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‘Nieuwbouw Allure aan de 
Amstel in voorbereiding
Het deelproject Allure aan de Am-
stel in deze straks mooie en ge-
varieerde woonwijk gaat nu ook 
in voorbereiding nadat een ein-
de is gekomen aan jarenlange ju-
ridische procedures. Dat is dus 
goed nieuws, zo laat ZeemanVast-
goed in haar nieuwsbrief opgeto-
gen weten. Op dit moment is men 
volop bezig om Allure aan de Am-
stel nieuw leven in te blazen. Bin-
nenkort zal dat onder meer zicht-
baar worden door middel van een 
nieuw bouwbord op locatie en de 
lancering van een nieuwe website. 
Tegelijk wordt hard gewerkt om 
fase 1 van het project zo spoedig 
mogelijk in de verkoop te kunnen 
brengen. Omdat de huidige re-
gelgeving vraagt om gasloze wo-

ningen te bouwen moeten er o.a. 
wat aanpassingen worden door-
gevoerd aan de nieuwbouw wo-
ningen. Voorts moet er met de ge-
meente om tafel worden gezeten 
om afspraken te actualiseren en 
dient er een aannemingsbedrijf 
te worden gevonden die de bouw 
van de woningen gaat realiseren.

Start verkoop
Op basis van de laatste inzichten 
heeft ZeemanVastgoed voor de 
start verkoop van de woningen 
de volgende planning voor ogen: 
Fase 1 bestaande uit 55 eenge-
zinswoningen en beneden-/bo-
venwoningen: najaar 2019; fase 2 
bestaande uit 37 stadswoningen, 
tweekappers en vrijstaande vil-

la’s: begin 2020; fase 3 bestaande 
uit 45 luxe appartementen: medio 
2020. Wie de voorgaande jaren in-
teresse heeft gehad in dit nieuw-
bouwproject wordt verzocht zich 
opnieuw aan te melden en in te 
schrijven via de website www.al-
lureaandeamstel.nl. Vanwege de 
privacywet is Zeeman ook over-
gegaan op een nieuw mailingsy-
steem. Bij de inschrijving kan men 
aangeven voor welk type woning 
er belangstelling is: een woning 
of een appartement. Opgemerkt 
zij dat de datum van aanmelding 
niet relevant is voor de verkoop 
van de woningen. Te zijner tijd 
kan men zich als belangstellen-
de koper ook per fase inschrijven 
voor een woning. Wie zich aan-
meldt wordt door Zeeman de ko-
mende maanden op de hoogte 
gehouden van de voortgang van 
het project.

Uithoorn - De transformatie van de Vinckebuurt naar een fraaie 
woonwijk in het centrum van Uithoorn begint (in de plannen) 
steeds meer vorm te krijgen.

17 april 2019
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Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

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

Vo o r  e e n  a k t e  g o e d  e n  s n e l ,  
g a a t  u  n a a r  St e r e l !

www.sterelnotarissen.nl 
info@sterelcs.nl

Tel: 020-5646100
Amstelplein 301 • 1421 SG • Uithoorn

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

WOENSDAG 24 APRIL 

GAAN WE WEER OPEN!
GAAN WE WEER OPEN!

Schans 1 • Uithoorn
0297-564106

CORSETTERIE • LINGERIE • TRICOTAGE • BADKLEDING

De verbouwing is in volle gang

Zie artikel elders in de krant

Ook dit hoort straks bij Allure aan de Amstel: luxe appartementen aan de Wilhelminakade

Rotonde Thamerlint/Christinalaan:

Waar goede samenwerking 
toe kan leiden!
Uithoorn - Al jaren is de roton-
de bij de Christinalaan/Thamer-
lint een doorn in het oog van be-
woners en ondernemers van het 
Oude Dorp.Na de geslaagde re-
novatie van het Thamerlint was 
de rotonde een ongeorganiseer-
de stapel stenen met een mis-
troostige aanblik van een verla-
ten industrieterrein. Regelmatig 
waren commissie Thamerlint en 
Stichting Oranjebuurt in gesprek 
met de gemeente over de uitstra-

ling van de rotonde en met suc-
ces! In een constructieve samen-
werking van de gemeente met de 
bewoners is daar nu verbetering 
in gekomen. De gemeente zorg-
de voor een (tijdelijke) aanpas-
sing van de rotonde en vulde de-
ze met teeltaarde, de bewoners 
zorgde voor de beplanting. 

DUOplant werd benaderd en 
stapte enthousiast in: DUOplant 
leverde de planten. De bewoners 

hebben, in een mooie buurtac-
tie, de planten gepland met een 
geweldig resultaat. Het ziet er 
prachtig uit. Er wordt nog nage-
dacht door de bewoners over de 
bewatering in droge tijden; goe-
de ideeën zijn van harte welkom. 
(thamerlintuithoorn@gmail.com, 
stichtingoranjebuurt@gmail.
com). Dit is zoals het moet; mooie 
initiatieven uit een buurt en een 
gemeente en ondernemers die 
daaraan meewerken.



G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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

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

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

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, 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

Evenementen in Uithoorn
17 april Peuters in het Wild (Pasen in het Libellebos)
22 april Kwakelse Dijkentocht
27 april Koningsdag
4 mei Dodenherdenking De Kwakel
4 mei Dodenherdenking Uithoorn
5 mei Bevrijdingswandeling met ontbijt
11 mei Braderie
20 t/m 23 mei Avondvierdaagse
25 mei Schansfestival
9 en 10 juni Foodtruckfestival
12 juni Buitenspeeldag
22 en 23 juni Midzomeravond Festival
28 t/m 30 juni Amstelland Festival
21 juli All American Sunday
3 augustus Zomermarkt
23 augustus Foodtruckfestival
9 november Kadomarkt

Wist je 
dat?

Je hulp kunt krijgen als je bij-
voorbeeld moeite hebt met 
(kwijtschelding)formulieren, je 
vragen hebt over geldzaken of 
als je budgetadvies wil? Elke 
dinsdag van 8.30 tot 11.00 uur 
staan er getrainde vrijwilligers 
en professionals klaar in het 
Financieel café in de Waterli-
nie om vragen te beantwoor-
den over geldzaken en admi-
nistratie. Financiële of admini-
stratieve zaken zijn soms in-
gewikkeld. Maar gelukkig kan 
hier hulp in worden geboden: 
bij het Financieel café kan ie-
dereen gratis terecht. De pro-

fessionals en vrijwilligers hel-
pen met brieven van instan-
ties, wijzigen van toeslagen, 
invullen van formulieren, bud-
getteren en het geven van in-
formatie en advies. Het Finan-
cieel café is te vinden in ge-
zondheidscentrum de Waterli-
nie aan de Koningin Máxima-
laan 30. Een afspraak maken 
is niet nodig.

Meer info via Uithoorn voor 
Elkaar: 0297-303044
info@uithoornvoorelkaar.nu 
www.uithoornvoorelkaar.nu 

De 4 mei herdenking
In onze gemeente heeft de 4 mei 
herdenking niet alleen betrekking 
op de slachtoffers van de Twee-
de Wereldoorlog. Wij staan ook stil 
bij de slachtoffers die gevallen zijn 
bij andere oorlogen, geweld of vre-
desmissies (bijvoorbeeld de Balka-
noorlog, de vluchtelingen uit Iran, 
Irak en Syrië, terroristische aansla-
gen, e.d.). Vrijheid, verdraagzaam-

heid en vrede is niet vanzelfspre-
kend, zeker in 2019 en belangrij-
ker thema dan ooit. De 4 mei her-
denking is daar een goed moment 
voor. Wij nodigen iedereen van 
harte uit om deel te nemen aan de-
ze herdenking. Voor actuele infor-
matie verwijzen wij u graag naar 
www.facebook.com/4meiuithoorn.
nl en www.uithoorn.nl

- Goede vrijdag: vrijdag 19 april 2019 gesloten, 
 scheidingsdepot open
- 2e Paasdag: maandag 22 april 2019 gesloten
- Burgerzaken: maandag 27 mei gesloten i.v.m. 
 centraal stemmen tellen Europese verkiezingen
- Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019 gesloten
- Dag na Hemelvaart (brugdag): vrijdag 31 mei 2019 
 gesloten, scheidingsdepot open
- 2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 gesloten

Openingstijden tijdens 
de feestdagen

Starter op de 
koopwoningmarkt?

Op zoek naar een koopwoning, 
maar zijn je lasten te hoog voor je 
inkomen? Misschien kun je wel in 
aanmerking komen voor een star-
terslening. Sinds 2019 is de star-
terslening aantrekkelijker gewor-
den, want de Nationale Hypo-
theek Garantie (NHG-grens) is 
verhoogd van € 265.000,- naar € 
290.000,-. 

Wat is een starterslening?
De starterslening overbrugt het 
verschil tussen de koopsom van 
je woning en het maximale be-
drag dat je bij de bank kunt lenen. 
De afgelopen jaren heeft de ge-
meente Uithoorn gemerkt dat er 
minder startersleningen zijn aan-
gevraagd. Dit heeft natuurlijk ook 
te maken met het feit dat de hui-
zenprijzen de afgelopen jaren 
enorm zijn gestegen. Er is hier op 
ingespeeld door de NHG-grens te 
verhogen. “In 2018 zijn er maar 
weinig aanvragen voor een star-
terlening geweest en dat is jam-

mer, want er is nog voldoende 
budget. We hopen met dit bericht 
meer starters, maar ook hypo-
theekverstrekkers te stimuleren 
om te kijken naar de mogelijkhe-
den van de starterslening in Uit-
hoorn en De Kwakel”, aldus wet-
houder Hans Bouma, portefeuille-
houder Wonen. 

Voorwaarden en meer 
informatie
Aan de starterslening zitten wel 
een aantal gemeentelijke voor-
waarden. De belangrijkste voor-
waarden zijn: het is je eerste 
koopwoning; je hypotheek valt 
onder de Nationale Hypotheek-
garantie (NHG) van € 290.000; 
je bent inwoner van de gemeen-
te Uithoorn en tussen de 21 en 
40 jaar. Nieuwsgierig geworden? 
Meer informatie over dit onder-
werp is te vinden op www.uit-
hoorn.nl onder starterslening of 
neem telefonisch contact op met 
de gemeente.

Kijk eens wat de starterslening voor je kan doen!

Aanpakken parkeeroverlast 
blauwe zone
De gemeente krijgt steeds va-
ker meldingen van parkeerover-
last. Parkeeroverlast gaat ten kos-
te van de leefbaarheid in de wij-
ken van Uithoorn. Daarom gaan 
we per 1 april 2019 in de blauwe 
zone strenger handhaven. Van 17 
april tot 17 juni worden door de 
Buitengewoon opsporingsambte-
naar (Boa) waarschuwingen uit-
gedeeld. In evident verkeersge-
vaarlijke situaties of zaken als 
parkeren op gehandicaptenplek-
ken worden direct boetes uitge-

schreven door de Boa. Parkeer-
overlast melden? Doe dit via www.
uithoorn.nl/melding of via de app 
Makkelijke Melden. Dan komt de 
melding direct bij de BOA terecht.

Doe mee aan het 
woononderzoek 2019
Sinds welk jaar woont u in uw hui-
dige woning? In welke gemeen-
te woonde u voordat u de huidi-
ge woning betrok? In wat voor 
soort woning woont u? Dit zijn een 
paar vragen die staan het WIMRA 
2019 Dit staat voor “Wonen In de 
Metrapool Regio Amsterdam”. Dit 
onderzoek wordt elke 2 jaar uit-
gevoerd. Binnenkort valt deze uit-
gebreide vragenlijst bij circa 4000 
mensen in de gemeente Uithoorn 
op de mat.

Onderzoek
Half april wordt dit grootschalig 
onderzoek verstuurd onder alle 
gemeenten in deze regio. Ook in 
de gemeente Uithoorn wordt dit 
gedaan en krijgt ongeveer één 
derde van alle huishoudens dit 
onderzoek thuisgestuurd. De ge-
meente wil graag weten hoe u 
denkt over uw woning, woonom-
geving, woongeschiedenis en 
woonwensen. 

Woonbehoefte
Wethouder Hans Bouma, porte-
feuillehouder wonen: “We hopen 
dat veel mensen deze enquête in-
vullen. Zo krijgen we een goed 
beeld op de woonbehoefte in de 
gemeente én in de regio. Dit geeft 
ons inzichten die we kunnen ge-
bruiken bij de uitvoering en even-
tuele actualisering van het woon-
beleid.” . Ook geeft het inzicht in de 
vraag of bewoners in hun woning 
oud kunnen en willen worden en of 
bereid zijn maatregelen te nemen 
om hun woning te verduurzamen. 

Brief met enquête
De vorm van het onderzoek is een 
enquête. Door middel van een 
steekproef worden huishoudens 
in de gemeente Uithoorn gese-
lecteerd. De brief met vragenlijst 
wordt per post verzonden, maar 
de vragen kan men ook op inter-
net invullen. De resultaten wor-
den anoniem verwerkt.

Werken aan laaggeletterdheid
Geef je op als taalvrijwilliger! In 
Nederland hebben 2,5 miljoen vol-
wassenen moeite met spreken, le-
zen, schrijven en/of rekenen. Dat 
heeft grote impact op hun persoon-
lijke leven. Het Taalhuis Uithoorn 
werkt aan de bestrijding van laag-
geletterdheid. Als taalvrijwilliger 
kan jij deze mensen helpen met 

het verwerven en/of verbeteren 
van de Nederlandse taal. Het Taal-
huis is nu heel hard op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Meer weten: 
kijk op www.uithoorn.nl of www.
taalhuisuithoorn.nl voor meer in-
formatie. Opgeven als vrijwilliger: 
neem contact op met het Taalhuis 
via taalhuisuithoorn@stdb.nlBevrijdingswandeling met 

ontbijt op 5 mei
Voor de derde keer op rij houdt 
sportvereniging AKU op Bevrij-
dingsdag (zondag 5 mei) een Be-
vrijdingswandeling rondom het 
Zijdelmeer. Iedereen is welkom 
om mee te wandelen. Aanslui-
tend wordt er een ontbijt aange-
boden door de gemeente Uithoorn 
op het gemeentehuis. De deelne-
mers van deze Bevrijdingswande-
ling komen ongeveer tegelijk aan 
met de lopers die vanuit Wage-
ningen het Bevrijdingsvuur mee-
brengen naar het gemeentehuis 
in Uithoorn. Na de aankomst van 
beide groepen (rond 10.00 uur) 
houdt burgemeester Pieter Hei-
ligers een toespraak. Na deze 
speech zal de burgemeester de 
deelnemers uitnodigen om geza-

menlijk van het ontbijt te genieten. 
De Bevrijdingswandeling van de 
AKU begint om 9.00 uur. De start 
is bij het gemeentehuis, Laan van 
Meerwijk 16. Daarna wordt er een 
mooie wandeling gemaakt rond-
om het Zijdelmeer. Dit is een wan-
deling van ongeveer drie kilome-
ter. Deelname aan de wandeling 
en het ontbijt van de gemeente 
zijn gratis. 

Opgeven
Opgeven voor de Bevrijdingswan-
deling met ontbijt kan via e-mail: 
communicatie@duoplus.nl. Graag 
aangeven of u naast de wandeling 
ook gebruik wil maken van het ont-
bijt. Aanmelden is mogelijk tot en 
met maandag 29 april.



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 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en 
op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het 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 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
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 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
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 ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank 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-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
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-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’. Inzageperi-

ode 7 maart 2019 tot en met 18 april 2019. Inlichtingen bij afdeling wo-
nen en werken, de heer L. Schuijt (0297) 513 111.

- 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
- 2019-022947, Gerberalaan 48, het plaatsen van een dakkapel (ontvan-

gen 27-03-2019);
- 2019-024824, Ringdijk 16, het verbouwen van de begane grond en het 

aanbouwen van een badkamer, ingang, overdekt terras en carport (ont-
vangen 02-04-2019);

- 2019-024193, Hoofdweg 141a, het omzetten van een bedrijfswoning 
naar een plattelandswoning (ontvangen 02-04-2019); 

Uithoorn
- 2019-023429, Coupure 2, het plaatsen van een schutting (ontvangen 

28-03-2019); 

- 2019-023448, Iet Stantsweg 7, het plaatsen van een schuurtje in de zij-
tuin (ontvangen 28-03-2019); 

- 2019-023453, Poelweg 40, het aanpassen van de gevel en het toevoe-
gen van een verdieping (ontvangen 26-03-2019); 

- 2019-023772, Johan van Oldenbarneveldtlaan 47, het vernieuwen en 
isoleren van het dak (ontvangen 01-04-2019); 

- 2019-024838, Thamerlaan 19a, het realiseren van een uitbouw naast 
het hoofdgebouw (ontvangen 03-04-2019); 

- 2019-025419, Witkopeend 2, het overdekken van de voortuin met een 
carport (ontvangen 05-04-2019);

- 2019-026712, Amsterdamseweg 27, het renoveren van een pand (ont-
vangen 10-04-2019);

- 2019-026734, Bieslook 2 te Uithoorn, het aanleggen van een PE100 
waterleiding door middel van gestuurd boren, ruimen en intrekken van 
de leiding (ontvangen 09-04-2019); 

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-010931, Het Lange Eind 26, het oprichten van een bedrijfswoning 

(ingetrokken 05-04-2019);
Uithoorn
- 2019-025419, Witkopeend 2, het overdekken van de voortuin met een 

carport (ingetrokken 09-04-2019);

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.
De Kwakel
- 2019-022947, Gerberalaan 48, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning (verzonden 10-04-2019);
- 2019-012618, Het Fort 46, het uitbreiden van de woning en het plaat-

sen van een dakkapel (verzonden 01-04-2019);
Uithoorn
- 2019-016645, Brunel 35, het uitbreiden van de woning op de 1e verdie-

ping (verzonden 08-04-2019)
- 2019-014753, Joh. Enschedeweg 15, het plaatsen van reclame op het 

gebouw (verzonden 01-04-2019);
- 2019-007853, tegenover Amsteldijk-Noord 87, het plaatsen van een 

steiger (verzonden 05-04-2019);

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-024690, Kerklaan 16, aanvraag evenementenvergunning Midzo-

meravond Festival op 22-06 t/m 23-06-2019 van 19.30 tot 00.30 (ont-
vangen 03-04-2019);

- 2019-026163, Vuurlijn 24, aanvraag evenementenvergunning Jeugd-
weekend HSV Thamen op 13 en 14 juli 2019 (ontvangen 09-04-2019);

Uithoorn
- 2019-023916, Achterberglaan 85, plaatsen van een afvalcontainer van 

01-04 t/m 21-05-2019 
- 2019-024186, Koningin Julianalaan 18, aanvraag exploitatievergunning 

(ontvangen 01-04-2019);
- 2019-024179, Koningin Julianalaan 18, aanvraag drank- en horecaver-

gunning (ontvangen 01-04-2019);
- 2019-022323, aanvraag evenementenvergunning Avond4daagse (ont-

vangen 27-03-2019)
- 2019-023009, Amsteldijk-Noord 1, aanvraag evenementenvergunning 

Dodenherdenking (ontvangen 28-03-2019);
- 2019-0214188, aanvraag evenementenvergunning Bevrijdingswande-

ling op 05-05-2019 (ontvangen 01-04-2019);

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.
Uithoorn
- 2019-024020, het plaatsen van reclameborden, U.R.K.V. Michiel de 

Ruyter t.b.v. evenement Rondje NL voor KiKa Row Proloog (verzonden 
03-04-2019);\

- 019-007372, Dorpscentrum (Kerklaan/Drechtdijk), evenementenver-
gunning Koningsdag 27 april 2019 (verzonden 11-04-2019);

- 2019-023916, Achterberglaan 85, het plaatsen van een afvalcontainer 
(verzonden 04-04-2019);

- 2019-020579, Wilhelminakade 3, Café de Gevel, kennisgeving inciden-
tele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 13-04-2019 
van 14.00 – 23.30 uur (verzonden 04-04-2019);

- 2019-020529, Wilhelminakade 3, Café de Gevel, kennisgeving inciden-
tele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 27-04-2019 
van 15.00 – 19.00 uur (verzonden 04-04-2019);

- 2019-021911, Koningin Julianalaan 16, Café The River, kennisgeving 
incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 26-04-
2019 van 20.00 tot 1.00 uur (verzonden 04-04-2019);

- 2019-002457, Schans 108, Café de Herbergh 1883, exploitatievergun-
ning horecabedrijf t/m 15-04-2022 (verzonden 15-04-2019);

- 2019-002457, Schans 108, Café de Herbergh 1883, drank- en horeca-
vergunning (verzonden 15-04-2019);

- 2019-018502, Grevelingen 50, Het Pannenkoekenfort, exploitatiever-

gunning horecabedrijf t/m 15-04-2022 (verzonden 15-04-2019)
- 2019-010502, Grevelingen 50, Het Pannenkoekenfort, drank- en hore-

cavergunning (verzonden 15-04-2019) ;
- 2019-020937, Marktplein, evenementenvergunning Rondje NL t.b.v. Ki-

KaRow op 12 april 2019 (verzonden 05-04-2019);
- 2018-074970, Evenemententerrein Legmeer-West, Toost Foodtruck 

Festival 23-25 augustus 2019 (verzonden 05-04-2019);
- 2018-075218, Evenemententerrein Legmeer-West, ontheffi ng art. 35 

Drank- en horecawet 23-25 augustus 2019 (verzonden 05-04-2019);

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-025529, Grevelingen 50, aanvraag milieumelding, opstarten be-

drijf voor een pannenkoeken restaurant “het pannenkoekenfort” (ont-
vangen 04-04-2019), Deze bekendmaking strekt alleen tot informatie.

