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Hier won iemand
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volgende?
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Wijnenburg
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Bruna Mijnders
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Uithoorn – Wethouder Levenbach, 
maar ook bijna de voltallige Uit-
hoornse raad, waren donderdag-
avond heel duidelijk in hun stand-
punt over de plannen rond de Knip 
en ook over de plannen over de Ga-
ragevariant. Beiden gaan gewoon 
door in de voorbereiding. 
Ondanks de brief op poten van de 
provincie Utrecht die twee weken 
geleden bij de gemeente binnen-
kwam en ondanks de wetenschap 
dat er de komende dagen ook een 
brief van de provincie Noord-Hol-
land komt waarin blijkbaar staat dat 
ook zij niet meer zo blij zijn met de-

ze plannen. In een bijna drie pagi-
na‘s tellende brief laat het college 
de provincie Utrecht weten, dat zij 
wel degelijk op de hoogte konden 
zijn van de plannen. “Het besluit van 
de Knip is al twee jaar geleden ge-
nomen door de raad en de plannen 
rond de brug bij Amstelhoek waren 
ook bij de provincie bekend. 
In de brief aan de provincie staat o.a: 
“Sinds de herstart van het project 
N201 eind jaren negentig, is door 
alle bij het project betrokken partij-
en als uitgangspunt gehanteerd dat 
de leefbaarheid van o.a. de kernen 
Uithoorn en Amstelhoek vereist dat 

doorsnijding door de huidige N201 
van Uithoorn en de Amstelhoek 
wordt beëindigd.

Levensvatbaar
“Voor Uithoorn gold daarnaast het 
argument dat de aan beide zijden 
van de N201 aanwezige delen van 
het Dorpscentrum moeten worden 
aaneengesmeed, opdat een aan-
trekkelijk, levensvatbaar Dorpscen-
trum kan ontstaan. Dit principe is 
door alle bij dit project betrokken 
partijen, provincie Noord-Holland, 
provincie Utrecht, de gemeenten 
Haarlemmermeer, Aalsmeer, Am-

College en raad Uithoorn hebben lak aan brieven provincies

”Besluiten over Garagevariant 
en de Knip blijven staan!”

Uithoorn - Het recreatiegebied dat 
de provincie Noord-Holland samen 
met de gemeente Uithoorn in de 
Thamerpolder wilde ontwikkelen, 
komt er niet. De provincie en ge-
meente stonden allebei achter de 
plannen voor het recreatiegebied, 
maar konden het niet eens worden 
over de financiële voorwaarden. 
De Thamerpolder zou een mooi en 
groot recreatiegebied worden van 96 
hectaren waar de inwoners van Uit-
hoorn konden genieten van groen, 
rust en ruimte. Het gebied zou ook 
de wegen N201 en N231 uit het zicht 
nemen en ruimte bieden voor water-
berging. De aanleg van het gebied 
zou 14 miljoen euro hebben gekost. 
De provincie zou daarvan ruim 12 
miljoen voor haar rekening nemen, 
de rest zou worden gefinancierd 
door het hoogheemraadschap AGV 
en de gemeente Uithoorn. De pro-
vincie wilde de grond in het gebied 
aankopen en inrichten, op voorwaar-
de dat de gemeente lid zou worden 
van het recreatieschap en op die 
manier een bijdrage zou leveren aan 
het beheer en onderhoud van het 
recreatiegebied. De gemeente Uit-

hoorn heeft bij monde van wethou-
der Verheijen laten weten niet op dit 
voorstel in te willen gaan. 

Niet fair
Vroeger droegen sommige gemeen-
ten wel bij aan kosten voor het be-
heer en onderhoud van recreatiege-
bieden voor hun inwoners, en ande-
re gemeenten niet. Sinds een jaar of 
twee hanteert de provincie het prin-
cipe dat alle gemeenten die belang 
hebben bij een recreatiegebied ook 
moeten bijdragen aan deze kosten. 
Gedeputeerde Meerhof: “Dat geldt 
dus ook voor de gemeente Uithoorn 
bij de ontwikkeling van de Thamer-
polder tot recreatiegebied. Het zou 
niet fair zijn ten opzichte van andere 
gemeenten als we in dit geval een 
uitzondering zouden maken.” 

