel geslagen werd, af en toe een 
dubbel werd gemaakt en zelfs 
homeruns waren. WSB/Robur 
nam de beker voor de 1e plaats 
mee naar Apeldoorn.
Aspiranten
In de Honkbal Aspiranten 3e klas-
se was er ook een spannende 
strijd. De wedstrijden gingen re-
delijk gelijk op en na 6 gespeel-

de wedstrijden waren er 3 teams 
met 2 gewonnen wedstrijden. 
UVV AH2 ging met de beker terug 
naar Vleuten, op basis van runsal-
do. In de 2e klasse poule was het 
ook heel lang heel spannend en 
gingen Thamen AH1 en Hilver-
sum Hurricanes nek-aan-nek voor 
de 1e plaats. Uiteindelijk ging Hil-
versum, die 1e klasse gaan spe-
len, met de beker naar huis.
Vanaf komend weekend begint 
voor heel veel teams de compe-
titie. Lijkt het je ook leuk om te 
honkballen of softballen kom dan 
rustig een paar keer geheel vrij-
blijvend meetrainen. Zij hebben 
voor alle leeftijden mogelijkhe-
den. Interesse? Stuur dan een e-
mail naar nieuweleden@thamen.
info en wij laten je weten wan-
neer de training is.

Mooie resultaten voor 
UWTC wielrennen
Regio - Zondag 31 maart ston-
den de UWTC veteranen Leen 
Blom, John Tromp en Guus Zan-
tingh aan de start van wedstrij-
den bij Ahoy in Rotterdam. Bij 
de 70+ duurde het tot 15 ronden 
voor het einde dat er vier renners 
uit het peloton wisten te ont-
snappen met daarbij Guus Zan-
tingh. Enkele ronden later sloten 
er nog 2 renners aan. De zes ble-
ven weg en in de eindsprint wist 
Guus Zantingh te winnen voor 
Hans van Bavel uit Sint Antho-
nis en 3e werd Harry Kellenaers 
uit Venraij. Leen Blom finishte als 
10e. Bij de 60+ ontstond er na 
drie kwart van de wedstrijd een 
kopgroep van vier renners en de-
ze werkten goed samen. De wed-
strijd werd gewonnen door Piet 
Kralt uit Rijnsburg, 2e Willem Hus 
uit Voorburg en 3e werd Martin 
Pruijser uit Pijnacker. John Tromp 
kwam als 8e over de eindstreep.

De Jeugd
Zaterdag 30 maart is de laatste 
wedstrijd van de voorjaarskam-
pioenschappen verreden bij BRC 

Kennemerland in Beverwijk. Aan 
de Aagtendijk ligt een prachtig 
heuvelachtig parcours.
Bij de jeugd cat 2 ging Tom De-
rogee van start. Tom reed vol-
gens zijn vader de wedstrijd op 

Felle strijd bij Sans Rancune
Regio - Deze eerste ronde van de 
nieuwe serie zien we een aantal 
opmerkelijke dingen.  Vaak vech-
ten OW en NZ om te mogen spe-
len. Daar is de bieding voor opge-
zet. Bijzonder is, als op één spel 
OZ en NZ die bieding winnen in 
dezelfde spelsoort.  Meest in het 
oog loopt een twee Schoppen 
die in beide lijnen gemaakt is, en 
van dezelfde tafel een twee/drie 
Ruiten die in beide lijnen gedou-
bleerd gevoelig down gaat.  Teke-
nen dat men zelfs zonder degelij-
ke fit graag het spel naar zich toe 
trekt. Vaak beslissingen van dou-
bleren of zelf de manche probe-
ren. Veel aantrekkelijke spellen, 
niet geschikt voor bange pas-

sers. Dat resulteert in drie sco-
res boven de zestig.  Jan en Mar-
cel winnen met 63,75%, op de 
voet gevolgd door Riki en Theo 
met 60,83% en Gerda en Jo met 
60,42%.  Slems zijn er vandaag 
niet. In de B-lijn is het ook on-
gemeen spannend. Veel “klei-
ne” spellen, die echter toch voor 
de volle mep tellen.  Het verschil 
tussen de nummer één en twee 
is hier maar een tienduizendste! 
Eerste Rie en Berend met 64,07%, 
tweede Grace en Leo met 64,06%.  
Geen slems.
Als u dinsdagmiddag in de Schut-
se ook eens mee wilt doen, kunt 
u het beste bellen naar Lijnie Tim-
mer, (0297)561126.