- 2019-024373, Koningin Julianalaan 27, aanvraag milieumelding, op-
starten bedrijf voor een Firma Come to Thai Wok (ontvangen 29-03-
2019), Deze bekendmaking strekt alleen tot informatie;

- 2019-024532, Koningin Maximalaan 30A, aanvraag milieumelding, op-
richten van een lunchroom van fi rma Lunchroom Waterlinie (ontvangen 
02-04-2019), Deze bekendmaking strekt alleen tot informatie.

 VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaan-
de verkiezing van de leden van de Nederlandse leden van het Europees 
Parlement een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een ande-
re gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1.  Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar 

formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een 
kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de kiezer worden 
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag 
van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.

3.  Als de kiezer al een stempas ontvangen heeft, dan dient dit bij het ver-
zoekschrift gevoegd te worden.

4.  Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toege-
staan bij volmacht te stemmen.

B. MONDELING VERZOEK
1.  Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een 

schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas 
vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag 
van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd, om 
deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 
uur op de dag vóór de stemming (22 mei 2019).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening 
van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland. Nadere in-
formatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de ge-
meente.

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van de Nederlandse leden van het Europees Par-
lement een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden 
de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1.  Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de 

formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stem-
men.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de kiezer worden 
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag 
van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.

3.  Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet 
op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer zijn geregi-
streerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmacht-
bewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te 
brengen.

5.  De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in per-
soon aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ont-

vangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een 
andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan 
die kiezer over te dragen.

2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de 
kandidaatstelling (9 april 2019) in dezelfde gemeente staan ingeschre-
ven als de kiezer die de volmacht geeft.

3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn 
eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

4.  Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot 
het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmacht-
gever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aanne-
men. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerza-
ken van de gemeente.

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

Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zetten zich belangeloos in voor het 
welzijn van anderen. Wilt u iemand voor een Koninklijke onder-
scheiding in aanmerking laten komen? Kom dan tijdig in actie!
De procedure voor het toekennen van een Koninklijke onder-
scheiding vergt veel tijd. Is de voordracht voor de Lintjesregen in 
april 2020, dan dient u het voorstel vóór 1 juli 2019 dit jaar bij de 
burgemeester in. Gaat het om een uitreiking tijdens een ande-
re gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden 
van tevoren naar de burgemeester te sturen.

Informatie Koninklijke onderscheiding
Meer informatie, waaronder het aanvraagformulier, vindt u op 
de gemeentelijke website Uithoorn.nl of Lintjes.nl. Daarnaast 
kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

Informatie gemeentelijke onderscheidingen
Informatie over het aanvragen van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

WAT DOE JIJ  
IN EEN 

NOODSITUATIE?

Onze hulpdiensten werken hard,  
maar kunnen niet altijd overal direct zijn.

Schrijf je snel in op: REDZAAM.NL Beperkt aantal plaatsen!

OEFENEN MET DESKUNDIGEN!

16, 17 EN 18 MEI

€5,- PER WORKSHOP
(€1,- voor scholieren)

Conflicten zijn onderdeel van 
ons leven. Hoe kun je hier  
effectief mee omgaan?

WORKSHOP 1

Conflicten en overlast

Hoe herken je gevaar? Hoe kun 
je je verdedigen (jong en oud)?  
Oefen met ervaren bodyguards!

WORKSHOP 2

Dreiging en geweld

Hoe moet je een AED ge-
bruiken? Oefen de 5 belangrijke 
punten van EHBO

Brandveiligheid in en om  
het huis. En hoe blus je zelf  
een brand?

WORKSHOP 3 WORKSHOP 4

Eerste hulp Brandveiligheid

VOLLEDIGE CURSUS

Reanimatie
WANNEER
Verschillende tijdstippen op  
donderdag, vrijdag en zaterdag 
16, 17 en 18 mei

WAAR
Gemeentehuis Uithoorn

Gemeente Uithoorn is trotse partner  
van redzaam.nl, een initiatief om  
(zelf)redzaamheid te versterken en te benutten.

Schrijf je snel in op: REDZAAM.NL Beperkt aantal plaatsen!

Leer een hartstilstand herkennen 
en uitgebreid reanimeren

€5,- PER WORKSHOP
(€1,- voor scholieren)



04 17 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

Nieuwe Meerbode

Ambitieus en doelgericht
Regio - Jongeren moeten tegen-
woordig steeds beter nadenken 
over de keuzes die ze maken wat 
betreft opleidingen. Er zijn vele 
keuzes te maken en er kan heel 
veel in het beroepen- en oplei-
dingsveld. Dat er veel te kiezen is, 
is aan de ene kant leuk en aan de 
andere kant heel lastig. 
Op RKSG Thamen is er ook veel 
keuze in welke richting je op wilt, 
welke vakken je leuk en interes-
sant vindt en er is veel ruimte om 

je eigen talent te ontwikkelen. 
Amber Mersmann is een jonge 
ambitieuze leerling die haar keu-
ze heeft kunnen maken, weet wat 
ze later wil worden en hoe ze dat 
wil gaan bereiken. Na het beha-
len van haar diploma op Thamen 
gaat ze Media Vormgeving doen 

op het ROC om daarna naar De 
Breitner Academie te gaan waar 
ze haar docentenbevoegdheid 
voor Beeldende Vorming wil ha-
len. Ondanks haar leeftijd, ze is 
15, is Amber erg geïnteresseerd 
in alles wat met vormgeven, ont-
werpen en Kunst en Cultuur te 
maken heeft. Naast dat ze op 
school het examenvak Beeldende 
Vorming volgt, is ze in haar vrije 
tijd vaak bezig met tekenen, schil-
deren, fotografie en muziek. 

Op Thamen volgde ze in de eer-
ste en tweede klas de talentles-
sen Arts en Media waar zij leer-
de omgaan met programma’s zo-
als bijvoorbeeld Photoshop. Me-
de dankzij deze lessen en de aan-
dacht die er op Thamen is voor 
Kunst en Cultuur heeft Amber 
haar talenten kunnen ontdekken 
en ontplooien. 

Eindexamen
Momenteel werkt ze hard aan 
haar examenopdracht voor Beel-
dende Vorming en tegelijkertijd 
doet ze mee aan de talentenwed-
strijd Kunstbende. Voor haar exa-
menopdracht met thema Iden-
titeit is Amber een fotoserie aan 
het ontwikkelen waarin ze haar 
diverse karakters uitbeeldt. Om 
een van haar karakters uit te beel-
den zocht zij contact met de Uit-
hoornse fotograaf Richard Hey-
ne, dat hij ook nog een klassieke 
Buick Skylark heeft was geen toe-
val. Amber wilde in deze auto een 
van haar karakters uitbeelden. Ze 

maakte een afspraak en vertelde 
de fotograaf precies hoe ze op de 
foto gezet moest worden. 
Voor haar deelname aan de 
Kunstbende stuurde zij haar schil-
derijen ‘Mandela’, ‘War in my mind’ 
en ‘Commotie’ in. Mandela maak-
te zij vanwege haar respect voor 
het werk en de strijd die Mandela 
leverde voor gelijkheid van men-
sen. War In My Mind is een com-
plexer werk, in eerste instantie 
is het een behoorlijk abstract en 

explosief werk. Als je wat langer 
kijkt zie je soldaten en oorlogsta-
ferelen. Dit werk is tweeledig, ver-
telt Amber, aan de ene kant gaat 
het over het nare en donkere van 
oorlog op de wereld en tegelij-
kertijd over de onrust die ze soms 
in haar eigen hoofd ervaart. Dit 
klinkt zwaarder dan het is, stelt ze 
ons gerust: “ik wil gewoon veel en 
kan niet alles tegelijk en dus moet 
ik keuzes maken en dat vind ik 
soms lastig”.

Grappig
Een grappig en brutaal schilderij 
is Commotie, een kleurrijk geheel 
met een blote borst, het schilderij 
hangt ook nog eens scheef. Hier 
worden veel heilige huisjes van 
de kunstwereld omver geschopt. 
Zelf zegt ze over dit werk: “Kijk 
naar mijn kunstwerk, kun je het 
zien? Weet je zeker dat wat je ziet, 
hetgeen is wat je denkt te zien? 
Denk rustig na, kijk naar mijn 
werk en oordeel eens niet. Kijk 
iets verder dan je neus lang is en 

laat je meenemen door de kleu-
ren en lijnen zonder oordeel, zon-
der woorden, zonder mening”.  
Op 8 mei is de beoordeling van 
haar examenwerk dat getoond 
wordt in een expositie op RKSG 
Thamen waaraan alle leerlingen 
die Beeldende Vorming volgen 
aan mee doen. 

Amicitia ontroert met de 
Johannes Passion
Regio - In de sfeervolle Johannes 
de Doperkerk in Mijdrecht/Wilnis 
met haar prachtige gebrandschil-
derde ramen gaf COV Amicitia 
vrijdagavond 12 april haar traditi-
onele uitvoering van de Johannes 
Passion van J.S. Bach.
De koralen, mooi en doorleefd 
gezongen en de felle en snelle 
volkskoren, die uitstekend wer-
den vertolkt, maakten diepe in-
druk. De Mattheüs Passion mag 
dan bekender zijn dan de Johan-
nes Passion, maar de ingewikkel-
de volkskoren vragen eveneens 
veel inzet en studie van de koor-
leden. Geboeid werd geluisterd 
naar het openingskoor: “Herr un-
ser Herrscher” dat ons meteen 
raakte. Prachtig klonk de bas-aria 
“Mein teurer Heiland”, gezongen 
door Willem de Vries, omlijst met 

ingetogen koorzang. Hij vertolk-
te met zijn warme bas ook de rol 
van Pilatus.
Een harmonieus koppel vormden 
de Evangelist Gerben Houba en 
de Christus  Ronald Dijkstra, die 
op overtuigende wijze hun partij 
ten gehore brachten. Opvallend 
was dat Ronald Dijkstra alles uit 
het hoofd zong. Het Promenade-
orkest zorgde voor een vakkun-
dige begeleiding, hetgeen zeer 
muzikaal ondersteund werd door 
Eric Jan Joosse op het fraaie kist-
orgel.

Sopraan
De sopraan Leonie van Veen zong 
de aria “Ïch folge dir gleichfalls.” 
met veel expressie en overtui-
ging en de alt Yvonne Kok, die in-
viel voor de zieke Martine Straes-

ser, imponeerde in de aria “Es 
ist vollbracht.”Indrukwekkend 
klonken het “Ruht wohl” en het 
koraal”Ach Herr lass dein lieb’En-
gelein” waarmee de avond beslo-
ten werd.
Alle lof voor dirigent Toon de 
Graaf, die koor en orkest zeer vak-
kundig en bezielend leidde, wat 
in deze kerk, waarbij de afstand 
tussen koor en dirigent groot is, 
een ware prestatie mag worden 
genoemd.Amicitia kan terug-
zien op een bijzonder mooi con-
cert dat door het  publiek zeer ge-
waardeerd werd met een langdu-
rig, enthousiast applaus.
Het volgend concert van Amicitia 
is op vrijdag 22 november in Uit-
hoorn. Dan wordt “Ein Deutsches 
Requiem” van Johannes Brahms 
uitgevoerd.

Zaterdag Open Golfdag 
bij Golfcentrum Uithoorn
Regio - Op zaterdag 20 april is de 
jaarlijkse Open Golfdag weer op 
het Golfcentrum Uithoorn, naast 
Sportcentrum Amstelhof. Deze 
zaterdag kan je de hele dag even 
binnenlopen om eens te kijken of 
een bal te slaan. Je kan om 11.00, 
13.00 en 15.00 uur een gratis in-
troductie les volgen om kennis te 
maken met golf.
Ook start, met het steeds mooi-
ere wordende weer, de Zomer-
avondcompetitie weer. Elke don-

derdag kan je mee doen. Je kan 
afslaan tussen 17:00 tot 18.30 uur. 
Zoals ook vorig jaar bleek is de-
ze gezellige en laagdrempelige 
competitie een leuke manier om 
je routine en ervaring met golfen 
te vergroten. Je hoeft echt niet als 
een pro te kunnen golfen om een 
keertje mee te doen.
De kosten zijn voor leden €2,50 
en niet-leden. Voor meer info: 
zie de advertentie elders in deze 
krant.

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
LUNCHROOM WATERLINIE
Eindelijk is het zo ver, de lunch-
room op de waterlinie is weer 
open!!!! De officiële opening 
van Lunchroom de Waterli-
nie heeft op maandag 15 april 
plaats gevonden. Vanaf dins-
dag 16 April is iedereen wel-
kom tussen 9.00 uur en 17.00 
uur. Een heerlijke cappuccino, 
koffie, thee, een lekker brood-
je, alles wordt met veel passie 
voor u gemaakt en geserveerd.
Cliënten van ons tweede thuis, 
vrijwilligers van Uithoorn voor 
elkaar en de eigenaar zullen u 
gastvrij ontvangen.

IN SAMENWERKING MET 
ZENDING OVER GRENZEN: 
KLEDING INZAMELINGS-
ACTIE 
Op maandag 29 april gaat er 
weer een vrachtwagen vol met 
mooie gebreide spullen van 
onze Bilderdijkhof- handwerk-
groep naar arme mensen in 
Bosnië, Roemenië, Oekraïne & 
Bulgarije.
Heeft u nog overbodige kle-
ding in de kast, breng dit naar 
ons gezellige wijkcentrum 

voor het goede doel. Ook bed-
dengoed en schoeisel kunnen 
we goed gebruiken. Op vrijdag 
26 april tussen 9:00 en 17:00 
uur kunt u uw schone, in goe-
de staat verkerende, kleding 
weer inleveren in de hal van de 
Bilderdijkhof. Onze gastvrou-
wen staan klaar om de kleding 
in ontvangst te nemen en ver-
zendklaar te maken. Uw spul-
len komen terecht bij gezin-
nen die dit hard nodig hebben. 
Bij voorbaat dank voor uw in-
breng! 

KOFFIEOCHTENDEN 
IN DE WIJK
Elke donderdagochtend van 
10:00 tot 12:00 uur in buurtka-
mer Meerwijk. Locatie: KDV Bo-
rus, Eendracht 17, Uithoorn
CREATIEVE MAANDAG-
MIDDAG 
Iedere maandagmiddag kunt u 
tussen 13:30 en 15:30 uur in de 
Bilderdijkhof terecht om met 
elkaar wenskaarten te maken 
of om te kleuren. Vanzelfspre-
kend wordt er ook gezellig en 
gezamenlijk een kopje theege-
dronken. 

ectificatie
Uithoorn - Vorige week stond er 
op de voorpagina van deze krant 
een berichtje 
Over een automobilist die met 

zijn auto tegen de gevel van een 
woning was gereden aan de Jo-
han de Witlaan.  Daarbij werd te-
vens melding gemaakt , dat hier-
bij de elektrakast  beschadigd 
was. Dit blijkt niet zo te zijn
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In de Nieuwe  Meerbode  van 
vorige week staat een stuk-
je over twee zussen die men-
sen knippen, die het wat minder 
hebben.  Onze schoondochter 
is vorig jaar gestart met het in-
zamelen van speelgoed en kle-
ding, ook voor deze doelgroep. 
Van de gemeente heeft zij een 
ruimte mogen gebruiken bij de 
voedselbank. 
De uitnodiging heeft zij bij de 
voedselbank neergelegd om 
mensen uit te nodigen om te 
komen. Er kwamen een hoop 
mensen op af, deze vroegen 
hoeveel ze mochten meene-
men. Onze schoondochter gaf 
aan alles wat je mooi vindt en 
kan gebruiken mag je meene-
men. Ook deze mensen waren 
heel blij. Het is jammer dat on-
ze schoondochter geen vas-
te ruimte heeft om de spullen 
te laten staan. Nu staat het op-
geslagen bij onze zoon op zijn 
werk. Geen ideale oplossing al-

les moet weer worden opge-
ruimd. 30 maart hebben wij  dit 
voor de tweede keer georgani-
seerd, weer een groot succes.
Op deze dag spraken wij ook 
mensen, die voor deze mensen 
ook in de weer zijn om ze te hel-
pen. Jammer dat je dat niet alle-
maal weet. De een probeert 52 
gezinnen te helpen onder de ar-
moedegrens, ook met hulp van 
mensen die haar helpen met 
spullen.Een ander iemand or-
ganiseert fi etslessen voor men-
sen die hier pas wonen. Zo zijn 
er heel veel mensen in touw om 
deze groep te helpen.
Mijn vraag aan de gemeente 
is, is er iemand bij de gemeen-
te die al deze mensen bijstaat, 
en dat je dan kan aangeven als 
je iets wil doen welke mensen 
je dan moet benaderen voor dit 
soort acties. 

Jos Verkerk-Fens
Uit Uithoorn

LEZERSPOST

Vraag aan de gemeente

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Leerlingen Thamen organiseren 
voor Ontmoetingsgroep

Uithoorn - De tweedejaars leer-
lingen van het Thamen hebben 
dinsdagmiddag een leuke activi-
teit georganiseerd voor de deel-
nemers van de Ontmoetings-
groep Uithoorn. De leerlingen 
kwamen de ouderen ophalen in 
de Bilderdijkhof. Bij het Thamen 
werden verwelkomd met thee 
en koffi  e en allerlei heerlijkheden 
van gezond fruit tot heerlijke koe-
ken. Een kleine rondleiding door 
de school waarna we ter afslui-
ting een leuk foto met zijn allen in 
de aula hebben gemaakt.

Maskerade presteert
Bewonderenswaardig in 
ingewikkeld stuk
Uithoorn - Een tragedie over af-
komst, wraak, oorlog en geweld 
in een onophoudelijke keten, zo-
als we die kennen uit Griekse tra-
gedies. Dat schrijft regisseur Jules 
Noyons in het fraai uitgevoerde 
programmaboekje met verhelde-
rende informatie over“Branden”. 
Toneelgroep Maskerade vierde 
met de opvoering van dit toneel-
stuk van Wajdi Mouawad in het 
Alkwin Theater vrijdag en zater-
dag zijn vijf en vijftigjarig jubile-
um.