De gemeentelijke bijdrage aan de 
kosten voor beheer en onderhoud 
waren al langer onderwerp van ge-
sprek. Om Uithoorn tegemoet te ko-
men heeft de provincie voorgesteld 
de eerste tien jaar ook het beheer 
van het gebied te betalen (circa 1,7 
miljoen), onder de voorwaarde dat de 

gemeente Uithoorn zou gaan deel-
nemen in het recreatieschap. Daar-
na zouden de gemeenten Uithoorn 
en Aalsmeer – de andere betrokken 
gemeente - en de provincie ieder de 
helft van de kosten voor haar reke-
ning nemen. De gemeente Uithoorn 
is niet op dit voorstel ingegaan. 

Jammer
Gedeputeerde Meerhof betreurt het 
dat het recreatiegebied nu niet ge-
realiseerd kan worden, maar hij res-
pecteert de afweging die de ge-
meente heeft gemaakt. 
Meerhof: “De gemeente stelt ande-
re doelen, zij maakt daar eigen keu-
zes in en dat is natuurlijk haar recht.” 
“Het is niet zo dat de provincie een-
zijdig de stekker uit het project heeft 
getrokken. De gemeente en provin-
cie hebben lang onderhandeld over 
de financiële voorwaarden. Wij heb-
ben de gemeente toen een redelijk 
aanbod gedaan. De gemeente heeft 
besloten niet op dat voorstel in te 
gaan. Wij betreuren dat, maar res-
pecteren de keuze van de gemeen-
te”, aldus een woordvoerder van de 
provincie.

Provincie betreurt het niet 
doorgaan van recreatiegebied 
Thamerpolder

stelveen, Uithoorn, De Ronde Venen, 
Rijkswaterstaat en de Stadsregio 
Amsterdam, omarmd. Vervolgens is 
dit principe bij de stedelijke ontwik-
keling in het Dorpscentrum ook ie-
dere keer door de provincie Noord-
Holland geaccepteerd in die geval-
len waarbij planologische procedu-
res moesten worden gevoerd. Voor 
het weggedeelte ter hoogte van het 
Dorpscentrum in Uithoorn is daar-
bij uitgegaan van een zogenaamde 
bloemenzakenweg. In de nieuws-
brief van 2006 van het projectbureau 
N201 stond hierover:

Terrasjes
2011: De dorpskernen zijn autoluwe 
zones waar het bruist van de activi-
teiten. Fietsers en voetgangers be-
wegen zich ontspannen door het 
centrum. Terrasjes in alle soorten en 
maten en een hoogwaardig winkel-
aanbod, voor jong en oud, kenmer-
ken de hoofdstraat. Slechts nog een 
klein stukje asfalt, bij de bloembak-
ken in het centrum, herinnert nog 
aan de oude N201. De tijd dat de 
weg het dorp doorsnijdt, lijkt dan al-
lang voorbij.” 
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - De afgelopen weken 
hebben de colleges van Uithoorn en 
Aalsmeer overleg gevoerd over hoe 
de samenwerking tot nu toe wordt 
ervaren en hoe de colleges naar de 
toekomst van de samenwerking kij-
ken. De gemeenteraad van Aalsmeer 
heeft het college van Aalsmeer op-
gedragen een onderzoek te doen 
naar de huidige samenwerking en 
de continuering daarvan. Een na-
der onderzoek is daarbij niet uitge-
sloten. 