zijn geheel eigen wijze: niet scha-
kelen en lekker om zich heen kij-
kend. Toch wel knap op dit heu-
velachtige parcours! En Tom werd 
hiermee 11e. Voorlopig heeft 
hij er plezier in en dat is het be-
langrijkste. Broer Mike Derogee 
reed samen met Lars Hopman 
bij de oudste jeugd. Hier bleef 
een groot peloton bij elkaar. In 
de massasprint werd Mike 8e en 
Lars 14e.
Bij de elite/junioren/belofte en 
amateurs wilde Bart de Veer de 
heuvels van Kennemerland ook 
wel eens proberen. Tot 4 rondes 
voor het einde was geen van de 
ontsnappingen succesvol. Toen 
er 3 renners wegsprongen kon 
Bart aansluiten en met zijn 4-en 
gingen ze de laatste rondes in. In 
de eindsprint wist Bart nog net de 
laatste podiumplaats te bemach-
tigen. 

Superweek voor Lorena
Na de overwinning op 20 maart 

in de Nokere koers heeft Lore-
na Wiebes vleugels gekregen. De 
20-jarige Lorena is begonnen bij 
de jeugd van UWTC en komt nu 
uit voor het team Parkhotel Val-
kenburg. Donderdag 28 maart 
werd ze 2e, achter Kirsten Wild, 
bij de driedaagse Brugge-de Pan-
ne (voor de vrouwen was dit maar 
een 1-dags wedstrijd). Op zondag 
31 maart liet ze in de zware koers 
Gent-Wevelgem zien dat dit geen 
toevalstreffer was. Ze wist keurig 
in de voorste groep te blijven en 
na 136 km’s en 6 beklimmingen 
sprintte ze wederom naar de 2e 
plaats achter Kirsten Wild. Lorena 
was erg trots op de prestatie van 
haar teamgenoten, die haar weer 
in een perfecte positie brachten 
na een fietswissel in de laatste 10 
km van de koers. 
Vanaf deze week starten alle trai-
ningen weer bij de wielren en ook 
de van Rijn dinsdagavondcompe-
titie gaat weer van start. Meer in-
fo op www.uwtc.nl





18 3 april 2019

BVK nieuwe ronde, 
nieuwe kansen
De Kwakel - Afgelopen donder-
dag startte bij Bridgevereniging 
De Kwakel een nieuwe parenron-
de. Na de diverse promoties en 
degradaties in de 3 lijnen in de 
afgelopen serie maakte iedereen 
zich op om te proberen het ver-
loren terrein terug te winnen of 
om promotie te realiseren.  Op-
vallend was dat in de A lijn het 
verschil tussen nummer één en 
nummer laatst slechts 13% was. 
Klein dus.
In de B lijn was dit iets groter, nl. 
19%. De C-lijn spande de kroon 
met een verschil van liefst 29%. 
In de A-lijn ging de eerste plaats 
naar Nelly Vork en André Ver-
hoef (57,92%), de tweede plaats 
naar echtpaar Tiny en Adriaan 
Kooyman (56,67%) die altijd door 
weer en wind op de fiets naar het 
Dorpshuis De Quakel rijden en de 
derde plaats naar Geke en Jaap 
Ludwig (56,25%). Normaal wor-
den paren die bij de uitslag geen 
40% bereikt hebben wel bij het 
voorlezen genoemd, maar dan 
zonder percentage om niet de 
hoon van de zaal te kunnen krij-
gen. Maar nu wel het percenta-

ge van Ria Verkerk en Gerard de 
Kuijer omdat zij als laatste wel de 
40% gehaald hadden.
In de B-lijn stonden na 24 spellen 
Bep Verleun en Ria van Zuylen op 
plaats één met 59,38%.
De tweede plaats moest worden 
gedeeld door paar Nico Koning 
-Jan Streng en Corrie en Ruud van 
de Peet (55,90%). Ook hier werd 
het onderaan geëindigde paar 
Ton Scholte en Wim Maarschalk 
met hun percentage van 40,28% 
genoemd. En dan de C-lijn. Na 
hun onfortuinlijke degradatie lie-
ten Ben Terra en Hans Elias de zaal 
een poepie ruiken door het hoog-
ste percentage (61,25%) van de 
avond te noteren. Dit werd staan-
de op een tafel door Hans ge-
vierd om de hulde van de aanwe-
zigen in ontvangst te kunnen ne-
men. Op heel korte afstand ge-
volgd door Rees en Gerard van 
der Post (61,00%). De verrassen-
de derde plaats werd ingenomen 
door Ploon en Fons Roelofsma 
(60,42%). De laatste plaats ging 
naar Anneke Bicknese en Dit-
te Broeder, maar een percentage 
werd niet genoemd.