Menselijk drama in 
actuele oorlogssituatie
Het thema voor het scenario lijkt 
eenvoudig als je de toelichting in 
het programmaboekje leest. Om-
geving is de gruwelijke oorlogssi-
tuatie zoals die helaas maar blijft 
voortwoekeren in het Midden-
Oosten. De ene verschrikkelijke 
wandaad lokt de andere  uit, en 
die roept op zijn beurt een nog 
afschuwelijker tegenreactie op. 
Zo gaat het maar door. Vluchte-
lingen. Martelingen en verkrach-
ting in gevangenissen. Een bus 
wordt met de inzittenden er-
in in brand gestoken, een enke-
ling kan ontsnappen. Binnen die 
afschuwelijke omgeving vraagt 
een moeder, Nawal, in haar testa-

ment aan haar kinderen, de twee-
ling Simon en Jeanne, hun dood 
gewaande broer en hun vader te 
zoeken. Vóór haar dood was ook 
Nawal zelf al op zoek: de zoek-
tocht naar de zoon die ze bij zijn 
geboorte heeft moeten afstaan. 
Het zijn elementen van het sce-
nario die, literair en dramatur-
gisch verwerkt tot een theater-
stuk, door de Canadees-Libane-
se auteur uit zijn eigen bewogen 
levensgeschiedenis zijn gedestil-
leerd.

Verhaallijn met omwegen
De auteur heeft het zijn publiek 
niet makkelijk gemaakt. In zijn 
op het lijf geschreven rol van 
notaris Hermile Lebel zet Ma-
rius Schalkwijk uitvoerig, soms 
schuchter, dan weer in een ko-
misch werkende afslag aan de 
tweeling uiteen wat hun moeder 
over de zoektocht in haar testa-
ment heeft gezet. Zich bewonde-
renswaardig fel in hun rol en hun 
lange teksten inlevend reageren 
Simon (Ronnie Bauer) en Jean-
ne (Iris Slurink) op de opdracht 
uit het testament. Het kostte je 
in de zaal wel wat tijd om grip 
te krijgen op de lijn van het ver-
haal. En om met een aha-Erleb-
nis te begrijpen wat de dramatur-

Lenteparade - UniqCycle 
in W.C. Zijdelwaard!
Uithoorn - Op 20 april a.s. pakt 
winkelcentrum Zijdelwaard uit 
met een spetterende Lentepara-
de. Vorig jaar zette Circo Di Stra-
da ons winkelcentrum op zijn kop 
met hun geweldige circusact wel-
ke door- en rondom het winkel-
centrum liep. Dit jaar heeft Circo 
Di Strada een nieuwe act, name-
lijk de UniqCycle act! UniQcycle is 
dé mobiele fi etsparade met unie-
ke fi etsen, bereden door artiesten 

in zeer opvallende kleurrijke kos-
tuums, ondersteund door vrolij-
ke bijpassende muziek. Dit spek-
takel mag je niet missen! Op 20 
april kun je vanaf 12.00 uur de-
ze geweldige show in ons win-
kelcentrum komen bekijken. De 
artiesten treden elke keer 20 mi-
nuten op en de show start steeds 
op het uur (dus om 12.00, 13.00, 
14.00 en 15.00 uur.

Werken aan 
laaggeletterdheid
Uithoorn - In Nederland hebben 
2,5 miljoen volwassenen moeite 
met spreken, lezen, schrijven en/
of rekenen. Dat heeft grote im-
pact op hun persoonlijke leven. 
Als je niet goed kunt spreken,  le-
zen of schrijven, vind je minder 
snel een baan, is het lastiger om 
gezond te leven en heb je minder 
grip op je geldzaken. Daarnaast 
kan je misschien moelijker con-
tact maken met buren of colle-
ga’s. Taalhuis Uithoorn werkt aan 
de bestrijding van laaggeletterd-
heid! Als taalvrijwilliger kan jij de-
ze mensen helpen met het ver-
werven en/of verbeteren van de 
Nederlandse taal.  Het Taalhuis is 
nu heel hard op zoek naar nieu-

we vrijwilligers. Je hebt hiervoor 
geen onderwijskundige achter-
grond nodig, wij vragen wel om 
affi  niteit met taal, begrip, geduld 
en inlevingsvermogen. Je wordt 
uitgerust met methodes  en geïn-
strueerd op de taak en dat bete-
kent dat je per week met slechts 
twee uur per week voor iemand 
het verschil kan maken! Spreekt 
jou dit aan? Neem dan contact 
op met het Taalhuis via taalhuis-
uithoorn@stdb.nl, dan maken 
we gauw een afspraak om jouw 
wensen en mogelijkheden ten 
aanzien van dit vrijwilligerswerk 
te bespreken! Kijk eens op onze 
website: www.taalhuisuithoorn.
nl

Aanhouding na 
vernielingen
Uithoorn – Rond acht uur in de 
avond op zondag 14 april heeft 
de politie drie jongens aange-
houden wegens vernieling.
De drie hadden een ruit van de 
voordeur van de voormalige bi-
bliotheek in de Alfons Arienslaan 
kapot gemaakt.
Twee van de jongens zijn 14 en 
15 jaar oud en komen uit Amster-
dam.
De jongste is 13 jaar en woonach-
tig in Uithoorn.
Bij de jongen van 14 jaar troff en 
agenten een gestolen pinpas aan. 
Deze bleek hij te hebben ont-
vreemd in een supermarkt in de 
Bijlmer en hij had er al geld mee 
opgenomen.
De drie zitten nog vast voor ver-
hoor en zullen zich bij de rechter 
moeten verantwoorden.

Eerste paal geslagen voor 
nieuwbouw bedrijfsunits in Mijdrecht
Regio - Aan de Vermogenweg 
In Mijdrecht is de bouw van 18 
hoogwaardige bedrijfsunits ge-
start. De eerste paal is geslagen 
en het complex wordt naar ver-
wachting eind 2019  opgeleverd. 
Het duurzame complex wordt 
gerealiseerd op het laatste uit-
breidingsgedeelte van het bedrij-
venterrein, het ‘werkeiland’ ge-
naamd.
Op de markt van bedrijfsmatig 
vastgoed is sprake van een zekere 
schaarste en meer in het bijzon-
der op het gebied van bedrijfs-
units. Bouwbedrijf Vesting Bouw 
uit Beverwijk tekent voor de rea-
lisatie van het complex. “We zijn 
er trots op dat we dit mooie com-
plex in Mijdrecht mogen bou-
wen, dat doen we met veel aan-
dacht en daar maken we het ver-
schil” aldus algemeen directeur 

Dennis Honkoop.  Aan de uitste-
kend bereikbare en strategisch 
gelegen Vermogenweg wordt ie-
dere koper de trotse eigenaar van 
een riante unit. De units worden 
gebouwd met duurzame mate-
rialen. De afmetingen zijn ca. 92 
m² op de begane grond, half of 
geheel voorzien van een verdie-
pingsvloer, uitgerust met een 
elektrische overheaddeur met se-
parate loopdeur. Bij een unit ho-
ren 2 of 4 eigen parkeerplaatsen. 
De hoekunits beschikken over 
een tweede loopdeur naar een 
eigen buitenruimte van ca. 30 m². 
(Voor artist impression zie adver-
tentie elders in dit blad).

Daglichtinval
Daglichtinval bij alle units in com-
binatie met kiepramen maakt de-
ze nieuwe bedrijfsunits bijzonder 

geschikt voor een ondernemer 
die behoefte heeft aan ruime be-
drijfs- en kantoorruimte die tege-
lijk een visitekaartje is voor de on-
derneming. Door de ligging van 
het complex kan gekozen wor-
den voor zicht op de Vermogen-
weg of op vergezichten over de 
weilanden. De eerste trotse eige-
naren kijken uit naar de opleve-
ring. Zij hebben uiteenlopende 
bedrijfsactiviteiten.
De units blijken ook als belegging 
aantrekkelijk te zijn. Tom Gunther, 
directeur van A2 Bedrijfsmake-
laars is verheugd dat zijn bedrijf 
namens de ontwikkelaar de ver-
koop van deze units mag bege-
leiden.
“Met de realisatie van dit com-
plex wordt voorzien in de vraag 
naar grotere en hoogwaardige 
bedrijfsunits. Aangezien dit com-

plex op dit moment de enige 
nieuwbouwontwikkeling is in de 
wijde omtrek verwachten we veel 
belangstelling.”

Veel bedrijvigheid
In Gemeente De Ronde Venen is 
Mijdrecht de grootste kern met 
veel bedrijvigheid. Met de toena-
me van het aantal ZZP-ers, klei-
nere ondernemingen en franchi-
seorganisaties is de behoefte aan 
een eigentijds nieuw pand ge-
rechtvaardigd.
Als u meer wilt weten, bent u 
in de maanden april en mei el-
ke woensdagmiddag van 15.00 
tot 18.00 uur welkom bij A2 Be-
drijfsmakelaars aan de Veenweg 
158a in Mijdrecht. A2 Bedrijfsma-
kelaars is te bereiken onder tele-
foonnummer 0297-231050 of per 
mail info@a2bedrijfsmakelaars.
nl. A2 Bedrijfsmakelaars is actief 
in het werkgebied van Breukelen 
tot Schiphol-Rijk en biedt een ge-
varieerd aanbod voor investeer-
ders en ondernemers. 

gische betekenis kon zijn van bij-
voorbeeld de intens door Ronnie 
Bauer als Simon en Orfee Goed-
koop als de jonge Nawal gespeel-
de en op het speelvlak ook niet 
één, twee, drie ophoudende lui-
de aanvallen van woede of ver-
driet of van heftige discussie on-
der voortdurende hoogspanning. 
In de vele korte scenes wisselen 
het heden van Nawal op middel-
bare leeftijd (Tonny Jansen) vóór 
haar dood en het heden van Na-
wal als jonge vrouw elkaar af. Of 
heden en verleden vielen samen 
als de beide Nawals naast elkaar 
samen zongen. 

Notarieel bindmiddel
Wat hielp om de lijn in dit com-
plexe drama vast te houden wa-
ren het notariële bindmiddel van 
de testamentaire opdracht en de 
scenes waarin notaris Lebel daar 
op terugkwam. Geleidelijk aan  
merkte je bij het kijken en luis-
teren wel dat “Branden”een knap 
geconstrueerd theaterstuk is, 
met een verrassend en ook wel 
schokkend resultaat van de zoek-
tocht naar broer en vader. De ver-
dwenen oudere broer bleek te-
vens de misdadige, op zijn talrij-
ke moordpartijen pochende va-
der (Jack Bontekoe in topvorm) 
te zijn, die zijn eigen moeder in 
de gevangenis had verkracht. 
Met als gevolg de latere geboor-
te van de tweeling. En zo vielen 
de losse scenes, dialogen en beel-
den uit het begin, met de drama-
turgische betekenis ervan, gerui-
me tijd na de pauze toch nog hun 

plaats. Ook uit het spel in de klei-
nere rollen bleek dat Maskerade 
over een voortreff elijk team van 
jonge en ervaren acteurs en actri-
ces beschikt, waardoor de groep 
nog steeds in de eredivisie van 
het amateurtoneel speelt. Thea-
tertechnisch was de “Branden”-
productie prima in orde, met het 
grote vierkante speelvlak mid-
den tussen het publiek, de goe-
de belichting en de vier naar het 
publiek rondom gerichte video-
schermen waarop de spelers  
close-up te zien waren.





Uithoorn - Zondag 14 april werd 
het Middelbare Muziek Meesters 
Project, kort gezegd MMM, afge-
sloten in het KnA Gebouw met 
een concert. Tijdens deze middag 
werd ook de gelegenheid gebo-
den aan de leerlingen die lessen 
volgen in het KnA Gebouw, een 
solo optreden te laten horen.
De middag werd geopend door 
Tim Taanman op hoorn, een las-
tig instrument en Tim is nog heel 
jong. Toch speelde hij al vol over-
gave het Zwanenmeer. Daarna 
kwam Daan Vermeij op het drum-
stel. Ook hij is nog jong en heeft 
nog niet zo heel lang les. Het vuur 
schoot er echter vanaf dus dat be-
loofd veel voor de toekomst. Jel-
le Taanman, grote broer van Tim, 
speelde een stuk uit The Pirates of 
the Caribbean op trompet en de 
laatste solist was Robin Vermeij 
op hoorn, grote broer van Daan. 
Hij speelde een stuk uit de Lion 

King. Jelle en Robin spelen inmid-
dels al een tijdje mee in het Grote 
Orkest van KnA.

Beginnen
Daarna mochten ze dan eindelijk 
beginnen, de MMM’ers o.l.v. Dick 
Hesselink. Ze waren zenuwachtig 
maar het klonk allemaal heel pri-
ma. Zeker als je bedenkt dat deze 
mensen pas lessen volgen sinds 
afgelopen september. Vervolgens 
trad het Leerlingen orkest nog op 
en de middag werd afgesloten 
door eerst een samenspel met 
het Grote Orkest en vervolgens 
bracht het Grote Orkest van KnA 
nog 2 nummers ten gehore.
Al met al een zeer gezellig gebeu-
ren en dat is het mooie van sa-
men muziek maken; het verbindt 
en dwingt je de grenzen op te 
blijven zoeken. En dat is natuur-
lijk dan ook weer heel goed voor 
de grijze hersencellen.

KnA gaat zich nu richten op Am-
stelProms 2019 op 22 juni a.s.. 
Houd de kranten in de gaten 
want het wordt weer geweldig.

der! Een losse kaart kost €15,-; 
jongeren tot en met 16 jaar beta-
len slechts €7,50. Geen geld voor 
wat er geboden wordt.
Zo zorgt de SCAU al sinds jaar en 
dag voor een kwalitatief hoog-
staand aanbod van kunst en cul-
tuur tegen een lage prijs, om jong 
en oud de mogelijkheid te bieden 
om in de eigen woonplaats te ge-
nieten van professionele musici 
en artiesten.    
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Auto gestolen
Uithoorn – In de avond of nacht 
van vrijdag 12 op zaterdag 13 
april is vanaf Eger een Kia Ceed 
gestolen. De auto is grijs van 
kleur en het kenteken is 96-KBV-

Deze acties verstop je niet!
Paasvoordeel bij Renault 
dealer Nieuwendijk
Aalsmeer - Tot en met maandag 
22 april (Tweede Paasdag) vier 
je de lente tijdens de excellente 
weken bij Renault Nieuwendijk. 
Als je nu kiest voor een nieuwe 
Renault, pro�teer je op alle mo-
dellen van extra paasvoordeel 
dat kan oplopen tot wel 2.800 eu-
ro. Daarnaast kun je ook rekenen 
op een extra aantrekkelijke inruil-
prijs voor jouw huidige auto. 
Naast heel veel voordeel, staat 
binnenkort de nieuwe Renault 
Twingo bij Nieuwendijk in de 
showroom! De nieuwe Twin-
go heeft een aangepaste grille 
en koplampen met geïntegreer-
de C-vormige LED-dagrijverlich-
ting. Ook heeft de nieuwe Twingo 
twee nieuwe carrosseriekleuren: 
Jaune Mango en Blanc Quartz. Je 
rijdt de nieuwe Renault Twingo al 
vanaf 12.390 euro.
Er is altijd een Renault die bij 

jouw leven past Wordt het de 
Renault Captur, een modieu-
ze SUV waarmee je gemakke-
lijk door het drukke stadsverkeer 
manoeuvreert? Of kies je toch de 
stoere nieuwe Renault Kadjar, die 
moeiteloos een zware aanhan-
ger of caravan trekt? Wat dacht je 
van de Renault Clio (waar nu ex-
tra veel voorraadvoordeel op zit) 
of de Renault Mégane? 

Extra open
Op Tweede Paasdag, maandag 
22 april, zijn de Nieuwendijk-ves-
tigingen in Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam West, Hillegom, 
Hoofddorp én Lijnden extra ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Meer weten over dit paasvoor-
deel? Bezoek dan één van de 
showrooms van Nieuwendijk of 
kijk op de website autobedrijf-
nieuwendijk.nl. 

Nieuwe seizoen scau 
veelbelovend en afwisselend
Regio - Tijdens het laatste evene-
ment van het afgelopen seizoen 
– het bezoek van de Minister van 
Enthousiasme aan Uithoorn – 
heeft de Stichting Culturele Ac-
tiviteiten Uithoorn (SCAU) haar 
plannen voor het seizoen 2019-
2020 wereldkundig gemaakt. Het 
nieuwe seizoen is weer veelbe-
lovend en afwisselend. Het ope-
ningsconcert wordt gegeven 
door Cor Bakker en Gerard Alder-
liefste, het slotconcert door het 
Hexagon Ensemble. Graag gezie-
ne gast Helena Basilova neemt 
haar muzikale vriendinnen mee 
en cabaretière Lonneke Dort de-
buteert. Twee verhalenvertellers 
(Eric Borrias en Hans Boland) prik-
kelen de fantasie, Corde Voca-
li bezingt het mysterie van Kerst 
en aanstormend talent Alexander 
Warenberg (cello) zet het Beetho-
venjaar 2020 muzikaal kracht bij.

Sinds het najaar van 2018 vin-
den de activiteiten van de SCAU 
plaats in De Schutse, vlakbij win-
kelcentrum Zijdelwaard. Ieder-
een heeft snel de weg naar de-
ze nieuwe locatie kunnen vin-
den, sterker nog, het bezoekers-
aantal is �ink gestegen! In 2018 
waren er 15% meer bezoekers 
dan in 2017 en zijn er ruim 20% 
meer abonnementen verkocht. 
Musici en artiesten vinden het 
�jn dat ze ongestoord kunnen re-
peteren en roemen de akoestiek 
van De Schutse, die weliswaar an-
ders is dan die van de Thamer-
kerk, maar zeker niet slechter. Be-
zoekers waarderen de extra ruim-
te in de garderobe en tijdens de 
pauze (veel zitjes!). Voor mensen 
met een gehoorapparaat is er een 
professionele ringleiding aanwe-
zig, vraag er gerust naar bij bin-
nenkomst.

Bewezen en 
aanstormend talent
Behalve aan ‘oude rotten’ in het 
vak, zoals Cor Bakker, Gerard Al-
derliefste, Helena Basilova, Eva 
van Grinsven, Francine Vis en de 
leden van het Hexagon Ensem-
ble, biedt de SCAU ook dit sei-
zoen weer een podium aan ‘Ri-
sing Stars’ zoals cabaretière Lon-
neke Dort met haar eerste mid-
dagvullende programma ‘Na de 
lieve vrede’ en cellist Alexander 
Warenberg, die in maart 2020 in 
de serie Jonge Nederlanders in 
het Concertgebouw te Amster-
dam optreedt maar eerst naar 
Uithoorn komt. Bijzonder is dat 
er twee verhalenvertellers langs-
komen: Eric Borrias met zijn be-
werking van het boek van Jo-
nas Jonasson ‘De honderdjari-
ge man die uit het raam klom en 
verdween’; en Hans Boland met 
het verhaal ‘De sneeuwstorm’ van 
Alexandr Poesjkin. Hij wordt mu-
zikaal begeleid door accordeo-
nist Oleg Lysenko. Het kerstcon-
cert vindt plaats op 15 december 
en wordt gegeven door de der-
tien zangers en zangeressen van 
vocaal ensemble Corde Vocali, die 
in december 2017 al eens eerder 
optraden in de Thamerkerk. 