De beide colleges hebben in een 
gezamenlijke vergadering op 11 fe-
bruari 2010 de formulering voor de 
onderzoeksvraag vastgesteld. Het 
onderzoek zal worden verricht door 
een nog te selecteren bureau, dat 
op dit gebied gespecialiseerd is. Het 

Zelfstandig blijven het belangrijkste 
uitgangspunt
Gemeenten Uithoorn 
en Aalsmeer willen 
intensiever samenwerken

bureau zal de gevraagde rapportage 
vóór eind april moeten afronden. Het 
onderzoek omvat zowel een evalua-
tie van het samenwerkingsverband 
G-2 (de samenwerking tussen de 
gemeenten Uithoorn en Aalsmeer 
op het gebied van WOZ-belasting, 
sociale zaken en WMO), als ook de 
andere vormen van samenwerking 
die al plaatsvinden. 

Autonomie
Ook wordt het onderzoeksbureau 
gevraagd de contouren te schetsen 
van een zodanige uitbreiding van de 
samenwerking dat de gemeentelij-
ke autonomie volledig gehandhaafd 
blijft. Ook zal het bureau onderzoe-
ken of er activiteiten zijn die nog be-
ter samen met andere partijen ge-
daan kunnen worden. Voor beide 
colleges is het belangrijk dat zij in-
zicht krijgen in het overeind houden 
van de gemeentelijke autonomie bij 
het aansturen van drie organisa-
ties (Gemeente Aalsmeer, Gemeen-
te Uithoorn en G-2) en bij het uit-
breiden van de samenwerking in de 
verschillende stadia. Naast een fa-
sering en tijdpad zal het onderzoek 
ook inzicht moeten geven in de te 
verwachten investeringen en be-
sparingen. Dit alles moet voldoende 
informatie en gegevens opleveren, 
zodat beide colleges en de gemeen-
teraden een beslissing kunnen ne-
men over de meest wenselijke vorm 
en omvang van de drie genoemde 
ambtelijke organisaties.

Laatst gezien op di. 09-02
Haar woonadres: 
Aan de Zoom 24
Zwart/Witte Poes
Vrij klein, hangbuikje

Wie weet waar ze is??
Graag contact opnemen: 
0297-534929 of 06-16813120

BonnyV
er

m
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t



Van 15 tot en met 20 maart is het 
weer zover: de achtste editie van de 
Week van Nederland Schoon. Ge-
meente Uithoorn doet ook dit jaar 
mee en organiseert op verschillende 
locaties schoonmaakacties. U kunt 
ook meehelpen! Hoe? Dat leest u 
hieronder.

Schoonmaakacties
Zwerfafval is een grote ergernis voor 
veel inwoners. De Week van Ne-
derland Schoon is het moment om 
zwerfafval aan te pakken. Dan zet 
de gemeente zich extra in voor het 
schoonmaken van Uithoorn. Als af-
sluiting van deze week is zaterdag 
20 maart de Landelijke Opschoon-
dag: dé dag waarop in heel Neder-
land bewoners, verenigingen en on-
dernemers de handen uit de mou-
wen steken om hun gemeente een 
stuk schoner te maken. Vorig jaar 
hebben ruim 1000 inwoners gehol-
pen met deze grote schoonmaak. 
Scholen hebben toen de Uithoornse 
straten schoongemaakt. Ook drijfaf-
val in de Amstel en afval rond het Zij-
delmeer is opgeruimd. Dit jaar wil de 
gemeente het succes van afgelopen 
jaar evenaren en roept ook nu weer 
uw hulp in.

Hoe doet u mee?
Het staat u vrij een actie te be-
denken, zolang het maar om een 

schoonmaakactie gaat. Een gro-
te of kleine actie, in de directe om-
geving of elders, er is veel mogelijk. 
U kunt deze actie plannen op zater-
dag 20 maart tijdens de Landelijke 
Opschoondag. Het is ook mogelijk 
om op een andere dag in de Week 
van Nederland Schoon aan de slag 
te gaan.
Via onderstaande contactgegevens 
kunt u contact opnemen met de ge-
meente of opbouwwerker. In overleg 
plannen we uw actie in en kunnen 
we u, waar mogelijk, ondersteunen 
met materiaal zoals grijpers, vuilnis-
zakken en een veegwagen.
Om de acties goed in te plannen en te 
organiseren vragen wij u om uiterlijk 
maandag 1 maart 2010 contact met 
ons op te nemen via Giel Payens. Dit 
kan tel. 0297-561127 of via e-mail 
nederlandschoon@uithoorn.nl on-
der vermelding van ‘opschoondag’. 
In de periode tot aan de Week van 
Nederland Schoon zullen wij regel-
matig contact houden om de actie 
goed voor te bereiden. 