Legmeervogels is er nog niet
Uithoorn - Langzaam maar zeker 
komt het eind van dit voetbal-
seizoen, 2018-2019 in het zicht. 
Voor Legmeervogels staan er nog 
een 6-tal finales op het program-
ma waar bij Legmeervogels zelf 
moet zorgen dat er nog een aan-
tal punten gehaald gaan worden 
om er zeker van te zijn dat er ook 
volgend seizoen in de 1ste klasse 
uit te komen. Daarnaast is het ook 
mogelijk dat Legmeervogels ook 
een belangrijke positie gaat in-
nemen in de strijd om het kampi-
oenschap van de 1ste klasse. Leg-
meervogels krijgen immers nog 
van bezoek van Velsen de huidi-
ge koploper en JOS/Watergraaf-
smeer, de huidige nummer 2. 
Afgelopen weekend was een in-
haal en/of bekerprogramma. 
Voor Legmeervogels beteken-
de dit een vrij weekend. Om toch 
een beetje in het ritme te blijven 
speelde Legmeervogels, op don-
derdagavond 28 maart een oe-
fenwedstrijd tegen CSW. Door 
een treffer van Dennis Bakker en 
een van Mitch Vernooij weet Leg-
meervogels dit duel winnend, af 
te sluiten 2-1. Na het vrije week-
end wordt de competitie weer 
hervat op zondag 7 april 2019. 
Voor Legmeervogels wil dit zeg-
gen een wedstrijd uit in Vijfhui-
zen en wel tegen DSOV. Eerder dit 
seizoen stapte DSOV in Uithoorn 
als winnaar van het veld 1-2. Na 
het duel tegen DSOV speelt Leg-
meervogels op zondag 14 april 
thuis tegen NVC. Op maandag 
(2e paasdag) 22 april uit tegen 
LSVV. Vervolgens op zondag 12 
mei thuis tegen JOS/Watergraaf-
smeer. Zondag 19 mei uit te-
gen Zaanlandia en de competitie 
wordt afgesloten op zondag 26 
mei thuis tegen Velsen.
De KNVB heeft AGB 5 winstpun-

ten in mindering gebracht we-
gen het mee spelen van een on-
gerechtigde speler Rahim Ab-
dul.  AGB heeft uiteraard wel be-
roep aangetekend tegen deze 
straf. Als de straf gehandhaafd 
worden de 5 punten definitief in 
mindering gebracht en moeten 
de duels tegen Hillegom, Velsen, 
NVC, Boshuizen, JOS/Watergraaf-
smeer, LSVV, en 2x tegen Hoofd-
dorp worden overgespeeld. Leg-
meervogels hebben in deze com-
petitie twee maal van AGB ge-
wonnen dus deze wedstrijden 
hoeven dan niet te worden over-
gespeeld. In de wedstrijden die 
mogelijk moeten worden overge-
speeld heeft AGB gelijk gespeeld 
of gewonnen.