Informatie en kaartverkoop
Abonnementen en losse kaarten 
zijn nu al te koop via de website 
van de SCAU: www.scau.nl 
Er is keuze uit een abonnement 
voor acht, zes of vier evenemen-
ten/concerten. Omgerekend ligt 
de toegangsprijs dan altijd rond 
€10,- voor 65-plussers nog min-

2. De diefstal heeft tussen half ze-
ven ’s avonds en kwart voor één 
zaterdagmiddag plaatsgevon-
den. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Middelbare muziek 
meesters KNA
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Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 11april 2019 
was de tweede zitting van de vijf-
de ronde. Het is nog maar het 
begin van deze ronde, maar de 
spanning zit er al in. Het is frap-
pant, iedereen zegt het is maar 
een spelletje, maar de nervositeit 
is wel degelijk aanwezig, bij de 
een misschien wat meer als bij de 
ander, maar aanwezig is het wel.
Er werd op negen tafels ge-
bridged, helaas een stilzit paar in 
de B-lijn.

De A-lijn
Hier is er de eerste plaats voor Ada 
en Roelie met 65,97%, een prach-
tig resultaat voor een paar dat 
de vorige ronde nog in de B-lijn 
speelde. Dit is een stimulans voor 
de paren in de B-lijn, blijkbaar is 
het verschil dus niet zo groot. De 

tweede plaats is voor het paar Le-
ni en Willy met 58,75%, ook dit 
paar speelde de vorige ronde nog 
in de B-lijn, maar Leni krijgt op de 
maandagavonden les van drie 
zeer gerenommeerde spelers, ik 
vertel niet wie want zij hebben 
het druk genoeg. De derde plaats 
was voor het paar Els en Alice met 
52,78%, na een eerste plaats vori-
ge week nu een derde plaats ei-
genlijk ongelofelijk dat een paar 
zo constant speelt en zo goed.

De B-lijn 
Hier was de eerste plaats voor Ly-
da en Jan met 59,38%, dit paar 
heeft al de tweede eerste plaats 
te pakken en staat te dringen om 
in de A-lijn hun kunsten te laten 
zien. De tweede plaatst is voor 
Ank en Lotte met 55,73%, weer 

Duo Plant Sponsort Jeu 
de Boules Toernooi
Regio - Vorige week  organiseer-
de de plaatselijke Jeu de Boules-
club “’Het Wilgenho�e”” uit de 
Kwakel het derde Jeu de Bou-
les toernooi. Dion en Sandra van 
Duo plant schonken deze middag 
waardebonnen die bij hun bedrijf 
ingewisseld kunnen worden.

Er waren deze middag- 18-le-
den om met elkaar de krachten 
te meten. Er werden drie ronden 
gespeeld, met in elke speelron-
de een andere maat en tegen-
stander. De verschillen waren dit 
keer niet groot. Uiteindelijk  ble-
ven er drie over die drie partij-

Bridgeclub De Legmeer, 
finale et oersran je
Regio - Voorzitter Huub Kamp 
begon deze avond met de tries-
te mededeling dat Tini Lotgerink 
de avond er voor was overleden.
Tini  en haar man Johan waren 
hier al zeker een kwart eeuw  en-
thousiaste bridgers en na zijn 
overlijden, zo’n zes jaar geleden, 
bleef ze een trouw lid van de club. 
Bij het begin van dit jaar stond ze 
nog hoog in de B- lijn waarna,  on-
verwacht, een ziekte toesloeg en 
binnen enkele maanden dus het 
einde kwam.
Na een ogenblik stilte werd be-
gonnen met de laatste avond van 
de derde ronde parenbridge.
In de A- lijn kroonden Johan Le 
Febre & Wim Slijkoord  met een 
gemiddelde van 58,88% zich, 
met vier procent voorsprong, als 
het beste paar van de club.
Deze avond ging de winst naar 
Geke Ludwidg & Margo Zuidema 
met 63,54%, gevolgd door Cora 
de Vroom & André van Herel met 
59,03, Nel & Adriaan Koeleman 
met 58,33, Joop van Delft & Frans 
Kaandorp met 56,60 en Johan en 
Wim met 54,86% als de beste vijf 
paren van deze avond.
In de B-lijn was er promotie voor 
Janny Streng & Francis Terra met 
gemiddeld 57,02%, Renske & 
Kees Visser met 54,21% en Ton-
ny & Otto Steegstra met 53,88%. 
Tonny & Otto en Renske & Kees 
lieten deze avond zien dat die 
promotie niet uit de lucht kwam 
vallen, ze deelden de eerste plek 
namelijk met 58,33%.
Op drie eindigden An Greven & 
Joyce Udema met 53,75% en de 
plaatsen vier en vijf werden even-
eens gedeeld, nu door Tom de 
Jonge & Herman Vermunicht en 
Heleen & Mees van der Roest met 
50,83%.
In de C-lijn bevordering voor Eli-
sabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman met 58,63%, Ger-
da van Liemt & Els van Wijk met 
54,41% en Marijke & Ger van 
Praag met 53,88%. Deze avond 

waren echter Klaas Verrips & Ma-
ria Baas  met 60,42% allen de 
baas. Huub Kamp had een tijde-
lijk verbond gesloten met Gerda 
van Liemt en dat resulteerde in 
een tweede plaats met 55,42%. 
Die positie moest wel gedeeld 
worden met Marijke & Ger die 
ook dat percentage scoorden. 
Elisabeth & Maarten werden nu 
vierde met 52,50% en Mienke 
Jongsma & Anneke Wijmans slo-
ten de top af met 51,67%. In de D-
lijn promotie voor Tini Geling & Jo 
Wevers die met hun 57,87% ruim 
voor lagen. Op twee eindigden 
Irene Hassink & Henriëtte Omt-
zigt met 52,66%, terwijl voor het 
derde  paar dat hogerop mag, de 
regeltjes moesten worden toege-
past.
Dit ging over  het aantal keren dat 
je met je vaste partner speelt, dat 
moet 51% bedragen.  

Doorgeschoven
De voorlopige nummer drie had 
echter  met twee van de zes zit-
tingen niet aan deze voorwaar-
de voldaan, zodat paar vier door-
schoof. Ergo promotie voor Anja 
Brugman & André Langendonk 
met 51,53%. Deze avond trokken 
Marjan & Jan Wille met 60,42% 
aan het langste eind, waarna 
Tini & Jo en Anja & André volg-
den met respectievelijk 55,73 en 
54,69%. Ludy Bonhof & Anne-
ke Buskermolen werden vierde 
met 51,04% en Erika Groenink & 
Loes Reinders sloten met precies 
50% de best of �ve af. Volgende 
keer volgt de Paas- drive en daar-
na vangt de laatste ronde van dit 
seizoen aan. Wilt u zich ook gaan 
bemoeien met het loven en bie-
den, kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor al-
le inlichtingen het secretariaat: e-
mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

oopclinic bij U ter oorberei in  
op de Polderloop
Regio - Donderdag 9 mei gaat er 
bij atletiekvereniging AKU weer 
een loopclinic weer van start ter 
voorbereiding op de Polderloop.
Gedurende 13 weken kan elke 
enthousiaste loper zich voorbe-
reiden op een van de afstanden 
die gelopen wordt tijdens de Pol-
derloop: 4 km of 10 km.

De Polderloop, die AKU in samen-
werking met het feestcomité de 
Kwakel organiseert, wordt dit jaar 
op 1 augustus gehouden.
De clinic is bedoeld voor geoe-
fende lopers maar zeker ook voor 
mensen met geen of weinig loo-
pervaring. Ook zonder looperva-
ring kan je in 13 weken trainen zo-

ri ecl b arten ro
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 9 
april speelde we de vijfde en 
daarmee de voorlaatste zitting 
van de competitieronde van dit 
seizoen. Omdat de verslagen van 
de bridgemiddag uiteraard al-
tijd in de week erna gepubliceerd 
worden in deze krant hebben we 
tegen de tijd dat u dit leest ook 
de paasdrive al weer achter de 
rug. Misschien dan nu toch het 
moment om al onze trouwe vol-
gers alvast prettige paasdagen te 
wensen!
Maar eerst terug naar 9 april. Die 
leverde in de A-lijn een klinkende 
overwinning op voor Cobie Brui-
ne de Bruin & Ada van Maarse-
veen met 61,90%. Op de tweede 
plaats een combipaar dat elkaar 
aan hun score te zien prima had 
weten te vinden: 60,42% voor 
Matty Overwater & Renske Vis-

ser. Op drie Elly van Nieuwkoop 
& Jessie Piekaar met 60,12%, de 
vierde plaats was voor Re�na van 
Meijgaarden & Cathy Troost met 
56,55% en de top-vijf werd afge-
sloten door An van Schaick & Ria 
Verkerk met 55,95%.
In de B-lijn hadden Ina Melkman 
& Jetty Weening weer hun best 
gedaan: een score van 61,11% 
was het resultaat. Fien Leeftink & 
Arna Kroon en Jany van der Ent 
& Loes Takes moesten de twee-
de plaats delen. Beide paren be-
haalden 54,17%. Datzelfde delen 
gold voor de vierde plaats. 50% 
rond voor zowel Atie de Jong & 
Hans Warmenhoven als voor In-
ge Dyrbye & Thea Stahl. Dat was 
het weer voor deze keer, volgen-
de week gaat het niet om het spel 
en de knikkers, maar om het spel 
en de eitjes.

ver komen dat je in staat bent ki-
lometer 4 kilometer af te leggen. 
Gekwali�ceerde trainers staan 
klaar om je op een verantwoor-
de manier zonder blessures klaar 
te stomen. Naast het opbouwen 
van conditie wordt er aandacht 
besteed aan lenigheid, coördina-
tie, kracht en is loopscholing ook 
onderdeel van de trainingen. Te-
vens krijg je adviezen en informa-
tie over voeding, voorkomen van 
blessures en goed schoeisel.
Je kunt uiteraard ook aan de cli-
nic deelnemen als je niet aan het 
loopevenement in augustus kunt 
deelnemen.
Naast de donderdag is het ook 
mogelijk om op dinsdag bij AKU 
te trainen en kun je met een sche-
ma van een van de trainers ook in 
het weekend extra trainen.

Het snelste team in De Kwakel
Naast de individuele prijzen voor 
de snelste lopers zijn er dit jaar 
extra prijzen ter verdienen voor 
het snelste team in de Kwakel. 
Een team kan bestaan uit 4 vier 

tot 8 deelnemers, vrouwen en/
of mannen. De uitslag wordt be-
paald op basis van de tijden van 
de 4 snelste lopers van het team. 
Onder ‘team’ verstaan we een be-
staand sportteam ( voetbal, hand-
bal, badminton, etc.) maar kan 
ook een straatteam zijn of een 
vriend- of vriendinnenteam zijn.
Welk team gaat de uitdaging aan 
om sportief te strijden tegen an-
dere teams? De clinic kan een 
mooie gelegenheid zijn om je 
conditie te verbeteren en daar-
mee je team sterker te maken.

Tijden en kosten
•	 Start:	donderdag	9	mei
•	 Aanvang	training:	19.30	uur
•	 Atletiekbaan	AKU	op
 sportpark Randhoorn
•	 Kosten	 clinic:	 €	 65,-.	 Inbegre-
pen een mooie herinnering aan 
en een gratis startbewijs van Uit-
hoorns Mooiste.
In formatie over de clinic bij bij 
Rene Noorbergen, rene.noorber-
gen@gmail.com,
 06-55858584

Voorinschrijven voor 
de Polderloop
Je kunt je nu al inschrijven voor 
Uithoorns Mooiste bij www.in-
schrijven.nl.

eteranen U  oe  op ree
Regio - De eerste wedstrijd van 
het Joop van Nimwegenklasse-
ment (9 wedstrijden op donder-
dagmiddag) is op 11 april ver-
reden en John Tromp is 3e ge-
worden. Er waren 19 deelne-
mers bij 60+ en het was een zwa-
re wedstrijd door de harde kou-
de wind. Na 20 minuten reden 4 
man,  met daarbij UWTC lid John 
Tromp weg. Deze kopgroep dub-

belde het peloton, waaruit nog 
3 renners waren weggereden. In 
de laatste ronde kregen ze de-
ze mannen ook in zicht. In spurt 
werd Pa�en 1e, Blomberg 2e en 
Tromp 3e.
Zaterdag 13 april hebben de 
UWTC renners Leen Blom, John 
Tromp en Guus Zantingh deelge-
nomen aan een veteranen wed-
strijd in Amersfoort. Bij de 70+ 
werd er volop gedemarreerd van-
af het startsein. Na 20 minuten 
koers ontsnapten 2 renners uit 
het peloton en deze namen een 
ruime voorsprong. Even na half 
koers sprongen er weer twee ren-
ners weg met daarbij Guus Zan-
tingh. Bij het ingaan van de laat-
ste ronde sloten deze renners aan 
bij de beide koplopers. De wed-

strijd werd gewonnen door Guus 
Zantingh uit Mijdrecht, 2e werd 
Hans van Bavel uit Sint Anthonis. 
Leen Blom �nishte als 12e. 
Bij de 60+ werd er hard gere-
den vanaf de start met veel ont-
snappingspogingen maar pas in 
de laatste twee ronden wisten er 
renners te ontsnappen. Winnaar 
werd Maas van Beek uit Barne-
veld net voor Arie Blomberg uit 

Kedichem. John Tromp spurtte 
zich naar een 5e plek.

NK selectie jeugd
Zaterdag 13 april is de tweede NK 
selectiewedstrijd verreden. Vijf 
UWTC jeugdleden trotseerde de 
snijdende koude wind en stre-
den mee in Spaarndam. Bij   cat 
2 werd Tom Derogee 14e. Bij cat 
4 reed onze jongedame Emilie 
Fransen naar de 10e plek. Bij cat 
7 stonden 23 renners aan de start 
en ondanks de wind geen succes-
volle ontsnappingen. Mike Dero-
gee werd 7e, Rens Grömmel 16e 
en Lars Hopman 21e. 

Healthy Ageing Tour
Lorena Wiebes heeft deze meer-
daagse in het Noorden van het 

land gereden. Woendag 10 april 
was zij mee in de kopgroep van 
14 dames. Na ruim 100 km kwam 
ze helaas in de laatste bocht ten 
val waardoor een sprint voor de 
overwinning er niet meer in zat 
en ze genoegen moest nemen 
met de 14e plaats. Gelukkig viel 
de schade mee en kon ze de dag 
erna weer van start.
Donderdag 11 april werd ze 4e 
en hierdoor mocht ze de trui voor 
beste jongere in ontvangst ne-
men. Deze wedstrijd ging over 
134 km vanuit Surhuisterveen. 
Vrijdag 12 april was Lorena we-
derom mee in de kopgroep die 
ditmaal uit 19 dames bestond. Na 
124 km’s rondom Musselkanaal 
werd ze 4e.
Zaterdag 13 april is er eerst een 
tijdrit van 14.4 km verreden in 
Winsum. Lorena werd 24e op bij-
na 2 minuten achter de winnaar. 
Later op de dag werd er nog een 
wedstrijd over 75 km (Wolvega-
Heerenveen) verreden en hier 
werd Lorena 7e. Zondag 14 april 
werd in Midwolda de laatste wed-
strijd verreden. In de massasprint 
pakte Lorena de 3e plaats. Ze 

werd hiermee 9e in het eindklas-
sement en de winnaar van het 
jongerenklassement.

MTB Bergschenhoek
De Landelijke Jeugdcompetitie 
Mountainbike was dit weekend 
in Bergschenhoek bij/op ‘Dirty 
hill’. Een echt mtb parcours waar-
bij direct na de start een lange 
klim de wedstrijd opent, vervol-
gens tegenwind over de ‘heuvel’ 
kam, een technische afdaling en 
een single track klim terug om-
hoog. Tot slot over een boom-
stam om met een technische en 
spectaculaire afdaling bij de �-
nish te komen. Morgan Hartveldt 
(jeugd cat 2) reed een nette race 
en moest op de machtsklim wat 
toegeven. Op de technische klim- 
en daalzones vond hij telkens de 
aansluiting voor de groep die 
voor plaats 3 aan het strijden was. 
Maar inhalen bleek lastig en zijn 
poging van plaats 9 op te schui-
ven onderaan de afdaling eindig-
de in een �inke crash. Met wat 
schaafwonden en volledig stof-
�g hield hij z’n plaats 9 in elk ge-
val nog vast.

zo’n paar dat je niet ziet of hoort, 
maar laat ze maar schuiven, de 
punten worden wel binnen ge-
haald.  De derde plaats was voor 
Madelon en Arnold met 55,73%, 
van dit paar had iedereen het wel 
verwacht, maar zij spelen soms 
nog te gewaagt, dit komt waar-
schijnlijk door hun jeugdig over-
moed. Er zijn uiteraard nog geen 

competitiestanden.
Er is ook geen keer klein slem ge-
boden. 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.

en wisten te winnen. Zes deel-
nemers wisten twee maal te win-
nen. De Hoofdprijs deze middag 
was voor-Joke van de Wal3+23. 
De overige waardebonnen wer-
den gewonnen door 2e Wil Ken-
nis3+17, 3e Thera Winter 3+13, 4e 
Lien Kouwenhoven 2+18, 5e An-

neke Koeleman 2+15, 6e Andre 
de Jong2+12, 7e Koos van Leeu-
wen 2+6, 8e Ben Koeleman2+3, 
9e Annie de Jong2+3, 10e Jan 
Bartels1-0, 11e Berry Hogerwerf 
1-3. Het volgende toernooi is 9 
mei het club kampioenschap 
2019.









Zwaarbevochten 
overwinning voor KDO
De Kwakel - Na het terechte 1-1 
gelijkspel van vorige week tegen 
koploper TAC’90, trad KDO 1 af-
gelopen zondag in Gouda aan te-
gen ONA. In het thuisduel eerder 
dit seizoen won KDO nipt met 2-1 
van de huidige nummer twaalf 
van de ranglijst. De belangen 
voor beide ploegen waren groot, 
want de Kwakelaars willen er rol 
gaan spelen in de derde periode, 
terwijl ONA nog volop strijdt voor 
lijfsbehoud. In Gouda kon trainer 
Raymond de Jong echter niet be-
schikken over de geblesseerden: 
Jim Klijn, Mitchel Smits en Jesse 
Stange. Hierdoor waren er o.a. ba-
sisplaatsen voor Joris Kortenhorst 
en Thijs Plasmeijer.
Op een smal en hobbelig veld 
midden in een woonwijk, begon-
nen beide ploegen aftastend aan 
de wedstrijd. In de 14e minuut 
nam KDO echter een gevaarlijke 
corner, die hoog werd voorgege-
ven. Sven Vlasman kopte de bal 
op de lat, waarna Thijs Plasmeijer 
(in de rebound) met een prach-
tige uithaal de bal in de kruising 
schoot, 0-1. Deze opsteker had-
den de Kwakelaars zichtbaar no-
dig, want hierna werd het veld-
spel beduidend beter. ONA, de 
club in 2019 100 jaar bestaat, wist 
zich hier geen raad mee en had 
enkele harde overtredingen no-
dig om KDO in bedwang te hou-
den. De Goudse ploeg, die met 
name fysiek en verbaal sterk is, 
werden vooruit geschreeuwd 
door hun fanatieke aanhang, 
maar de Kwakelaars hielden vrij 
eenvoudig stand. Met een 0-1 
voorsprong werd de rust bereikt.
Direct na rust tapte ONA uit een 
ander vaatje en gaf KDO nauwe-
lijks ruimte om te voetballen. De 
Kwakelaars kwamen niet goed 
uit de startblokken en in de 53e 
minuut viel zelfs de gelijkmaker. 
Nadat een afgeslagen bal in het 
zestienmetergebied werd inge-
bracht, kon een Goudse aanval-
ler de bal via de binnenkant van 
de paal in het doel krijgen, 1-1. 
De hoop op een goed resultaat 
groeide voor de thuisploeg, maar 
in de 67e minuut was KDO ui-

terst e�ectief door één de spaar-
zame kansen gelijk af te ronden. 
Na een 1-2tje op het middenveld 
tussen Sven Vlasman en Menno 
Lingeman, wist laatstgenoemde 
de bal strak voor het Goudse doel 
te brengen. Invaller Bart Hoving 
was alert en gleed de bal vervol-
gens bij de tweede paal binnen, 
1-2. Na dit welverdiende doel-
punt was het vooral overleven 
geblazen in Gouda. ONA hanteer-
de veelal de lange bal, schuwde 
het duel niet en werd volop aan-
gemoedigd door hun eigen fans. 
Tot echte kansen voor de thuis-
ploeg leidde deze speelstijl niet, 
maar de spanning was om te snij-
den. Na veel blessuretijd �oot 
scheidsrechter Joop de Wit af en 
was de tiende overwinning van 
het seizoen een feit.
Door deze driepunter is KDO ge-
stegen naar de derde plaats in 
de 2e klasse C. Daarnaast staan 
de Kwakelaars nu op de twee-
de plaats in de derde perio-
de, met één punt minder dan 
DOSR. Op Tweede Paasdag staat 
om 14:00 uur de wedstrijd KDO-
DOSR op het programma. De be-
langen voor beide ploegen zul-
len dus groot zijn in deze streek-
derby. Zoals de weervoorspellin-
gen er nu uitzien, wordt het de-
ze middag 20 graden. Na a�oop 
komt bovendien volkszanger Edo 
Barends optreden in de kantine, 
kortom zorg dat je deze middag 
vrijhoudt in je agenda en kom 
vooral kijken en genieten in De 
Kwakel!