Een schoon Uithoorn staat centraal, 
maar ook gezelligheid en bewust-
wording is een belangrijke factor 
voor een geslaagde week. Met gad-
gets, beloningen en ludieke acties 
proberen we van de Week Neder-
land Schoon voor jong en oud een 
geslaagd evenement te maken.

Uithoorn, schoont op!
De Week van Nederland Schoon: 
grote schoonmaak in Uithoorn
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.spruit@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

C O L O F O N
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Wie krijgt 
uw stem 
op 3 maart?
De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. 
Op woensdag 3 maart bepaalt u wie er zitting mogen ne-
men in de raad voor onze gemeente.

Politiek café
Als u meer informatie wilt, bent u van vanavond (17 februari) van harte 
welkom bij het politieke café in basisschool De Zon in De Kwakel. De-
ze bijeenkomst begint om 19.30 uur. U kunt dan kennismaken met alle 
kandidaten. Lijsttrekkers en specialisten van de VVD, PvdA, CDA, Ge-
meentebelangen, DUS!, CU en Ons Uithoorn debatteren met elkaar en 
met het publiek over drie stellingen. 
1. Overlast door jongeren is beperkt door het goede Jeugdbeleid van 

de gemeente.
2. De gemeente krijgt steeds minder geld van het Rijk. Dit moet wor-

den gecompenseerd door subsidies voor verenigingen te verlagen.  
3. Bij alles wat de gemeente onderneemt, moet duurzaamheid voorop 

staan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffi er: telefoon 
0297-513963 of per e-mail griffi e@uithoorn.nl

Nog 2 weken 
te gaan!

Laat uw stem niet 
verloren gaan

Zelf op vakantie in de week van de verkiezingen? Laat 
uw stem niet verloren gaan! Machtig iemand anders 

om uw stem uit te brengen. Op de achterkant van 
uw stempas vindt u alle informatie hierover.

Raadsleden doen wekelijks 
een oproep aan u om te gaan 
stemmen op 3 maart. Deze 
week is aan de beurt Benno 
van Dam van de lijst Ons Uit-
hoorn.

Ga stemmen, 
want Uithoorn is van 
ons allemaal!

Hoe lang bent u raadslid?
In maart 2006 kwam ik in de ge-
meenteraad voor de PvdA. In de-
cember vorig jaar stapte ik uit die 
fractie. Ik heb toen een eigen poli-
tieke partij opgericht, Ons Uithoorn. 
Voor die partij zit ik nu in de raad.

Hoeveel uur besteedt u per 
week aan het raadslid zijn?
Zou ik echt niet weten, want ik houd 
het niet bij. Ik probeer het wel binnen 
de perken te houden, want ik heb 
ook nog een ‘normale’ baan, een ge-
zinsleven enzovoorts. 

Wat is leuk aan het 
raadslid zijn?
In de jaren ’80 studeerde ik politico-

Stemmen? Doen! 
Op 3 maart 2010

logie, afstudeerrichting Internationa-
le Betrekkingen. Het gaat dan on-
der onderwerpen als oorlog & vre-
de, honger & welvaart en Europe-
se eenwording. Erg interessant al-
lemaal, maar als individueel burger 
van een klein land als Nederland 
heb je weinig invloed. 
Op lokaal niveau gaat het over ‘klei-
nere’ zaken. Maar in tegenstelling 
tot internationale politiek, kun je als 
individu wél wat voor elkaar krijgen. 
En dat maakt het boeiend.