De actuele ranglijst, met nog 6 
duels te gaan en zonder de mo-
gelijke -5 punten voor AGB 
1.Velsen 20-43
2.JOS/W 20-41
winnaar 1ste periode
3.Boshuizen 20-40
4.Uitgeest 20-33
winnaar 2e periode
5.AGB 20-28
6. AFC’34 20-28
7. Legmeervogels 20-27
8. LSVV 20-25
9. Zaanlandia 20-24
10. DSOV 20-22
11. Hoofddorp 20-21
12. Zeeburgia 20-21
13. NVC 20-20
De nummer 14 degradeert recht-
streeks naar de 2e klasse. De 
nummers 13 en 12 spelen nacom-
petitie. Bij een gelijk aantal pun-
ten is het doelsaldo doorslagge-
vend voor de plaats op de rang-
lijst, zowel in de strijd om de 1ste 
plaats als in de onderste regio-
nen. De nummer 1 promoveert 
naar de Hoofdklasse.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 28 maart 
vond weer de wekelijkse klaver-
jasavond van dit seizoen in de 
Schutse plaats. Deze keer bon-
den 43 enthousiaste kaartlief-
hebbers de strijd met elkaar aan. 
Deze week stak Ineke Ykema met 
kop en schouders boven ieder-
een uit. Met een prachtige score 
van 7693 punten werd zij dan ook 
ruimschoots eerste. Op de twee-
de plaats eindigde Willem Hoger-
vorst met een nog altijd verdien-
stelijk puntenaantal van 7401 ter-
wijl Cor de Beer  uiteindelijk met 
7266 punten beslag wist te leg-
gen op de derde plaats. Joke 
Veenhof bakte er deze keer wel 
heel erg weinig van. Met pijn en 
moeite en schaamrood op haar 
wangen wist zij niet meer dan  
4117 punten bij elkaar te sprok-
kelen. Dit was ruimschoots vol-
doende voor de poedelprijs 
waardoor zij de hieraan verbon-
den troostprijs, zijnde een fles 

overheerlijke fles wijn, de eerst-
volgende klaverjasavond  in ont-
vangst mag nemen. 
Mars
De marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUOplant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den deze avond gewonnen door 
Gijs Brozius, Bep Groeneveld, Wil-
lem Hogervorst en Ria Verhoef 
terwijl de cadeaubonnen in de-
ze categorie, eveneens te beste-
den bij DUOplant, in het bezit 
kwamen van het echtpaar Corrie 
en Tinus Smit, Bert Ykema en Jan 
de Kuijer.  Flessen wijn gingen als 
marsenprijs deze keer  naar Dou-
we Douwstra, Gerard Compier, 
Bettie Verhaegh en Herman de 
Jong. Alle prijswinnaars van har-
te gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op  donder-
dag 4 april  in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.

Laatste oefenwedstrijd 
voor Thamen
De Kwakel - Afgelopen zondag 
31 maart speelde Thamen He-
ren 1 haar laatste oefenwedstrijd 
voor aanvang van het seizoen. 
Op eigen terrein werd Alphians 
uit Alphen aan den Rijn ontvan-
gen. Het is Alphians dat het spits 
afbijt in de 2einning.
Een geweldige tweehonkslag van 
Thiel tegen het centerfield-hek, 
zorgt ervoor dat Martina thuis 
bereikt. De scherpe honkslag van 
Ginijani langs het eerste honk, 
maakt dat diezelfde Thiel de 0-2 
scoort. 
Thamen pakt direct door in de 
gelijkmakende slagbeurt. Nurse, 
Cornelissen én De Castro komen 
door 4 wijd op het honk. De ver-
re homerun van Rikken, die daar-
mee tekent voor z’n eerste grand 
slam dit jaar, zorgt dat Thamen 
met 4-2 voorkomt. In de 3e in-
ning stoomt Thamen door. Op 
de opofferingslag van Vogelaar 
scoort Groen en het is opnieuw 
Rikken die met z’n honkslag Far-
ley en Wietse over de thuisplaat 
brengt: 7-4. 
Door sterk optreden van pit-
cher Benner, weet Alphians niet 
tot scoren te komen in de 3e en 
4e inning. In de 5e inning doet Al-
phians wat terug. Mercedes slaat 
een honkslag en weet het twee-

de honk te stelen. Na een mooie 
diving stop weet Groen met een 
aangooi vanaf z’n knieën Fano 
uit te maken op het eerste honk, 
maar kan hij niet voorkomen dat 
Mercedes het derde honk bereikt 
en scoort op een doorgeschoten 
bal. Catcher De Castro voorkomt 
nog een gestolen honk, door 
Wintel uit te gooien op het twee-
de honk. 
In de 6e inning houdt Thamen 
Alphians van het scoren, door 3 
vangballen van Koole in het cen-
terfield. De Cuba brengt met een 
honkslag in de 7e innin Wintel 
over de thuisplaat. En van Tha-
men loopt Rikken vanaf het der-
de honk over de thuisplaat door 
een vier-wijd met volle honken. 
Thamen wint met 8-4. Man of the 
match? Gijs Rikken: 6 punten ko-
men op zijn conto.
Komende vrijdag 5 april is het 
Opening Day! De eerste wed-
strijd van het seizoen. En direct 
met hoog bezoek. De Uithoorn-
se burgemeester Pieter Heiliegers 
gooit de traditionele eerste bal 
en opent daarmee officieel het 
honkbalseizoen 2019. Er wordt 
een hoge opkomst verwacht. 
Thamen neemt het op tegen de 
kampioen van de Eerste Klasse A 
van 2018: Schiedam.