HR2 DAY-toernooi weer een 
gezellig sportevenement
De Kwakel - Het jaarlijkse vol-
leybal-recreantentoernooi met 
sponsoring door HR2DAY vond 
plaats op zaterdag 6 april jl. en 
is weer een gezellige krachtme-
ting geweest tussen verschillen-
de groepen uit de Kwakelse ge-
meenschap en omgeving.
Rond zeven uur waren de mees-
te teams aanwezig om er een 
sportieve, maar vooral gezellige 
avond van te maken.
Er werd fel en fair gestreden om 
de punten door enigszins geoe-
fende en beginnende volleybal-
lers, door de teams die beston-
den uit medewerkers van de 
sponsor HR2DAY, van scholen-
gemeenschap Thamen, onze ei-
gen dames, een groep uit Wilnis, 
zoons en vrienden van één van 
de damesleden, familie van één 
van de dames, de zaterdag-voet-
bal-dames, de voetballadys, een 
familiegroep van één van de re-
creanten en een team van Polder-
sport. Totaal waren er elf teams 

die zich hadden ingeschreven.
Het was opvallend dat meerde-
re wedstrijden zeer gelijk op gin-
gen, hetgeen al aangeeft dat het 
niveau van de teams redelijk ge-
lijk was.
Met sets van 15 minuten was het 
goed te doen en hebben  bijna al-
le teams tegen elkaar gespeeld 
met als resultaat dat er soms net 
aan werd gewonnen of verloren.
De eindstand was als volgt:
1 De Invallers
2 Thamen
3 De Dieseltjes
4 Veenland
5 HR2DAY
6 Links Buiten Adem
7 Siepie
8 De  Derde Helft
9 De FF-jes
10 Zamida
11 Voetballadys
De twee door Poldersport be-
schikbaar gestelde survivals gin-
gen na loting naar het team van 
HR2DAY en van Poldersport.

Urban Hockey Challenge 
op Qui Vive groot succes!
De Kwakel - Afgelopen zondag 
werd er een Urban Hockey Chal-
lenge gehouden op Qui Vive. 

Deze clinic werd gegeven door 
de jongens van de A1 en was dit 
keer alleen voor jongens. De op-

komst was goed. Zowel huidige 
leden als kinderen die nog niet lid 
waren kwamen deze stoere cli-
nic bijwonen. Na een gezamen-
lijke warming-up lieten de jon-
gens van de A1 eerst even zien 
hoe snel het hockeyspelletje kan 
gaan. In korte wedstrijdjes kre-

gen de kinderen hier een goede 
indruk van.
Daarna werden de kinderen in 
drie groepen verdeeld waarbij zij 
met verschillende oefeningen/
technieken te maken kregen. Ook 
was er een onderdeel waarbij de 
kinderen zelf een wedstrijdje gin-
gen spelen. Bij ieder onderdeel 
werden zij geholpen door de jon-
gens van de A1.

Gezamelijk
Aan het einde werd er nog met 
alle kinderen en alle jongens van 
de A1 een gezamenlijk wedstrijd-
je gespeeld. Dit ging dus met iets 
meer spelers dan de gebruikelijke 
11 tegen 11 maar het was prach-
tig om iedereen, zowel groot als 
klein, zo enthousiast over het 
veld te zien rennen. De sfeer was 
fantastisch, het weer deed goed 
mee, de muziek stond gedurende 
de hele clinic lekker aan dus het 
was een zeer geslaagde middag. 
De jongens van de A1 waren het 
grote voorbeeld voor alle jon-
gens die op deze clinic afkwamen 
en hadden het met elkaar echt 
super goed geregeld.
Had je ook graag willen komen 
maar kwam afgelopen zondag 
helaas niet uit: je kunt altijd een 
aantal proe�essen komen vol-
gen. Stuur een mailtje naar proef-
les@quivive.nl om hierover wat af 
te spreken. Ook kun je altijd even 
op de site gaan kijken: www.qui-
vive.nl

Uithoorn - Nu is het enkelspel 
tête-à-tête) niet de populairste 
speelvorm van het petanque bin-
nen de petanqueverenigingen. 
Toch was de deelname aan het 
32e clubkampioenschap tête-à-
tête met 80% gestegen ten op-
zichte van vorig jaar en dat on-
danks de voorspelling van rede-
lijk koude temperatuur. Maar de 
zon scheen en de tulpen langs 
de baan gaven het geheel kleur.
Er werd een voorronde van drie 
voorgelote partijen gespeeld, 
waarna een tussenstand werd 
opgemaakt op basis van gewon-
nen partijen en puntensaldo. De 
top vier in deze tussenstand kwa-
li�ceerden zich voor de halve �-
nales. De overige veertien deel-
nemers speelden nog een partij 
voor een de�nitieve klassering (5 
tegen 6 om 5e en 6e plaats, enz.),
Vier deelnemers kwamen onge-
slagen uit de voorronden en dus 
bepaalde het puntensaldo wie 
tegen wie moest uitkomen in de 
halve �nales (1 tegen 4 en 2 te-
gen 3).
In de partij tussen Ton Boersma 
en Tom Simonis werd redelijk 
eenzijdig gescoord. Tom Simonis 
won met 13-4 en plaatste zich als 
eerst voor de �nale.
De partij tussen Ria van Beek en 

Henk van Rekum zag er heel an-
ders uit. Na 0-4, 7-7 werd het 10-7. 
In de volgende werpronde kwam 
Ria met een goed schot terug tot 
10-10 en kreeg daarna de gele-
genheid om de partij te beslissen, 
maar haar laatste boule net wat 
te kort voor het derde en dus der-
tiende punt. In de twee volgen-
de werpronde maakte Henk ge-
lijk doordat Ria bij het schieten 
de boules wel raakte maar net te 
weinig verplaatste (12-12). Hierna 
scoorde Henk het dertiende punt 
en plaatste zich sinds 1996 voor 
de tweede keer voor de �nale tê-
te-à-tête, De �nale gaf een wat 
ander beeld. Maar ook hier ging 
het gelijk op tot 6-6.
In het verder verloop van de par-
tij stond Henk Tom neg een punt 
toe, maar pakte het kampioen-
schap met 13-7. Deze clubtitel 
miste Henk nog op zijn palmares.

De top drie van het 
kampioenschap bestond uit:
1 Henk van Rekum
2 Tom Simonis
3 Ria van Beek en Ton Boersma
Tweede Paasdag wordt het pe-
tanque weer gespeeld aan de 
Vuurlijn. Dan vindt het traditione-
le paastoernooi plaats, aanvang 
11.00 uur.

Boule Union Thamen
Goed bezet 
clubkampioenschap

UWTC bij Topcompetitie 
BMX in Baarn
Uithoorn - De tweede Topcom-
petitie  was in Baarn en daardoor 
wat dichter in de buurt dan de 
eerste wedstrijd in Venlo, maar 
dit weekend was het wel een 
stuk kouder. Daar waar bij de trai-
ning voor de jongste rijders de 
nachtvorst nog maar net wegtrok 
kwam later toch een aangenaam 
zonnetje door en werd het wat 
draaglijker. De jury was streng 
en rijders met een vestje over het 
shirt en met capuchon werden 
daarop aangesproken, nummer-
bordjes en transponders moes-
ten in orde zijn.  
Helaas moest UWTC Roberto, 
Sophie en Alec missen die na 
bmx-valpartijen met breuken in 
sleutelbeen pols en teen thuis 
moesten blijven. We wensen hen 
sterkte met hun herstel! Gelukkig 
was Jordi juist weer wel aanwezig 
na een langere blessure!.
In aanloop naar de Europese 
wedstrijd bij het circuit van Zol-
der volgende week waren er heel 
wat buitenlandse rijders op deze 
C1 wedstrijd afgekomen en ston-
den er Belgen, Duitsers, Russen, 
Letten, Oekraïners en zelf een 
rijder uit Nieuw Zeeland aan de 
start!
Ook was weer een groot deel van 
de top van Nederland aanwezig, 
dus een sterk deelnemersveld!

Training
32 UWTC-ers deden mee. Op de 
donderdagavond is een speciale 
TC trainingsavond voor de deel-
nemers aan deze wedstrijden on-
der leiding van oud Nederlands 
team rijder Sander Bisselink en 
het resultaat van dat harde wer-
ken wordt steeds zichtbaarder 
want UWTC doet van zich spre-
ken. Maar liefst 10 �naleplekken 
en 2 keer de volle winst! 
Bij de oudste categorie Cruisers 
45+ deed Gaby het erg goed en 

werd 6e in de �nale en Michiel 
streed voor plek 1 in de �nale 
Cruisers 34-44  en het scheelde 
maar een paar meter of Michiel 
had de volle winst gepakt, Arjan 
werd in diezelfde �nale 7e. Een 
spannende strijd!
Bart v Bemmelen, UWTC-lid en nu 
rijdend voor de jeugdselectie van 
Teamnl op Papendal was weder-
om niet te kloppen en won in een 
sterk internationaal deelnemers-
veld zijn tweede TC op rij.
In de zware sportklasse 17-24 
hadden we met Maarten, Jordi, 
Jordi, Thomas, Mike, Arjan en Ke-
vin een grote bijdrage aan het 
deelnemersveld en met name Ke-
vin reed erg sterk als 17 jarige en 
werd zomaar 5e in de �nale, top 
gedaan!
Roy won nog in Venlo, zat er de-
ze keer ook weer goed bij, maar 
werd nu netjes 4e in de �nale.
Dario dacht ‘laat ik ook die Cruiser 
eens proberen nu Roberto er niet 
bij is’ en deed dat zeer verdienste-
lijk want hij werd meteen tweede 
in de �nale, waar Max deze keer 
7e werd.
Jessy Soede had een superdag 
ging in de �nale op het tweede 
stuk de koploper voorbij en ging 
strijdend als eerste over de �nish 
bij boys 14 en won zo zijn eerste 
TC!. Klasse!
Maddox ging zoals altijd erg 
goed maar was uiteindelijk niet 
eens tevreden met zijn 7e plek in 
de �nale.
Bij de overige klassen ook mooie 
uitslagen, waarbij de jongste rij-
ders voorzichtig  een plekje op-
schuiven en deze ervaring weer 
meenemen, want door deze gro-
te wedstrijden ook te rijden leer 
je veel en zo wordt je beter! Al 
met al goede resultaten en ge-
lukkig deze keer geen zware 
valpartijen!Volgende week is de 
Europese ronde in Zolder.
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Je ziet het steeds meer, wanden met een 
stoere betonlook of badkamers met een ta-
delakt e� ect. Het leuke van een betonlook 
is dat dit past in een landelijk interieur maar 
ook in een retro of industrieel interieur. Door 
het gebruik van kleur kun je jouw interieur 
daarmee ook nog eens de uitstraling geven 
die helemaal bij jou past. Originele Beton Cire 
of Tadelakt is aardig aan de prijs, het zijn na-
melijk niet alleen de materialen die kostbaar 
zijn maar ook het laten aanbrengen. Beton 
Cire of Tadelakt moet je echt laten aanbren-
gen door een professional. Een heel goed al-
ternatief hebben wij gevonden in de verven 
van Pure & Original Marrakech Walls. Marrak-
ech Walls is een dikke minerale verf die je zelf 
gemakkelijk met een blokborstel kunt aan-
brengen en wanneer deze nog nat is ga je er 
met een spatel overheen om het beton e� ect 

Het nut van mechanische 
ventilatie 

Je huis goed ventileren is van groot belang. 
Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat je 
de hele dag door voldoende schone lucht in 
huis hebt. Zeker in een nieuw, energiezuinig 
huis heb je de hele dag door ventilatie nodig. 
Op die manier creëer je een gezond binnen-
klimaat, voor de hele dag door ventilatie in 
huis is mechanische ventilatie ideaal!

Hoe werkt mechanische ventilatie?
Met mechanische ventilatie heb je voortdu-
rend luchtverversing. Lucht wordt uit de di-
verse kamers afgezogen en via de box afge-
voerd naar buiten. Verse lucht komt vervol-
gens op natuurlijke wijze via de ventilatie-
roosters boven de ramen weer naar binnen. 
Daarna stroomt de verse lucht door het he-
le huis.

Het regelen
Doorgaans kan het ventilatiesysteem hand-
matig geregeld worden. Hiervoor heb je een 
driestandenschakelaar in de keuken en de 

badkamer. Ben je thuis, dan zet je de scha-
kelaar op 2, ga je weg dan zet je hem op 1. 
Stand 3 gebruik je voor extra ventilatie tij-
dens het douchen of het koken.

Waar te koop?
Mechanische ventilatie bij vele winkels te 
verkrijgen. Kijk bijvoorbeeld eens bij Filter-
fabriek.

Automatische vraag gestuurde regeling
Veel huizen hebben naast de schakelaar ook 
een automatische vraag gestuurde regeling. 
Hierbij wordt de luchtvochtigheid en CO2 
geregistreerd door sensoren. Op basis hier-
van wordt vervolgens de ventilatie geregeld. 
Zijn er bijvoorbeeld meerdere mensen tege-
lijk in de woonkamer, dan gaat het systeem 
daar harder werken. Zo bespaar je energie, 
want er wordt nooit onnodig veel warme 
lucht afgevoerd.

BRON: Tekst & foto WONEN.nl

Foto: Lesley Almab etonlook geven

Heb jij dat ook? In de aanloop naar Pa-
sen zie ik in de media de mooiste plaat-
jes van gezellig gedecoreerde tafels en 
met de lekkerste gerechten voorbij ko-
men. Tja, een keukenprinses ben ik niet 
dus aan dat laatste gaan we geen tijd 
verspillen. Maar misschien heb je wat 
aan mijn ‘Pasen-turbo-tips’ om je eet-
tafel op het laatste moment net even 
wat meer schwung te geven. Alhoewel 
in veel interieurs de woorden stoer, ro-
buust, sober en ingetogen populair zijn, 
zou ik zeggen: ”houdt het lekker fris”.  
Niets mooier dan in deze tijd de lam-
metjes te zien dartelen in een fris groe-
ne weide en de helder blauwe drui� es 
uit hun sto�  ge bolletjes de grond uit te 
zien komen. Hou dat gevoel vast!

We beginnen bij het begin: een tafelkleed geeft 
je tafel toch net iets meer uitstraling dan het 
plastic kleedje dat bijna heel het jaar praktisch 
op de tafel ligt. Ga naar je plaatselijke markt of 
sto� enzaak en koop een mooie lap stof. Ik kies 
het liefst voor een egale kleur met een mooie 
structuur, bijvoorbeeld linnen. Dat er geen tijd is 
om het kleed om te zomen, is maar bijzaak. Het 
gebeurt OP tafel, nietwaar? Onderborden doen 
we niet aan. Dat wil zeggen. kijk eens naar kus-
senhoesjes in de goedkopere retailwinkels. Een 
� eurig dun gebloemd kussenhoesje van 40x40 
cm kan prima als onderbord of placemat funge-
ren. Borden, mokken en dergelijke  in een ba-
siskleur houden het geheel rustig en laten de 
aandacht op het eten vallen. Alhoewel blauwe 
waterglazen natuurlijk mooi matchen bij een 
blauw bord. Gebruik je een onderbord? Leg er 
dan eerst een mooie voorjaarsbloem op als ver-

siering. Misschien niet altijd praktisch wanneer 
je tafel niet al te groot is maar een voorjaarsboe-
ket siert meteen je hele tafel. Dat hoeft helemaal 
niet ingewikkeld te zijn: een paar bossen tulpen 
doet wonderen. Eén bosje is wat karig, het mag 
allemaal net wat royaler. Bij elk bord een klein 
potje of schaaltje vullen met tuinkers, is ook 
leuk. Of blaas een eitje uit en breek voorzichtig 
het kapje eraf. Een klein beetje water erin met 
een voorjaarsbloemetje. In een eierdopje naast 
of op je bord is het een mooie eye-catcher. Als je 
niet van bloemen op tafel houdt, kun je bijvoor-
beeld een handjevol kwarteleitjes hier en daar 
op tafel strooien of een mooie kandelaar neer-
zetten. Succes en � jne Paasdagen toegewenst!

Voor meer inspiratie kijk ook eens op Facebook: 
Goed Gestrikt en/of Instagram: goed_gestrikt

Aan (de Paas-) tafel!

Je wanden 
eenvoudig een

te versterken. Je hoeft dus niet te stuccen 
maar alleen de verf wat gelijkmatig te voor-
zien van dat mooie speci� eke beton/tadelakt 
e� ect. Als je deze Marrakech Walls beton-
lookverf gaat gebruiken in een toilet of in de 
badkamer kun je deze wand waterafstotend 
maken door er een Sealer of Wax laag over-
heen aan te brengen. Zoals al eerder gezegd 
zijn er verschillende kleuren te krijgen dus als 
je iets anders wilt dan de bekende grijstinten 
dan kan dat ook.  Wat denk je bijvoorbeeld 
van een mooie blauw of groentint? Kortom 
geef je interieur een totaal andere look & feel 
doormiddel van het aanbrengen van een Be-
tonlookverf. Wil je meer weten over de e� ec-
ten en toepassingen van Pure & Original ver-
ven check dan www.krijtverfonline.nl

Cheyenne Alma www.dialma.nl. 

Regio - Een stukje groen terugbrengen in de 
stad en tegelijk de waarde van uw woning 
verhogen? Dat kan vrij eenvoudig door te 
kiezen voor een groendak. Het is in feite een 
tuin op het dak, want de traditionele dakbe-
dekking wordt aangevuld met een � eurige 
deken van bijvoorbeeld vetplantjes. Boven-
dien zijn er nog veel meer voordelen aan het 
laten plaatsen van een groendak.