Waarom moeten mensen op 
3 maart 2010 gaan stemmen?
Mensen moeten niets. Maar..., toch 
is het verstandig om te gaan stem-
men. De verkiezingsleus van Ons 
Uithoorn is niet voor niets ‘Uithoorn 
is van ons allemaal’. 
Veel mensen gaan niet stemmen bij 
gemeenteraadsverkiezingen, on-
der meer omdat ze geen verschillen 
tussen de diverse politieke partijen 
zien. Daarom moeten de lokale po-
litici proberen die mensen te ‘verlei-
den’ naar de stembus te gaan. Dat 
kan door te zorgen voor spannen-
de verkiezingen, die daadwerkelijk 
ergens over gaan. Een manier is de 
verschillen met andere partijen te 
benadrukken. Als er geen duidelijke 
verschillen zijn, dan hebben de 
thuisblijvers nog gelijk ook!

Verkiezingsmarkten
De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij! De deelne-
mende politieke partijen willen zich voordat het 3 maart is ook graag 
aan u presenteren tijdens verkiezingsmarkten.
Wilt u kennis maken met de partijen en personen die u de komende 
4 jaar in de gemeenteraad van Uithoorn graag vertegenwoordigen? 
Breng dan een bezoek aan de verkiezingsmarkt op:
• 19 februari 2010 van 18.00-21.00 uur in winkelcentrum Zijdelwaard
• 20 februari 2010 van 9.30-13.30 uur in De Kwakel

Op www.uithoorn.nl vindt u onder de knop gemeenteraadsverkie-
zing ook Programvergelijking Uithoorn. Daarin worden de verkiezings-
programma’s van de aan de Uithoornse gemeenteraadsverkiezingen 
deelnemende partijen met elkaar vergeleken op een aantal punten, 
zoals wonen, veiligheid, onderwijs, verkeer, welzijn, cultuur en Dorps-
centrum. 
Via www.uithoorn.nl kunt u onder de knop gemeenteraadsverkie-
zing ook een kijkje nemen op de websites van de afzonderlijke partij-
en. Daar vindt u uitvoerige informatie over hun kandidaten, program-
ma’s en andere wetenswaardigheden.

Vergelijk de programma’s 
van de partijen

Stempas
Deze week ontvangt u op uw huisadres een stempas. Deze stempas 
staat op uw naam en is dus persoonlijk. Zonder pas mag u niet stem-
men. Neem deze dus mee als u gaat stemmen. U moet de stempas 
aan een stembureaulid overhandigen, voordat u mag stemmen. Het 
stembureaulid neemt uw pas in.

Stempas kwijt?
Raakt u de stempas kwijt? Dan kunt u tot en met dinsdag 2 maart 2010 
tot 16.30 uur een nieuwe aanvragen bij cluster Burgerzaken in het ge-
meentehuis. 

Openingstijden Burgerzaken:
Maandag  08.30-12.00 uur
Dinsdag 08.30-12.00 uur
 12.30-16.30 uur (alleen op afspraak)
Woensdag  08.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 08.30-12.00 uur
 12.30-16.30 uur (alleen op afspraak)
Vrijdag 08.30-12.30 uur 

Raakt u na 2 maart 2010 uw stempas kwijt? Dan kunt u helaas niet 
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Met de stempas kunt u in alle stem-
lokalen binnen de gemeente Uit-
hoorn uw stem uitbrengen. Om in 
een ander stemlokaal binnen de ei-
gen gemeente te stemmen, hoeft u 
dus niets te regelen.