Legmeervogels 2 heeft 
nog hoop
Uithoorn - Legmeervogels 2 be-
gon de competitie met 14 vereni-
gingen. Wegens twee maal niet 
opkomen van Papendorp is de-
ze uit de competitie gehaald. De 
al gespeelde wedstrijden zijn ver-
vallen en de ranglijst is aange-
past. Door het uit de competi-
tie halen van Papendorp 2 kan er 
geen elftal meer rechtstreeks de-
graderen. Voor Legmeervogels 
zo.2 staan er nu nog een 6-tal 
wedstrijden op het programma. 
In deze 6 wedstrijden zullen er 
toch nog wel een aantal punten 
moeten worden binnengehaald 
om weg te blijven bij de onder-
ste plaatsen. Te beginnen op zon-
dag 7 april uit tegen de FC Abcou-
de 2. Zondag 14 april thuis tegen 
SO Soest. Een weekje later, maan-
dag 22 april (2e paasdag) uit te-
gen Pancratius 2. Zondag 12 mei 
thuis tegen KFC 2. Zondag 19 mei 
uit tegen Zaanlandia en de com-
petitie seizoen 2018-2019 wordt 
thuis afgesloten tegen Hoog-
landerveen 2 op zondag 26 mei 
2019. Als, als Legmeervogels zo.2 

er in slaagt om uit deze 6 duels 18 
punten binnen te halen zou dit 
een topprestatie zijn en is men er 
tevens zeker van dat het hoog zal 
eindigen op de ranglijst en dan 
misschien wel meer ook? 
De huidige stand in de reserve 
1ste klasse
1.SO Soest 2 18-36
2.Hooglanderveen 2 18-31
3.Roda’23 2 19-31
4.Pancratius 2 18-29  winnaar 1ste 
periode
5.VVIJ 2 19-22
6.Legmeervogels 2  18-26

De strijd om de 2e periode is 
nog in volle gang. In deze perio-
de neemt Legmeervogels 2 op dit 
moment de5e plaats in . 6 wed-
strijden gespeeld en 11 punten. 
Slechts 2 punten minder dan de 
huidige koploper in de 2e perio-
de SO Soest die 13 punten heeft 
uit 6 duels. De 3e periode gaat 
naar de hoogst eindigende ver-
eniging in de eindstand die nog 
niet in het bezit is van een perio-
detitel.

Qui Vive JD2 klopt koploper
De Kwakel - Zaterdag 30 maart 
stond de topper op het program-
ma , van de jongens JD2. Zelf 
stonden deze toppers op de 3e 
plaats op de ranglijst ,en moesten 
de degens kruizen met de num-
mer 1 vandaag. Bennebroek JD2.
Qui Vive JD2 bestaande uit een 
leuke groep, hard voor elkaar 
werkende hockeyers, laten zien 
,dat ze de omhooggeslagen weg 
, na een mooi indoor seizoen, nu 
in het buitenseizoen, doortrek-
ken. Dit moesten ze vandaag dan 
, aan het publiek laten zien. On-
der leiding van 2 scheidsrechters 
, en in het mooie ochtend zonne-
tje, mochten deze toppers zich 
op veld 1 ,het toegestroomde pu-
bliek verwarmen met hun spel. 
2 x 35 minuten zou er gespeeld 
gaan worden. Om 9 uur werd er 
gefloten voor het begin van de 
wedstrijd. Qui Vive begon met 
opbouwen, en na precies 1 mi-
nuut lag de bal al achter de kee-
per van Bennebroek. Een heel 
mooi opgezette aanval over ver-
schillende schijven werd mooi af-
gemaakt. 1- 0 . Bennebroek was 
even van slag en Qui Vive pro-
beerde er gebruik van te maken 
om de scoren te verhogen.. he-
laas (nog) zonder resultaat. Hal-
verwege de 1e helft kwam Ben-
nebroek wat beter in het spel, en 
nam meer het heft over. Ze kre-