Duurzaamheid is ook in de bouwsector tegen-
woordig een belangrijk begrip. Met een groen-
dak op je huis of bedrijfspand draag je daad-
werkelijk een steentje bij aan een beter milieu, 
want de levensduur van het dak wordt gemid-
deld met anderhalf tot twee keer verlengd door 
er plantjes op aan te brengen. Een voorwaar-
de is daarbij uiteraard wel dat er al een goe-
de waterdichte dakbedekking aanwezig is. Een 
groendak zorgt voor een betere isolatie van de 
woning. In de zomer blijft het lekker koel en in 
de winter blijft de warmte beter binnen. Omdat 
naast vetplantjes (sedum) ook kan worden ge-
kozen voor een mix van kruidige planten, zoals 
grassen en bloemen, draagt een groendak bo-
vendien bij aan de biodiversiteit van je woon-
omgeving, omdat deze planten diverse insec-
ten aantrekken. Bijen en vlinders bijvoorbeeld, 
twee diersoorten die het moeilijk hebben in on-
ze huidige maatschappij en dankzij een groen-
dak weer een � jne plek hebben om te vertoe-
ven. Groendaktotaal heeft een uniek totaalcon-

cept ontwikkeld waarbij de kosten van een hel-
lend groendak gelijk aan die van een gemiddeld 
pannendak. Bij een plat groendak is het prijsver-
schil terug te zien in de manier waarop het snel 
en e�  ciënt wordt aangebracht. Het uitgangs-
punt is altijd een degelijke, veilige en kwalita-
tief hoogwaardige oplossing voor een goede 
prijs. Voor elke situatie wordt maatwerk gele-
verd, maar altijd met vaste prijzen in de o� er-
tes. Je krijgt dus nooit te maken met vervelende 
verrassingen achteraf. Kijk op www.groendak-
totaal.nl voor alle mogelijkheden.

groendak op je woning
De vele voordelen van een 



Maaien tot 500 m²
De RX50 is zeer wendbaard dank-
zij het unieke metalen glijopper-
vlak, waardoor hij gezwind el-
ke hindernis in het gazon over-
wint. Deze topmaaier met maxi-
male wendbaarheid is daarom 
ook inzetbaar in smalle doorgan-
gen en kleine hoeken, niet alleen 
op droog gras trouwens. Ook op 
een natte ondergrond heeft de 
Robomow alles onder controle: 
de nieuwe, speciaal ontworpen 
Spike Wheels bieden stevige grip 
op een vochtige bodem.
www.robomow.nl

Slimme thermostaat

Ne� t komt met EasyControl, een nieuwe, wereldwijd op de markt gebrachte, slimme thermostaat 
van moederconcern Bosch. De nieuwe thermostaat is voorbereid op integratie met Smart Home-
oplossingen. Met EasyControl kan de temperatuur in elk vertrek individueel worden ingesteld. 
Dankzij de Coming Home-functie weet EasyControl precies hoe laat je thuis komt en stelt de ver-
warming hierop in. Dat voorkomt onnodig stoken en bespaart energie. EasyControl is sinds fe-
bruari 2019 beschikbaar via de reguliere verkoopkanalen. 
www.bosch-easycontrol.com

De ideale badkamer 

is voor iedereen anders

De ideale badkamer is voor iedereen anders. De Sphinx Acanto meubels kunnen op elke ma-
nier worden gecombineerd, passend bij elke badkamer en elke behoefte. De Sphinx Acanto bad-
kamermeubels zijn strak georganiseerd en � exibel. Je kunt er eindeloos mee combineren. Ook 
heeft de Sphinx Acanto serie diverse innovatieve oplossingen waarmee je slimmer om kunt gaan 
met de opbergruimte. Met Sphinx Acanto valt alles op zijn plaats. 
Nu gratis Sphinx Acanto meubelaccessoires t.w.v. € 400,- bij aankoop van een Sphinx Acanto was-
tafel met onderkast en Sphinx Acanto wandcloset met zitting.
www.sphinx.nl

Revolutionaire       

           vloer
COREtec® is dé architect en uitvinder van 
de categorie meerlagige rigide vloeren. 
De vloeren zijn gemaakt van gerecycleerd 
hout, bamboo, kalksteen en vinyl. De bac-
king van COREtec® bestaat uit een kur-
klaag die zorgt voor een perfecte geluids-
demping. Door het lijmloze geïntegreer-
de kliksysteem kan deze vloer erg gemak-
kelijk geplaatst worden.
www.us� oors.eu

Custom made
Durf buiten de lijntjes te kleuren. Primabad daagt je uit om zelf te experimenteren en grenzen te 
verleggen. Neem een stap buiten de gebaande paden en laat je creativiteit de vrije loop. Combi-
neer wastafelbladen, wastafelkasten, spiegeloplossingen, kasten en kleuren en creëer uw ideale 
badkamermeubel, tv-meubel, dressoir of ...
www.primabad.nl

Recirculatiefilter 

verplicht per 2021
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duur-
zaamheid van onze woningen. Dit geldt ook voor de 
ventilatie. Een conventioneel ventilatiesysteem zui-
vert de lucht en blaast de warmt naar buiten. Hier 
gaat jaarlijks enorm veel energie en ook geld mee 
verloren. Een recirculatie� lter lost dit probleem op 
en is om deze reden vanaf 2021 verplicht. De Plas-
maMade � lter maakt van (bijna) iedere afzuigkap 
een recirculatiekap.
www.plasmamade.nl

De kraan die alles kan
Met de nieuwe Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend 
en ge� lterd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tinte-
lend fris water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: ko-
kend, warm, koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Mooi voor binnen, goed voor buiten
[tekst] Met Marmo-
leum gaan planet 
friendly en fraai de-
sign perfect samen. 
Want Marmoleum 
wordt 100% CO2 neu-
traal geproduceerd. 
Dus welk design je 
ook kiest, je kiest al-
tijd voor het milieu. 
Dat maakt Marmole-
um mooi voor binnen 
én goed voor buiten; 
hoe Love Life is dat! 
Ga voor inspiratie, sta-
len en dealers naar lo-
velife-forbo.nl. www.
lovelife-forbo.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl

Trendy 

vouwwanden
Met een glazen vouwwand vergroot je je leef-
ruimte en laat je je woonruimte baden in een zee 
van natuurlijk daglicht. In een handomdraai is de 
glazen vouwwand geopend, zodat je optimaal 
van het echte buitengevoel kunt genieten: bin-
nen en buiten maximaal verbonden.  De zon en 
het daglicht vormen een bron van energie, voor 
jou en je woning.
www.solarlux.nl

De ideale douchevloer

De douchevloer Squaro In� nity is gemaakt van het premium solid surface Quaryl®: een innova-
tief materiaal dat is ontwikkeld door Villeroy & Boch. Het materiaal voelt aangenaam aan en is dus 
comfortabel voor de voeten. Quaryl® is sterk als kristal en zeer duurzaam. Het materiaal is ideaal 
voor de badkamer, omdat het gemakkelijk schoon te maken, stootvast, schok- en krasbestendig 
én geluiddempend is. 
www.villeroy-boch.nl

Look en Feel van de natuur
Houten vloeren stra-
len rust en warmte uit. 
En hout moet er bij 
voorkeur zo oorspron-
kelijk mogelijk uitzien, 
liefst onbehandeld. 
Helaas zal onbehan-
deld hout snel sporen 
van gebruik vertonen 
en aan schoonheid in-
boeten. Daarom be-
steedt Bichemie Coa-
tings al jaren veel aan-
dacht aan het ontwik-
kelen van producten, 
die een houten vloer, 
zo onzichtbaar moge-
lijk, optimaal bescher-
men tegen de invloe-
den van sto� en waar 

een vloer mee in aanraking komt. Momenteel wordt er een nieuwe telg in de Trae Lyx familie ge-
presenteerd, die een verblu� end e� ect heeft op onbehandeld hout: Trae Lyx Raw Wood E� ect Oil.
www.bichemie.nl

Doe het met aluminium
IDA, ofwel ‘Interior Doors Alu-
minium’, springt in op de trend 
van minimalistische binnen-
deuren -en wanden met de 
uitstraling van staal. Nog be-
ter. IDA doet het met alumini-
um! Waarom? De aluminium 
binnenoplossingen zijn mini-
malistisch, duurzaam en on-
derhoudsvriendelijk. Dankzij 
de uitgebreide collectie van 
IDA creëer je voor elke interi-
eurstijl, zowel modern, klas-
siek als industrieel, een pas-
sende binnendeur -of wand 
die de woning uniek maakt. De minimalistische aluminium pro� elen in combinatie met glas zor-
gen voor transparantie en een optimale lichtinval waardoor een erg ruimtelijk e� ect verkregen 
wordt.
www.idadoors.com

FrenchDoor 
Kenmerkend voor de Liebherr 
FrenchDoor modellen zijn dus de 
twee deuren voor het koelgedeel-
te. Daarmee heb je niet alleen een 
makkelijke toegang tot het koel-
gedeelte, het zorgt er ook voor 
dat de deuren niet zo ver je keu-
ken in draaien. Het extra brede 
koelgedeelte zorgt ervoor dat je 
makkelijk een grote pan of oven-
schaal in je koelkast kwijt kunt! 
Het NoFrost vriesgedeelte onder-
in hoeft nooit meer ontdooid te 
worden en bestaat uit twee ruime 
laden die een goed overzicht bie-
den op je ingevroren spullen.
www.koelen.nl

Ga je voor een gashaard 

of houthaard?

[tekst De keuze tussen gas of hout gaat over meer dan warmte, design en rendement. Het is een 
keuze die echt bij je moet passen. De beleving van een écht houtvuur of sfeer en warmte met één 
druk op de knop? Aan jou de keuze, maar DRU helpt je graag met je keuze.
[www.dru� re.com

Diamond 

Oil Active
Diamond Oil Active is een natuurlijke, su-
persterke, sneldrogende olie, waar geen 
chemische component aan toegevoegd 
hoeft te worden voor snelle uitharding 
of extra bescherming. Olieresten harden 
niet vanzelf uit en kunnen dus opnieuw 
gebruikt worden.  De olie zorgt voor een 
sterk, � exibel, vuil- en waterbestendig 
oppervlak. Woca Diamond Oil Active is 
ideaal voor de basisbehandeling van alle 
nieuwe onbehandelde of pas geschuurde 
houten oppervlakken.
www.woca.nl

Beat 2.0
Thebalux introduceerde 
onlangs de nieuwe se-
rie Beat 2.0. Een breed 
programma badkamer-
meubelen leverbaar in 
20 kleuren in twee diep-
tematen, 40 en 45 cm. Er 
is tevens een grote diver-
siteit aan spoelkasten, 
spiegels en spiegelkas-
ten waaruit u een keu-
ze kunt maken. De serie 
bestaat uit verschillende 
materiaalsoorten wasta-
fels, zoals keramiek, be-
ton, mineraalmarmer en 
topbladen met opbouw-
kommen.



Maaien tot 500 m²
De RX50 is zeer wendbaard dank-
zij het unieke metalen glijopper-
vlak, waardoor hij gezwind el-
ke hindernis in het gazon over-
wint. Deze topmaaier met maxi-
male wendbaarheid is daarom 
ook inzetbaar in smalle doorgan-
gen en kleine hoeken, niet alleen 
op droog gras trouwens. Ook op 
een natte ondergrond heeft de 
Robomow alles onder controle: 
de nieuwe, speciaal ontworpen 
Spike Wheels bieden stevige grip 
op een vochtige bodem.
www.robomow.nl

Slimme thermostaat

Ne� t komt met EasyControl, een nieuwe, wereldwijd op de markt gebrachte, slimme thermostaat 
van moederconcern Bosch. De nieuwe thermostaat is voorbereid op integratie met Smart Home-
oplossingen. Met EasyControl kan de temperatuur in elk vertrek individueel worden ingesteld. 
Dankzij de Coming Home-functie weet EasyControl precies hoe laat je thuis komt en stelt de ver-
warming hierop in. Dat voorkomt onnodig stoken en bespaart energie. EasyControl is sinds fe-
bruari 2019 beschikbaar via de reguliere verkoopkanalen. 
www.bosch-easycontrol.com

De ideale badkamer 

is voor iedereen anders

De ideale badkamer is voor iedereen anders. De Sphinx Acanto meubels kunnen op elke ma-
nier worden gecombineerd, passend bij elke badkamer en elke behoefte. De Sphinx Acanto bad-
kamermeubels zijn strak georganiseerd en � exibel. Je kunt er eindeloos mee combineren. Ook 
heeft de Sphinx Acanto serie diverse innovatieve oplossingen waarmee je slimmer om kunt gaan 
met de opbergruimte. Met Sphinx Acanto valt alles op zijn plaats. 
Nu gratis Sphinx Acanto meubelaccessoires t.w.v. € 400,- bij aankoop van een Sphinx Acanto was-
tafel met onderkast en Sphinx Acanto wandcloset met zitting.
www.sphinx.nl

Revolutionaire       

           vloer
COREtec® is dé architect en uitvinder van 
de categorie meerlagige rigide vloeren. 
De vloeren zijn gemaakt van gerecycleerd 
hout, bamboo, kalksteen en vinyl. De bac-
king van COREtec® bestaat uit een kur-
klaag die zorgt voor een perfecte geluids-
demping. Door het lijmloze geïntegreer-
de kliksysteem kan deze vloer erg gemak-
kelijk geplaatst worden.
www.us� oors.eu

Custom made
Durf buiten de lijntjes te kleuren. Primabad daagt je uit om zelf te experimenteren en grenzen te 
verleggen. Neem een stap buiten de gebaande paden en laat je creativiteit de vrije loop. Combi-
neer wastafelbladen, wastafelkasten, spiegeloplossingen, kasten en kleuren en creëer uw ideale 
badkamermeubel, tv-meubel, dressoir of ...
www.primabad.nl
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Lelijke vochtplekken?
Lekdetectie biedt uitkomst!

Deze vochtplekken zijn te herkennen aan 
hun gele, soms lichtbruine kleur. Op deze 
plekken ontstaan na verloop van tijd schim-
melplekken. De schimmels kunnen zelfs 
wanneer je ze niet aanraakt voor een aan-
tasting van je weerstand zorgen. Er zullen 
namelijk altijd schimmelsporen in de lucht 
hangen. Wanneer je deze inademt, kan dat je 
weerstand verslechteren. Reden genoeg om 
de vochtplekken in een vroeg stadium aan 
te pakken. Een lekdetectie kan de uitkomst 
bieden bij het oplossen van vochtproblemen 
binnen je woning. 

Oorzaak van vochtplekken binnen je woning
Vochtplekken kunnen verschillende oorzaken 
hebben. Zo kan er sprake zijn van doorslaand- 
of optrekkend vocht. Bij doorslaand vocht trekt 
het vocht van je buitenmuur in de binnenmuur, 
om hier vervolgens vochtplekken te veroorza-
ken. In het geval van optrekkend vocht komt 
het vocht via de fundering van je woning om-
hoog. Naast doorslaand- en optrekkend vocht 
kan er sprake zijn van lekkages. Hierbij sijpelt 
het vocht bijvoorbeeld via een kapotte dakbe-
dekking naar binnen, of trekt het vanuit de lek-
kende leidingen in vloeren en muren. Naarma-
te de hoeveelheid vocht in muren toeneemt, zal 
ook de vochtplek zich uitbreiden. 

Lekdetectie voorkomt onnodig hak- en 
breekwerk
Door voor het laten uitvoeren van een lekde-
tectie te kiezen, is de kans op onnodig hak- en 
breekwerk minimaal. Bij een lekdetectie worden 
verschillende hulpmiddelen gebruikt, waarmee 
de bron van de lekkage kan worden achter-
haald. Denk bijvoorbeeld aan een thermogra� -
sche camera. Een ideaal hulpmiddel om een lek-
kage rond warmwaterleidingen op te sporen. In 
het geval van koude waterleidingen kunnen ul-
trasone trillingen helpen bij het opsporen van 

een lekkage. Naast de thermogra� sche camera 
en ultrasone trillingen zijn er tal van andere mo-
gelijkheden om tot de bron van een lekkage te 
kunnen komen.

Professionele organisatie inschakelen 
voor hulp
Het achterhalen van de bron van een lekkage 
hoef je niet zelf te doen. Er zijn verschillende 
professionele organisaties, die een lekdetectie 
voor je uit kunnen voeren. In het rapport wordt 
heel nauwkeurig beschreven waar de bron van 
de lekkage zich bevindt. Je kunt het rapport 
vervolgens aan een loodgietersbedrijf geven, 
om de lekkage op te laten lossen. In veel geval-
len zal de specialist op het gebied van lekdetec-
ties dit niet voor je doen.
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Wil je een stijlvolle border in je tuin of 
langs je oprit? Met betonnen U-elemen-
ten lukt dit je in een handomdraai. Ga je 
je tuin opnieuw indelen? Een u-element 
van beton is dan zeker een uitkomst. Je 
hebt namelijk keuze uit diverse u-elemen-
ten en deze zijn op vele verschillende ma-
nieren toe te passen.

Waarom beton?
Beton is natuurlijk supersterk en kan daarom 
ook tegen een stootje. Erg handig voor in je 
tuin dus. Bovendien past beton vaak prima 
in een tuin, het zorgt voor een mooi contrast 
met je planten en bloemen. Daarnaast is be-
ton natuurlijk ook erg duurzaam, dus je bent 
direct weer voor jaren klaar.

Wat zijn de mogelijkheden?
Het leuke van de betonnen u-elementen is 
dat je er zoveel verschillende kanten mee op 
kunt. Alles wat jij wil in je tuin is mogelijk. Je 
kunt ze bijvoorbeeld ingraven en als afbake-
ning of ophoging gebruiken voor een bor-
der, bloembak, muurtje, traptreden of vijver-
rand.

Onderdeel van het groen
Wil je planten en bloemen echt goed laten uit-
komen in je tuin? Kies dan voor verhoogde U-
elementen. Hiermee komen je planten nog be-
ter tot hun recht. Het is bovendien erg eenvou-
dig om ieder seizoen plantjes en bloemen te 
planten die horen bij die tijd van het jaar. Zo 
creëer je elk jaargetijde weer een nieuw uiter-
lijk voor je tuin. Ben je toch niet helemaal fan 
van de betonlook in je tuin? Dan kun je er ook 
voor kiezen de betonnen elementen te laten 
begroeien met klim- of hangplantjes. 

Andere elementen
Wil je variëren met de elementen? Dan 
kun je ook kiezen voor L- of trede-elemen-
ten. Zo kun je helemaal iets bijzonders van 
je tuin maken. Met deze bewust gecreëer-
de hoogteverschillen geef je je tuin echt uit-
straling. En soms is het gewoon noodzakelijk 
het hoogteverschil te overbruggen, bijvoor-
beeld in het geval van een trap in je tuin. Hier 
lenen de verschillende elementen zich prima 
voor. 
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Betonnen u-elementen
in je tuin Wat kun je ermee?

De meeste mensen hebben een woning met een vrij kleine badkamer

6 handige tips
Voor een inloopdouche, een ligbad, gro-
te wastafel én een toilet is de ruimte meest-
al echt te krap. Je bent dus genoodzaakt om 
keuzes te maken en slimme oplossingen te 
zoeken. In eerste instantie kan dit best een uit-
daging zijn, maar met een beetje hulp ben je 
al snel goed op weg. Wij zetten 6-handige tips 
voor je op een rij!

1. Laat een glazen douchewand plaatsen
Een glazen douchewand laat de badkamer op-
tisch groter lijken. Zeker als je kiest voor een 
ruime inloopdouche waarbij de vloer hele-
maal doorloopt. Is een ligbad voor jou echt 
onmisbaar? Ga dan voor een bad met douche-
gedeelte. Hier kun je ook een glazen douche-
scherm op laten plaatsen. Vergeet daarnaast 
niet om een moderne thermostaatkraan te ko-
pen waar je een lange doucheslang op kunt 
aansluiten. Zo kun je toch aangenaam dou-
chen in de badkuip.

2. Kies voor compacte badkamermeubels
Bij een kleine badkamer is het belangrijk om 
te kiezen voor compacte meubels. De kas-
ten moeten zo min mogelijk ruimte innemen, 
maar toch genoeg opbergruimte hebben. 
Vaak zijn hangende badkamermeubels een 
goede keuze. Een wastafelmeubel zonder po-
ten ziet er veel ruimtelijker uit. Een open kast 
met brede planken is daarnaast een handige 
toevoeging. Kijk eens naar alle mooie opties 
van het merk Villeroy & Boch. Deze badkamer-
meubels zijn stijlvol en praktisch tegelijk.

3. Maak gebruik van lichte kleuren
Lichte kleuren laten een kleine badkamer een 
stuk groter lijken. Dit is dus een hele eenvou-
dige truc voor een ruimtelijk resultaat. Geef 
niet alleen de muren een lichte kleur, maar 
kies ook voor badkamermeubels en sanitair in 
een lichte tint. Voeg eventueel kleine donkere 
accessoires toe voor een sfeervol e� ect.