De stemlokalen zijn woensdag 3 
maart 2010 van 07.30 tot 21.00 uur 
geopend. De stemlocaties in Uit-
hoorn zijn:

1. Gemeentehuis, 
 Laan van Meerwijk 16
2. De Springschans, 
 Eendracht 8
3. Lijn 5 Amstelduin, 
 Grote Lijster 1
4. Dorpshuis De Quakel, 
 Kerklaan 16

5. R.K. Basisschool De Zon, 
 Anjerlaan 1
6. Buurthuis Ponderosa, 
 Plesmanlaan 27
7. De Regenboog, 
 Kuyperlaan 50
8. Wijksteunpunt, 
 Bilderdijkhof 1
9. Het Hoge Heem, 
 Wiegerbruinlaan 29
10. Sportkantine De Scheg, 
 A. van Schendellaan 100
11. Evang.Chr.Gem., 
 Herman Gorterhof 3
12. KnA-gebouw (muziek ver.), 
 Legmeerplein 49
13. Alkwin Kollege, 
 ingang Geertruidahoeve
14. Clubhuis De Amstel, 
 Sportlaan 180 

Stemlokalen op 3 maart



De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van fi nanciële steun aan instellingen 
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten. 
Verenigingen, instellingen, organi-
saties en personen die menen op 
grond van hun activiteiten in Uit-
hoorn en De Kwakel èn hun fi nanci-
ele positie aanspraak te kunnen ma-
ken op steun kunnen vóór 27 maart 
2010 een onderbouwde subsidie-
aanvraag indienen. Daartoe behoort 
ook een zo recent mogelijk inzicht 
in de fi nanciële positie van de aan-

vrager. De aanvraag moet worden 
gericht aan: Stichting Burgemees-
ter Kootfonds, Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn. 
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdrage in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke. De subsidieaanvra-
gen worden in april 2010 door het 
bestuur van Stichting Burgemeester 
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht over 
de beslissing. Voor nadere informa-
tie kunt u zich wenden tot de heer 
mr. G. Roodhart, tel. 513130.

Aanvragen subsidie 2010 bij 
Burgemeester Kootfonds
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0297-513 255

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 11 FEBRUARI 2010

Tijdens de raadsbijeenkomst hebben twee personen gebruik gemaakt van 
het recht om in te spreken. De onderwerpen betroffen de oeververbinding en 
het masterplan dorpscentrum.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan het 
kwaliteitsplan openbare ruimte.
Er zijn door de partijen in de raad geen mondelinge vragen gesteld.
In het Politiek Debat is gediscussieerd over:
• de oeververbinding;
• het masterplan dorpscentrum;
• de economische visie.
Bij de oeververbinding zijn twee moties ingediend door Ons Uithoorn en één 
motie door het CDA. De drie moties zijn alle verworpen omdat de overige par-
tijen in de raad ertegen stemden. Bij het masterplan dorpscentrum zijn een 
motie en een amendement ingediend door GroenLinks. Het amendement is 
later weer ingetrokken; de motie is verworpen omdat de overige partijen in de 
raad ertegen stemden.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• de oeververbinding;
• het masterplan dorpscentrum;
• de economische visie;
• aanpassing GR AM-groep;
• jaarrekening 2008 en begroting 2010 AM-groep;
• verordeningen wet investeren in jongeren;
• vaststellen controleprotocol;
• bekrachtiging geheimhouding.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
25 februari 2010. Deze vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffi e 
(e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
25 FEBRUARI 2010

Op donderdag 25 februari 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergade-
ring. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
• Stedenbouwkundige randvoorwaarden Vinckebuurt
• Cultuurfoto
Politiek Debat:
• Vaststelling Kwaliteitsplan Openbare ruimte 2010
In deze raadsvergadering neemt de raad tevens afscheid van mevrouw 
M.C.M.M. Oudshoorn- van Egmond die haar werkzaamheden als wethouder 
voor de gemeente Uithoorn per 1 maart 2010 beëindigt.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op 19 februari 2010 op de websi-
te van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 24 februari 2010 staat de agen-
da op de gemeentepagina. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffi er van de 
gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: grif-
fi e@uithoorn.nl Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u 
zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben 
aangemeld bij de griffi er (per telefoon of e-mail).