gen goede kansen, maar de kee-
per van Qui Vive JD2 redde goed. 
Qui Vive speelde de helft profes-
sioneel uit en nam de voorsprong 
mee , rust in.
In de 2e helft ,kwam Bennebroek 
vrij snel op gelijk hoogte uit een 
weg gegeven strafcorner. Mis-
schien zat de limonade nog in de 
benen van de toppers?  Qui vi-
ve gaf niet op en herpakte zich 
vrij snel, en vergrote de voor-
sprong halverwege de 2e helft 
naar 2-1 . Hierna gaf de koplo-
per meer ruimte weg, waar JD2 
wel raad mee weet.  Er kwamen 
kansen voor ze, maar  ze gingen 
er (nog) niet in. Ze lieten het pu-
bliek , mooi en aanvallend hockey 
zien, maar vergaten vroegtijdig 
de overwinning binnen te spelen. 
Tot de laatste 4 minuten van de 
wedstrijd... Bennebroek was moe 
gespeeld en Qui Vive stelde in 2 
mooie aanvallen de zege veilig 
met een mooie en verdiende 4-1 
overwinning op de koploper. De 
ontlading was groot, en het was 
niet gestolen. De toppers van JD2 
lieten zien dat ze met elkaar een 
team zijn, en erg leuk met elkaar 
kunnen en willen hockeyen. Op 
naar volgende week, weer een 
thuiswedstrijd, nu tegen Wester-
park JD3. Komt allen kijken,  om 
10.45 uur op veld 3 , op de vuur-
lijn in De Kwakel.

Teampresentatie selectie 
RTC BMX bij UWTC
Uithoorn - Op zaterdag 30 maart 
2019 was het dan weer zover. On-
der belangstelling van sponso-
ren, familie en vrienden hebben 
de BMX talenten van West-Neder-
land zich met veel enthousiasme 
voor het komende seizoen gepre-
senteerd bij UWTC.
Voorgaande jaren reden de rij-
ders onder de titel Talent Team 
West, vanaf dit jaar wordt dat het 
RTC BMX West. (regionaal traings-
centrum) Onder de vlag van de 
KNWU is het RTC erop gericht om 
de rijders voor te bereiden op een 
professionele sportloopbaan. Ie-
dere rijder is geselecteerd met de 
potentie om in te stromen in het 

Nationale team en worden bin-
nen het RTC hiervoor opgeleid. 
UWTC is de trotse thuisbasis van 
deze selectie, waar de rijders om 
de week trainen. Totaal bestaat 
de selectie uit 7 rijders in de leef-
tijd van 13-16 jaar van diverse 
clubs uit Zuid Holland, Utrecht en 
Noord Holland en UWTC is trots 
dat er twee rijders van de club in 
deze selectie zijn: Jessy Soede uit 
Zevenhoven en Alec van der Mast 
uit Uithoorn, beide uitkomende 
in de klasse boys 14 (maar in de 
BMX West competitie een klasse 
hoger boys 15-16) 
Ze hebben weer een fantastisch 
nieuwe outfit en hebben afgelo-

De geselecteerde rijders van het RTC zijn (vlnr op de foto): Lars van Vliet, boys 14 (FCC The Wheely’s), Yvette de 
Waard, girls 15 (FCC Barendrecht), Kris Kuiper, boys 16 (FCC Spuicrossers), Matthew Sikma, boys 15 (FCC The 
Wheely’s), Jessy Soede, boys 14 (UWTC), Alec van der Mast, boys 14 (UWTC), Jaro van Lier, boys 14 (FCC The 
Wheely’s)

pen winter hard getraind om er 
weer helemaal tegenaan te kun-
nen. Noud Verstegen, Zahur Fraai 
en Jim Volkers zullen net als vorig 
jaar de trainingen weer voor hun 
rekening nemen. Dit jaar heeft 
Jeroen Soede, tevens trainer bij 
UWTC, het stokje van teamma-
nager overgenomen van Norman 
Kater, die die rol de afgelopen ja-
ren gepassioneerd had ingevuld.
Uiteraard was er bij de presenta-
tie aandacht voor de teamspon-
soren Schijf BMX Tracks, Batman 
auto’s, Warp systems, Holland 
Freight Bridge en BMX Protect en 
werden deze hartelijk bedankt 
voor hun steun aan het team.