4. Kies de juiste badkamervloer
Kies bij voorkeur voor een lichtgrijze badka-
mervloer met een strak uiterlijk. Kleine mo-
zaïektegels ogen erg druk en laten de ruimte 
juist kleiner lijken. Hoe groter de badkamer-
tegels zijn, hoe ruimtelijker het eruit ziet. Een 
naadloze gietvloer of betonvloer is natuurlijk 
ook een geweldige optie.

5. Zorg voor goede verlichting
Een hele lichte kamer oogt automatisch een 
stuk groter. Zorg er daarom voor dat er ge-
noeg daglicht binnen kan komen via de ra-
men. Laat eventueel extra grote ramen of een 
lichtkoepel plaatsen voor een optimaal resul-
taat. Investeer daarnaast in goede badkamer-
verlichting voor in het plafond en boven de 
wastafel.

6. Hang een grote spiegel op
Een spiegel is onmisbaar in de badkamer. Hoe-
wel je geneigd bent om te kiezen voor een 
kleine variant, kun je het beter groots aanpak-
ken. Hoe groter de spiegel, hoe ruimtelijker 
je badkamer lijkt. Zoek een badkamerspiegel 
zonder frame voor het beste e� ect.
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Een kleine badkamer inrichten:





22 17 april 2019

Uithoorn - De bekende lingerie-
winkel van Mirande op de hoek 
van de Schans ondergaat mo-
menteel een ‘upgrade’. Die op-
frisbeurt mocht volgens eigena-
resse Mieke Peeters-van Bunnin-
gen wel eens een keer plaatsvin-
den na 33 jaar op die locatie. Die 
oogde zo langzamerhand wel ou-
bollig. Daarvóór was de winkel 20 
jaar gevestigd op de plek waar nu 
AH Jos van den Berg zit. Toen was 
er nog geen winkelcentrum Am-
stelplein. Om de interne verbou-
wing uit te voeren ging de win-

kel op 5 april dicht. De bedoe-
ling is dat de geheel nieuw ogen-
de winkel op woensdag 24 april 
weer open gaat om klanten te 
ontvangen. “We zouden de ver-
bouwing eerder in maart heb-
ben laten uitvoeren, maar dat 
ging niet door omdat het nieu-
we plafond nog niet op tijd gele-
verd kon worden. We waren toen 
wel gewoon open, maar het heeft 
ons wel klanten gekost. Die dach-
ten dat we een aantal weken ge-
sloten waren, ook al omdat dit 
in de krant had gestaan. Nu zijn 

we weer bijna drie weken dicht 
en ook dat kost weer omzet,” laat 
Mieke weten. Hoewel er nog wel 
het nodige aan werk moet ge-
beuren door de aannemer ligt 
het volgens haar allemaal wel op 
schema. “Het wordt mooi hoor, al-
lemaal erg licht en met open eta-
lages, daar zijn we blij mee,” ver-
telt Mieke opgetogen. “Alles is 
binnen gestript en opnieuw ge-
stukt. Het plafond wordt aange-
bracht en een nieuwe vloer ge-
legd. Die laatste heeft de kleur 
grijs/eiken. Als het goed is moet 

dat nu klaar zijn. Maar het werk 
eraan viel allemaal toch nog be-
hoorlijk tegen. Het bestaande 
kantoor in de winkel en de kel-
der blijven gewoon in gebruik. 
We hebben straks twee open eta-
lages achter de buitenramen met 
daarin etalagepoppen. Daardoor 
is er ook een mooiere lichtinval. 
Er komt verder een nieuwe toon-
bank met kassa en een zitje waar 
de klanten even kunnen wach-
ten. Voorts worden de paskamers 
voorzien van een stranddesign. 
Om maar een paar veranderin-

Opfrisbeurt winkel 
Mirande Lingerie op schema

gen te noemen. We hopen dat al-
les op de 24e klaar en weer inge-
richt is,” aldus Mieke.

Openingsactie
Ondanks haar al lang genoteer-
de pensioengerechtigde leeftijd 
wil ze, zolang haar gezondheid 
dat toelaat, nog wel doorgaan 
met haar winkel. Daar heeft zij 
acht trouwe en deskundige me-
dewerksters rondlopen. Een deel 
in vaste dienst, de anderen part-
time. Mieke: “Ik moet er niet aan 
denken om de hele dag thuis te 
zitten. Met elkaar gaan we de fris-
se winkel weer als vanouds run-
nen. Dat is hard nodig, want de 
nieuwe inrichting heeft veel cent-
jes gekost. We vieren geen offi  cië-
le heropening, maar laten die ge-
paard gaan met een aantrekkelij-

ke openingsactie gedurende 14 
dagen. De eerste 50 betalende 
klanten mogen een tasje uitzoe-
ken waar een verrassing in zit, va-
riërend van een gratis bh tot een 
waardebon van 15 euro en nog 
meer andere leuke dingetjes.” 
Mirande Lingerie, zoals de win-
kel onder de ‘aanvullende naam’ 
verder gaat, is een speciaalzaak 
in lingerie, corsetterie en prothe-
ses, badmode en nachtkleding 
(ook voor mannen), pyjama’s, etc 
in een omvangrijk assortiment. 
Mirande Lingerie heeft grote be-
kendheid door haar deskundig-
heid en gerichte service en heeft 
daardoor een groot klantenbe-
stand weten op te bouwen in bin-
nen- en buitenland, zelfs van bui-
ten Europa. U bent (weer) van 
harte welkom vanaf de 24e!





Uithoorn - Jaarlijks vindt in Mam-
acones, bij de Peruaanse hoofd-
stad Lima, de Concurso Nacional 
de Marinera a Caballo plaats. Het 
is een onderdeel van een festival 
van meer dan een week dat volle-
dig in het teken staat van de Ca-
ballo de Paso Peruana, een vrien-
delijk Zuidamerikaans paarden-
ras, met een bijzondere gang. Bij 
het onderdeel Marinera wordt er 
gedanst door 2 partners, één te 
paard en de ander te voet of bei-
den te paard. Dit jaar stond er een 
Uithoornse in de finale.

Vrijwilligerswerk
Op 4 januari 2019 vertrok Jytte 
Goesten (21) naar Peru, om in de 
stad Huancayo vrijwilligerswerk 
te doen. De bedoeling was om 
een paar weken te werken met 
paarden, daarna in de dierentuin, 
bij een dierenarts en bij een hon-
denfokkerij. Het liep anders; de 
paarden wonnen haar hart.
Het werk op de manege bestond 
uit het rijden met de Cavallo de 
Paso, de natuur in. Na afloop was 
er de verzorging. Al inde eer-
ste week mocht ze mee naar een 
wedstrijd, de Marinera a Cabaval-
lo. De manegehouder zag haar 
interesse, en liet haar oefenen, 
alle dagen, ook het weekend. Na 
nog een week reed ze haar eer-
ste wedstrijd, in een dorpje nabij 
Huancayo. De routine ging goed, 
maar helaas, aan het einde gleed 
het paard uit (door de regentijd 
was het grasveld erg nat), Jytte 
belandde op zijn nek en… brak 
haar neus.
Toch was een manegehouder uit 
de buurt van Lima erg onder de 
indruk van haar rijden, dus deed 
hij haar een aanbod om ook een 
periode bij hem te komen wer-
ken. Zodoende vertrok ze na 
een operatie, een weekje herstel 
en nog een week werken in Hu-
ancayo, naar de kust, naar Cerro 
Azul.
Jytte was als klein meisje gefas-
cineerd door paarden (zoals zo-
veel meisjes). Ze verslond vele 
boeken over paarden en paard-
rijden, maar heeft nooit rijles ge-
had. Ze stond lang op een wacht-
lijst, maar het kwam er niet van 
en toen ze een jaar of 11 was be-
sloot ze te gaan voetballen. Haar 
rij-ervaring bestond dus uit par-
tijtjes bij de Riga Ranch en een 
tocht in de vakantie.

Ingeschreven
In Cerro Azul kreeg ze naast het 
vrijwilligerswerk met de Cavallos 
de Pasa de gelegenheid om Mari-
neralessen te nemen. Ze heeft er 
gewerkt en getraind vanaf begin 
februari. En begin april vond haar 
trainer haar niveau goed genoeg 
om haar aan te melden voor de 
Concurso Nacional de Marinera a 
Cavallo. Hij regelde een danspart-
ner voor haar en ze schreven zich 
in, voor het onderdeel Mujer a Ca-
ballo y Hombre a pied. Dus Jytte 
rijdt op het paard en haar partner 
danst de Marinera op de grond. 
Een week voor de wedstrijden, 
vlak voor de uiterste inschrijfda-
tum, werd ze door een andere 
partner gevraagd om ook mee 
te doen aan het onderdeel Caval-
lo con Cavallo. Bij deze variatie rij-
den beide partners op een paard.
Eenmaal ingeschreven was er 
nog even wat werk aan de win-

kel: natuurlijk moest ze blijven 
trainen, maar er moest nog een 
jurk geregeld worden, want de 
outfit is ook erg belangrijk. Lastig, 
als lange Hollandse dame in Peru 
een jurk vinden die goed past.

Hoge waardering
Op zaterdag 13 april was het zo-
ver, de wedstrijden. Jytte had ge-
oefend op vele variaties van de 
Marinera. Het is een verrassing 
welk lied je toegewezen krijgt 
om op te dansen. De aanwezi-
ge Marineraband heeft een lijst 
van ongeveer 50 nummers waar 
ze uit kiezen. Elk nummer heeft 
een vaste opbouw. Als het rit-
me verandert, moet je beginnen 
aan een volgend onderdeel van 
je routine. Een routine heeft dus 
een aantal vaste elementen. Bei-
de dansers naderen elkaar, draai-
en om elkaar heen en gaan weer 
uit elkaar, al zwaaiend met een 
zakdoek. De jury bestaat uit zes 
leden, die ieder maximaal vijf 
punten mogen toekennen.
Voor de eerste uitvoering, bij de 
kwalificatiewedstrijd, kreeg ze 
voor voor Caballo y a Pied vijf 
keer vijf punten en één keer vier. 
Bij Caballo con Caballo was dat 
vijf keer een vijf. Voor beide on-
derdelen ging ze door naar de 
halve finale. Na afloop van deze 
halve finale zijn er na beide on-
derdelen nog 4 stellen over. En bij 
beide onderdelen zat Jytte daar-
bij!

Finale!
Op zondag 14 april was er de fi-
nale. In Uithoorn zat het thuis-
front in spanning te wachten. Om 
14.00 uur in Peru zouden de wed-
strijden weer beginnen, dat is 
hier 21.00 uur. Rond middernacht 
kwam het verlossende bericht-
je: voor beide onderdelen een 
“podiumplaats”: ze waren der-
de bij het onderdeel “Mujer a Ca-
ballo y Hombre a Pied” en twee-
de bij “Caballo con Caballo”. Su-
perblij en dolenthousiast was ze. 
En hier thuis is iedereen natuur-
lijk apetrots!

Naar huis
De wedstrijden vormen het 
hoogtepunt, maar ook meteen 
de afsluiting van haar tijd in Peru. 
Haar visum verloopt, de centjes 
zijn op. Haar familie vliegt rond 
Pasen naar Lima, om dan nog een 
rondreis door het land te maken. 
In mei is ze weer terug in Neder-
land, in Uithoorn. Blij om weer bij 
vrienden en familie te zijn, maar 
met een dubbel gevoel. Ze heeft 
het land, de mensen en de paar-
den voor altijd in haar hart geslo-
ten. De kans is dan ook heel groot 
dat ze ooit weer terug gaat.

24 17 april 2019

Thamen stuntelt bij
Tex Town Tigers
De Kwakel - Het is nog wat fris 
voor een honkbalwedstrijd als 
Thamen op zondag 14 april op 
bezoek is bij Tex Town Tigers te 
Enschede.
In de 1e inning slaat Schouten 
een mooie tweehonkslag. Helaas 
weten de andere Thamen spelers 
hem niet binnen te slaan, dus is 
het Tex Town Tigers dat de score 
opent in de gelijkmakende slag-
beurt. Door fouten in de Thamen 
defensie weet Maathuis op het 
honk te komen, door te schuiven 
over de honken en te scoren voor 
de 1-0. In de 2e inning is het re-
cept hetzelfde. Thamen stuntelt 
door waardoor TTT op de hon-
ken komt. TTT straft de fouten 
van Thamen af. Hogt en Maathuis 
slaan twee diep geslagen twee-
honkslagen en mede hierdoor 
loopt de score op naar 5-0. Van de 
3e t/m de 8e inning komen beide 

teams er niet doorheen. Thamen 
weet TTT te weerhouden van sco-
ren door sterke defensieve plays 
in het binnenveld, waaronder 
twee dubbelspellen. Echter weet 
Thamen tijdens de  slagbeurten 
niet te imponeren. Slechts 2(!) 
hits worden er geslagen (Koole/
Nurse) én maar liefst 10 (!) vang-
ballen. In de 8e inning komt TTT 
weer tot scoren. Het is weder-
om Maathuis die tekent voor een 
prachtige honkslag langs het eer-
ste honk. Maathuis loopt binnen 
op de tweehonkslag van Ooster-
veld. Diezelfde Oosterveld weet 
uiteindelijk ook de thuisplaat te 
bereiken waardoor de score uit-
komt op 7-0 voor TTT. De twee-
honkslag van J. Vogelaar in de 
9e inning kan niets meer aan de-
ze score veranderen. Op vrijdag 
19 april speelt Thamen thuis te-
gen WSB uit Apeldoorn.

Goed gevulde zaal bij BVK
De Kwakel - Op de 3e speelavond 
van de laatste parencyclus van dit 
seizoen hadden 92 van de in to-
taal nog 98 leden tellende BVK  
de weg naar Dorpshuis De Qua-
kel gevonden. Het leeuwendeel 
van de paren speelde uiteraard 
in de vertrouwde eigen vaste sa-
menstelling en er waren daar-
naast een aantal combiparen.
In de C-lijn baarde een van die 
combiparen opzien door daar als 
1e te eindigen met 64,29%. Dit 
combipaar betrof Matty Overwa-
ter en Tiny Rijpkema. Matty speel-
de altijd met Ria Bulters en Tiny 
met Riet Koot. Riet heeft helaas 
in verband met verminderd zicht-
vermogen de beslissing moeten 
nemen om niet meer terug te ke-
ren aan de bridgetafel op de don-
derdagavond in De Kwakel, waar 
zij vele jaren een graag geziene 
speelster was. Wij zullen haar mis-
sen en wensen haar nog vele ja-
ren in goede gezondheid.
In deze C-lijn was de 2e plaats 
voor Rees en Gerard van der Post 
met een ook lang niet slechte 
62,8% en op de 3e plaats treffen 
we Atie Doeswijk en Huub Zand-
vliet, die na 2 zeer magere scores 
nu met 61,61% lieten zien dat zij 
op de weg terug zijn.

B-lijn
In de B-lijn was de toppositie 
voor het altijd spraakmakende 

paar Jan van der Knaap en Jaap 
Verhoef met 58,33%. Nel Bak-
ker en Hans Wagenvoort bleven 
met 57,64% daar aardig bij in de 
buurt. Hun score was goed voor 
de 2e plaats, terwijl 54,17% vol-
stond voor de 3e plaats, die werd 
opgeëist door Corrie en Ruud 
van der Peet. Hansje en Huub zit-
ten in een ongetwijfeld tijdelijke 
bridgescoredip, want zij scoor-
den de 14e plaats in een veld van 
14 paren.

A-lijn
In de A-lijn staat er geen maat op 
Christa Leuven en Rit Ritzen, die 
op een nieuwe periodetitel af lij-
ken te stevenen. Hun score was 
exact gelijk aan die van de glo-
rieuze winnaars van de C lijn, 
64,29% dus. Op de 2e plaats de 
zeker net zo vertrouwde namen 
Nelly Vork- Andre Verhoef met 
60,42%. De 3e plaats was voor 2 
dames die we de 2 weken hier-
voor hebben gemist. Wellicht wa-
ren Rina van Vliet en Gerda Bos-
boom op een geheim gehou-
den trainingskamp geweest. Dat 
leverde gelijk succes op en met 
59,23% waren zij dan ook zeer 
tevreden. Onderin was het een 
slagveld met 3 scores onder de 
36%. Emmy en Gerard moesten 
in 2 van die 3 toch nog hun meer-
dere erkennen. Volgende week 
de top-integrale Paasdrive.

Ger Ruimschoot club-
kampioen 2018 - 2019
De Kwakel - Biljartclub “APOLLO”, 
in het Fort van De Kwakel, heeft 
de competitie 2018 – 2019 afge-
sloten met een spannende fina-
ledag. De verschillen in punten 
waren uiteindelijk zeer klein. Het 
was een jaar waarin diverse keren 
van 1e, 2e en 3e plaats werden 
gewisseld. Jammer was het voor 
Co Celie en Theo Tereehorst dat 
zij niet op de laatste dag de kans 
kregen, door afwezigheid, om in 
de prijzen te vallen. Zij stonden 
n.l. op de voorlaatste dag op de 
eerste en derde plaats, met de 
mogelijkheid om 1e te worden.

De prijzen nu als 
volgt verdeeld:

1 Ger Ruimschoot     603 pnt
2. Andre Fransman       601 pnt
3. Ruud de Jong            591 pnt

De hoogste serie voor: Peter Vliet-
man met een serie van 11 47,83 %
De kortste partijen werden door 
zelfs 3 man gespeeld in 12 brt. 
tw: Co Celie –Jos Verbeek en Jan 
Wigmans.
De Runner-up – cup. (aanmoedi-
gingsprijs) met 39 bonuspunten 
werd ook dit jaar gewonnen door 
Peter van Parera.
Allen van harte gefeliciteerd.
Op dit moment spelen we om de 
Joop de Jong trofee. Deze trofee 
symboliseert onze zeer gewaar-
deerde oud voorzitter.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 11 april 
vond weer de wekelijkse klaver-
jasavond in de Schutse plaats. 
Hieraan werd door 46 liefhebbers 
deelgenomen. Winnaar werd de-
ze week met grote overmacht Eg-
bert Verkerk.
Met maar liefst 7722 punten stak 
hij met kop en schouders ruim 
boven de rest van het deelne-
mersveld uit. Met grote achter-
stand op de winnaar, maar toch 
nog met een aanzienlijk totaal 
van 7410 punten, eindigde Louis 
Franken als tweede, terwijl Johan 
Zeldenthuis met 7348 punten de 
derde plaats voor zich opeiste. 
Corrie Compier was deze avond 
niet in goede doen. Wat zij ook 
probeerde, verder dan 4660 pun-
ten kwam zij niet. Hiermee ein-
digde zij dan ook als laatste en 
werd de poedelprijs haar deel. 
De hieraan verbonden troostprijs 
zal haar dan ook de eerstvolgen-
de speelronde worden uitgereikt. 
Bloemen. De marsenprijzen be-

staande uit prachtige, door DUO 
plant verzorgde boeketten bloe-
men, werden deze avond gewon-
nen door Willem Hogenvorst, 
Corrie en Tinus Smit en Piet Luij-
ten terwijl de cadeaubonnen in 
deze categorie, eveneens te be-
steden bij DUO plant, in het bezit 
kwamen van Riet de Beer, Corrie 
van Bemmelen (2x) en Willem Ho-
gervorst. De flessen wijn gingen 
deze keer als marsenprijs naar 
Fred Witsel (2x) en Willy van der 
Hilst (2x).  Alle prijswinnaars van 
harte gefeliciteerd.
Deze avond ging niemand met 
lege handen naar huis. Iedereen 
ontving,  mede door een bijdrage 
van Albert Heijn van het winkel-
centrum Zijdelwaard, een tas vol 
met voor de paasdagen bestem-
de lekkernijen.
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op  donder-
dag 25 april  in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.

Schoolhockeytoernooi bij 
Qui Vive groot succes
De Kwakel - Vrijdag 12 april werd 
op hockeyclub Qui Vive een voor-
ronde van de schoolhockeycom-
petitie gespeeld. Het was een ge-
slaagde dag voor de categorie 
meisjes jong die meededen aan 
deze competitie. 12 teams uit 
Amsterdam, Amstelveen en Uit-
hoorn hebben geprobeerd om 
een plek te verdienen voor de fi-
nale op vrijdag 7 juni. De organi-
satie was al vroeg aanwezig om 
alle voorbereidingen te treffen 
voor een mooie hockeydag. De 
scheidsrechters kregen een brie-
fing en toen alle spelerslijsten wa-
ren ingeleverd, konden de eerste 
wedstrijden om 9.30 uur begin-
nen. Er werd gespeeld in 2 poules 
en op 3 velden werden er leuke, 
spannende maar bovenal spor-
tieve wedstrijden gespeeld. De 
nummers 1 en 2 uit beide poules 
speelde de kruisfinale.  Deze wer-
den gespeeld door Spinoza Lyce-
um tegen Keizer Karel College en 
het Amstelveen College  tegen 
het Hervormd Lyceum Zuid. Hier 
kwamen 2 finalisten uit, Spinoza 

lyceum en het Amstelveen Colle-
ge. Na een spannende finale wel-
ke eindigde in 0-0 moest de uit-
eindelijke winnaar bepaald wor-
den door  bloedstollende shoot-
outs. Na 2x 5 keer shoot-outs 
kwam de stand op 3-3. Het wed-
strijdreglement moest er even 
op nagekeken worden maar de 
teams moesten nu om de beurt 
een shoot-out nemen waarbij uit-
eindelijk het Amstelveen Colle-
ge de wedstrijd won en als win-
naar gehuldigd kon worden door 
de voorzitter van Qui Vive, Rob 
Das. Beide finalisten gaan op 7 ju-
ni strijden in de landelijke school-
hockey competitie waarbij de fi-
nale gespeeld gaat worden in 
het Wagner Stadion in het Am-
sterdamse Bos. Het was weder-
om een geslaagde dag op Qui Vi-
ve. Met dank aan alle vrijwilligers, 
achter de bar, achter de wed-
strijdtafel, de scheidsrechters, 
EHBO, supporters, de 12 teams 
met hun begeleiding en verder 
iedereen nog die deze hockey 
dag mogelijk hebben gemaakt. 

Thamen dames 3 winnen 
eerste competitiewedstrijd
De Kwakel - Maandag 8 april 
kwamen de dames van Terrasvo-
gels op bezoek bij honk- en soft-
balclub Thamen.
Om 19.30 uur begon de eerste 
wedstrijd voor de Thamen da-
mes. In de eerste inning kwamen 
ze door punten van Joyce, Sandra 
en Monique op 3-1 voorsprong. 
In de tweede inning wist Terras-
vogels 1 punt te scoren en stond 
‘t 3-2. Thamen had een prima 3e 

inning en Irma, Niesje, Monique, 
en Rhodie kwamen door prima 
honkslagen thuis aan. Terrasvo-
gels had al snel 3 spelers die uit 
waren dus toen stond ‘t 7-2 voor 
Thamen. Maar ‘t softbal spel kan 
raar lopen, door meerdere veld-
fouten kwam terrasvogels terug 
tot 7-7. De Thamen dames zetten 
nog een tandje bij en uiteindelijk 
hadden ze de wedstrijd in de poc-
ket met 11-9.

Nationale kampioenschappen 
Marinera te paard in Peru
Uithoornse in finale open
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Voorspeelmiddag Pianoles-
Amstelland, groot succes!
Uithoorn - Pianoles-Amstelland 
had afgelopen zaterdag weer 
haar jaarlijkse voorspeelmiddag 
bij Sjiek aan de Amstel in Uit-
hoorn. Dit keer hadden 20 leerlin-
gen zich voorbereidt op een klein 
optreden voor een enthousiast 

publiek van ouders, opa’s, oma’s 
en belangstellenden. Iedere leer-
ling speelde 2 à 3 liedjes bege-
leid door Paul Ravelli, maar soms 
ook solo. Alle leerlingen hebben 
het geweldig goed gedaan! Een 
mooie ervaring voor iedereen.

Voedselbank en gemeente 
blijven samenwerken
Uithoorn –  Wethouder Ria Zijl-
stra en voorzitter van de voed-
selbank Uithoorn-De Kwakel Ar-
jan Meijer Timmerman Thijssen 
hebben een nieuw convenant 
ondertekend. Met dit convenant 
gaan beide partijen de goede sa-
menwerking van de afgelopen ja-
ren met drie jaar voortzetten. Ar-
jan Meijer Timmerman Thijssen: 
,,De kerntaken van de voedsel-
bank zijn voedselwerving, het te-
gengaan van voedselverspilling, 
het verstrekken van voedselpak-
ketten en het werven van fond-
sen om de kosten van uitgifte te 
kunnen betalen. Daarnaast zijn 
er ook nevenactiviteiten omdat 
we streven naar structurele op-
lossingen van de problemen die 
te maken hebben met armoe-
de. Medewerkers verwijzen be-
woners ook naar andere voorzie-
ningen binnen de gemeente zo-
als bijvoorbeeld de gemeentelij-

ke schuldhulpverlening, de col-
lectieve zorgverzekering en/of 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
Een goede samenwerking met de 
gemeente is van grote waarde en 
ik ben dan ook blij met het con-
venant waarin niet alleen afspra-
ken over samenwerking, maar 
ook afspraken over dekking van 
een deel van de kosten zijn ge-
maakt.” Wethouder Zijlstra voegt 
hier aan toe: ,,Door ons gezamen-
lijk in te zetten en de handen in-
een te slaan bereiken we een gro-
tere doelgroep en zijn we beter in 
staat om mensen uit de armoe-
de te helpen. En nog belangrij-
ker: te houden. Door ze handva-
ten te bieden willen we uiteinde-
lijk bereiken dat inwoners zichzelf 
financieel kunnen redden. Ook 
in hun verdere toekomst.”. Onge-
veer vijftig huishoudens maken 
gebruik van de voedselbank in 
Uithoorn-De Kwakel.

4,9 miljoen voor o.a twee nieuwe 
buurtcentra’s
Uithoorn – De gemeente Uit-
hoorn ontvangt van de Stichting 
Leefomgeving Schiphol (SLS) 
een bijdrage van 4,9 miljoen eu-
ro voor twee nieuw te bouwen 
buurtcentra’s.
Het was al bekend dat SLS dit 
geld had gereserveerd, maar nu 
is het definitief.  In de wijk Zijdel-
waard komt op de plek van De 
Scheg een nieuwe sporthal met 
een buurtcentrum.
De huurders van ’t Buurtnest ver-
huizen hier na de oplevering van 
de nieuwbouw naar toe. In de 
wijk Thamerdal komt naast ba-
sisschool Het Duet een nieuw 
buurtcentrum met gymzaal. De 

huurders van de Bovenboog ne-
men straks hun intrek in dit nieu-
we gebouw.

Blij met bijdrage
De gemeente is uiteraard heel 
blij met deze financiële bijdra-
ge. In plaats van het renoveren 
van bestaande gebouwen, kun-
nen er nu twee volledige nieu-
we gebouwen gemaakt worden. 
In de nieuwe gebouwen is, meer 
dan in de oude gebouwen, plaats 
voor maatschappelijke activitei-
ten van verenigingen en stichtin-
gen. Zo komt er in beide gebou-
wen een buurtkamer waar buurt-
bewoners terecht kunnen voor 

een kop koffie, gezamenlijke ac-
tiviteiten of een praatje. En in De 
Scheg komt bijvoorbeeld een ex-
tra goede keuken waar groepen 
mensen zelf kunnen koken. Daar-
door krijgen beide gebouwen 
een extra belangrijke functie voor 
de buurt. De activiteiten kunnen 
mede door de bijdrage van de 
SLS tegen een maatschappelijk 
tarief worden aangeboden.

SLS fonds
SLS heeft tot doel “het verbe-
teren van de kwaliteit van de 
woon- werk- en leefomgeving in 
de Schipholregio”. De stichting 
wordt gefinancierd door het mi-

nisterie van Infrastructuur en Wa-
terstaat, de provincie Noord-Hol-
land en Schiphol. De stichting 
heeft geld gereserveerd voor di-
verse projecten in Uithoorn, 
waaronder de nieuwbouw van 
beide accommodaties.

Planning 
In diverse participatietrajecten 
wordt in overleg met gebruikers 
en met inbreng van buurtbewo-
ners verder gewerkt aan de uit-
werking van de beide gebouwen. 
Daarna worden beide projecten 
aanbesteed. De verwachting is 
dat eind 2019 wordt begonnen 
met de bouw van de accommo-
datie in Thamerdal, de start sloop 
en nieuwbouw van de Scheg is 
voorzien in het derde kwartaal 
van 2020. Beide projecten zijn te 
volgen via de website: www.uit-
hoorndenktmee.nl.

De Springschans zet zich in voor het 
Emma kinderziekenhuis

Uithoorn - Jaarlijks probeert de 
Springschans met de leerlingen 
een steentje bij te dragen aan een 
goed doel.
Dit jaar steunen wij het Emma 
Kinderziekenhuis. Op dinsdag 19 
maart van 14.30 uur tot 15.30 uur 
was de afsluiting van de Project-
week en er was van alles te doen 
op school. Een knutselwerkje ko-

pen, grabbelen in de grabbel-
ton, een tocht als dokter door de 
speelzaal, nagels lakken, schmin-
ken, spelletjes, tweedehands 
spullen verkoop en een heus 
pop-up restaurant waar allerlei 
zelfgemaakte hapjes en drankjes 
verkocht werden.
Ook waren de mensen van Stich-
ting Emma kinderziekenhuis aan-
wezig om te kijken hoe wij geld 
inzamelden. Het was een zeer ge-
slaagde projectweek en het heeft 
bijna 2000 euro opgebracht voor 
Stichting Emma kinderzieken-
huis!

AmstelProms 2019 voor 
War Child
Uithoorn - Zaterdag 22 juni is het 
weer zo ver. Het jaarlijks terugke-
rende AmstelProms muziekspek-
takel gaat weer een prachtige 
avond verzorgen waar bekende 
klassieke muziek en popmuziek 
door een groot orkest en koor 
ten gehore worden gebracht. 
Het concert is ieder jaar weer een 
fantastisch feest der herkenning 
waarbij heerlijk wordt meege-
deind of voluit wordt meegezon-
gen met de muziek. 
 
Sponsoring voor War Child
Dit jaar gaan de opbrengsten van 
AmstelProms volledig naar War 
Child. Een extra reden dus om 
sponsor te worden van dit prach-
tige concert. Zonder voldoen-
de sponsoren kan dit prachtige 
concert niet plaatsvinden. Wilt 
u informatie over de mogelijk-
heid om met uw bedrijf sponsor 
te worden en zichtbaar aanwezig 
te zijn voor de duizenden bezoe-
kers? Neem dan contact op via in-
fo@amstelproms.nl of kijk op de 
website www.amstelproms.nl.
U kunt ook een VIP arrangement 
nemen direct aan het podium, 
waarbij u een diner voor 6 per-
sonen krijgt voorafgaand aan 
het concert waarna u onder het 
genot van een drankje het con-
cert kunt bijwonen. U kunt ech-
ter ook als bezoeker van dit gra-
tis concert een bijdrage leveren 
door een zitplaats te kopen voor 
25 euro, waarmee u tevens spon-
sor bent van dit concert voor War 
Child. Kaarten zijn te koop via de 
AmstelProms website.
 
Meezingen en dansen
Het concert vind dit keer plaats 

op het evenemententerrein. De 
enorme drukte op de kade bij 
de Amstel verhinderde het afge-
lopen jaar een goed zicht op het 
podium voor te veel mensen en 
dus moest de organisatie beslui-
ten uit te wijken naar het evene-
mententerrein.
Hierdoor ontstaat er echter wel 
veel meer ruimte om de bezoe-
kers allemaal een goed zicht te 
geven op het evenement en nog 
ruimte over te houden om een 
dansje te maken op de heerlijke 
muziek.
Voorgaande concerten hebben 
duidelijk gemaakt dat op de di-
verse walsjes, bekende Neder-
landstalige muziek en de heer-
lijke popmuziek veel mensen de 
benen niet meer stil kunnen hou-
den en de voetjes van de vloer 
gaan.
De orkesten van KnA Uithoorn en 
Sursum Corda uit Aalsmeer zijn al 
druk bezig met de repetities voor 
de muziek van AmstelProms. Wat 
dacht u van de meeslepende en 
herkenbare muziek uit de musi-
cals van Andrew Lloyd Webber, 
de zwoele nummers in een med-
ley van Frank Sinatra of de heerlij-
ke meezinger Leef! 
Van Andre Hazes jr. Natuurlijk 
worden er weer enkele beken-
de walsjes gespeeld en zal het 
publiek worden getrakteerd op 
swingende muziek van Madonna, 
The Pussycat Dolls en The Beatles. 
Kortom: een concert om niet te 
mogen missen.
Meer informatie over het con-
cert en de mogelijkheden om 
het concert en War Child te spon-
soren vindt u op www.amstel-
proms.nl

College bezoekt Nes Holding
Uithoorn – De burgemeester en 
de drie wethouders van Uithoorn 
hebben een bezoek gebracht 
aan Nes Holding, een bedrijf dat 
onder meer onderdak biedt aan 
honderd arbeidsmigranten. Het 
bedrijf wordt geleid door onder-
nemer Martien Veldhuizen en zijn 
dochter Joyce. Tijdens het be-
drijfsbezoek kwamen de regio-
nale afspraken die tussen de ge-
meenten in de Amstelland-Meer-
landen regio zijn gemaakt aan de 
orde. Uithoorn heeft nog als eni-
ge gemeente zorggedragen voor 
haar aandeel in de opvang van 
arbeidsmigranten. Martien Veld-
huizen gaf aan dat de bezettings-
graad tussen de 95 en 98 procent 
zit. Er is veel vraag naar overnach-
tingsplaatsen voor arbeidsmi-
granten, die uit diverse landen af-
komstig zijn, zoals Polen, Roeme-
nië, Bulgarije, Spanje en Portugal. 
Voor de tijdelijke migranten zijn 
sportvoorzieningen en gemeen-
schappelijke ruimtes en apar-
te rookruimtes beschikbaar. De 
kamers en studio’s zagen er net-
jes en goed bewoonbaar uit. De 
overlast die er bij de komst van 
de migrantenvestiging bij de be-
volking werd verwacht zich op 
een enkel incident na niet voor-

gedaan. Het college complimen-
teerde de heer Veldhuizen daar-
mee. 

Duidelijk
Ten aanzien van de wens van de 
ondernemers van Nes Holdings 
om nog meer bedden beschik-
baar te stellen was het college 
duidelijk.
Met de 400 bedden die er op de 
verschillende locaties binnen de 
gemeente Uithoorn zijn gereali-
seerd is voldaan aan de regiona-
le afspraken.
Het beleid is erop gericht om dit 
aantal te handhaven.
Voor dit onderdeel is Veldhuizen 
verwezen naar de buurgemeen-
ten, die nog niet geheel aan hun 
taakstelling hebben voldaan voor 
het aantal te realiseren bedden 
voor tijdelijke arbeidsmigranten.
Ondernemer Veldhuizen liet het 
college tot slot weten dat hij 
hoopt dat de toeristenbelasting 
verlaagd wordt.
Hierop lieten de collegeleden we-
ten dat het volgens hen redelijk is 
dat de arbeidsmigranten de toe-
ristenbelasting moeten betalen, 
aangezien zij ook gebruik maken 
van voorzieningen in de gemeen-
te, zoals de gemeentelijke wegen.

Koningsspelen een 
groot succes!
De Kwakel – Vrijdag 12 april zijn 
voor alle kinderen van basis-
school de Zon de jaarlijkse Ko-
ningsspelen georganiseerd. Voor 
een dag waren de kleuren op 
het complex van s.v. KDO oran-
je in plaatst van rood-wit. Met 
heel veel enthousiasme, plezier 
en glimlachen hebben de kinde-
ren deelgenomen aan een spor-
tieve dag. Geholpen door het 
zonnetje was het voor ieder-
een een zeer geslaagde dag. De 
dag startte voor alle kinderen 
met een officieel ‘Koningssont-
bijt’, dit werd gesponsord vanuit 
de Jumbo. Met een goed gevul-
de maag vertrokken alle kinderen 
met hun groepsleiders naar KDO. 
Hier hebben zij onder leiding van 
de meiden uit groep 8 gezamen-
lijk de Pasapas gedanst. Na een 
goede warming-up gingen al-
le groepjes van start met de spe-
len. De kleuters hadden de groot-
ste lol tijdens Koningstikkertje, 
waar ze als echt Koning een tik-
spel mochten spelen. De oranje 
waslijn zorgde voor veel hilariteit, 
waar de kleuters de oranje was 
aan een waslijn moesten hangen. 
Klossenlopen, de skippybalrace 
en het sprinten was net als ieder 
jaar weer een succes. Het meest 
gelachen werd bij de oranje kle-

dingrace, hier moesten de kin-
deren en de groepsleiders elkaar 
aankleden met oranje kleding. 
Na negen spelletjes zijn de kleu-
ters terug naar school gegaan 
voor de lunch en hebben zij in de 
middag nog leuke spelletjes in de 
klas gedaan. De groepen 3, 4 en 
5 hadden een eigen oranje spel-
lencircuit. Tijdens acrogym wer-
den de mooiste levende torens 
gebouwd door de leerlingen en 
leerkrachten. Prachtig om te zien 
hoe samenwerking tussen de 
verschillende groepen voor een 
groot succes kan zorgen. De hit 
van het jaar, ‘steen-papier-schaar’ 
was ook tijdens de Koningsspe-
len een groot succes. Tijdens de 
pauzes kregen alle kinderen ook 
dit jaar weer een gezonde trak-
tatie vanuit de ouderraad. De le-
den van de OR hebben weer ge-
weldig hard gewerkt en hadden 
voor alle groepjes een echte fruit-
salade gemaakt. De groepen 6, 7 
en 8 gingen de strijd met elkaar 
aan tijdens de competatieve spe-
len. Het was geweldig te zien hoe 
zelfstandig de leerlingen aan het 
werk waren en hoe sportief de 
sfeer onderling was. Kubb, tikrug-
by, knotshockey en dobbelsteen-
voetbal zorgden voor veel span-
ning en hilariteit.

Basisschool de Zon

Gratis ijs bij Kwalitaria 
Zijdelwaard
Uithoorn - Het ijsseizoen wordt 
door Kwalitaria aankomend 
weekend op een feestelijke wijze 
geopend.
Het belooft een warm en zonnige 
weekend te worden. Het perfecte 
weekend dus om gratis softijs uit 
te delen! Alle ijsliefhebbers kun-
nen zaterdag 20 april om 14.00 
een uur lang gratis een ijshoorn-
tje afhalen.
Daarnaast breidt Kwalitaria haar 
assortiment uit met een vro-
lijk nieuw unicorn softijsje. Dit 

nieuwe softijsje maakt het zeker 
waard om langs te gaan!  Het uni-
corn softijsje is een beker gevuld 
met softijs en roze glitter saus, 
versierd met blauwe hagel, mini 
marshmallows en een ijshoorntje 
om het ‘unicorn-effect’ te creëren.
Een vrolijke verschijning om het 
ijsseizoen goed mee te begin-
nen voor jong en oud. Joop Vet: 
“IJs moet tegenwoordig niet al-
leen lekker zijn maar ook fotoge-
niek om op Instagram te plaatsen 
en dat is dit softijsje zeker!”