Confl ict met de buren? 
Hebt u problemen of een beginnend confl ict met uw buren of heeft u 
klachten over hen en komt u er onderling niet uit? Dan kunt u de hulp 
van buurtbemiddeling inroepen. Buurtbemiddeling werkt met vrijwilli-
gers die bij u op bezoek komen om samen met u te zoeken naar oplos-
singen. Deze vrijwilligers zijn getraind om u en uw buren te helpen bij 
het vinden van een oplossing voordat de situatie uit de hand loopt. De 
bemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig. Het doel van buurtbemidde-
ling is om de twee partijen weer constructief met elkaar in gesprek te 

brengen en te ondersteunen bij het zoeken naar een eigen oplos-
sing. Buurtbemiddeling wordt u gratis aangeboden.

Voor meer informatie of het melden van een probleem kunt 
u contact opnemen met buurtbemiddeling Amstelveen en 

Uithoorn, Vita welzijn en advies, tel. 020 5 430 430 of via 
mail: buurtbemiddeling@vitawelzijnenadvies.nl

Op 22 februari 2010 wordt in het 
Alkwin Kollege, Weegbree 55 te Uit-
hoorn, een inloopavond gehouden 
over het voorontwerpbestemmings-
plan “Zijdelwaard”. De avond begint 
met een toelichting op het bestem-
mingsplan. Daarna heeft u de gele-
genheid om het bestemmingsplan in 
te zien en vragen te stellen. U kunt 
tijdens deze inloopavond ook een 
reactieformulier invullen. De inloop-
avond begint om 19.30 uur. Belang-
stellenden zijn van harte welkom.

Waarom dit voorontwerp-
bestemmingsplan?
Het voorontwerpbestemmingsplan 
“Zijdelwaard” is een actualisering 
van de wijk Zijdelwaard en vervangt 
daarmee een aantal in de zeventiger 
jaren vastgestelde bestemmings-
plannen. Het gaat om een overwe-
gend conserverend bestemmings-
plan, waarbij uitgegaan wordt van de 
bestaande situatie en de vigerende 
regeling. 

Helene Swarthlaan niet in 
voorontwerpplan
Het gebied aan de Helene Swarthlaan 
is buiten het plangebied gelaten. Dit 
gebied krijgt in de toekomst moge-
lijk een andere invulling. De exacte 
invulling is echter nog niet bekend. 
Zodra deze invulling bekend is zal 
de ontwikkeling mogelijk gemaakt 
worden met een gedeeltelijke her-
ziening van het vigerende bestem-
mingsplan.

Inzage en inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan, 
dat op 22 februari wordt toegelicht, 
kunt u vanaf 5 februari t/m 8 maart 
2010 tijdens de openingstijden in-
zien in het gemeentelijk informatie-
centrum in de hal van het gemeente-
huis, alsmede in de bibliotheek, ge-
bouw De Hoeksteen, Alfons Ariën-
slaan 1 te Uithoorn, tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek. U 
kunt het voorontwerpbestemmings-
plan ook inzien op www.uithoorn.nl
Binnen deze termijn kan iedereen 
het voorontwerpbestemmingsplan 
inzien en kunnen degenen die niet in 
de gelegenheid zijn de inloopavond 
bij te wonen schriftelijk een reactie 
zenden aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 
1420 AA Uithoorn). Op de inspraak-
reacties zullen burgemeester en 
wethouders vervolgens een stand-
punt innemen. 
Na verwerking van de reacties wordt 
het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke orde-
ning zes weken ter inzage worden 
gelegd. Iedereen kan dan een ziens-
wijze op het ontwerpbestemmings-
plan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslis-
sing nemen over de vaststelling van 
het bestemmingsplan. Door middel 
van publicaties in De Nieuwe Meer-
bode, de Staatscourant en op de ge-
meentelijke website zal bekend wor-
den gemaakt wanneer zienswijzen 
kunnen worden ingediend.

Inloopavond 
voorontwerpbestemmingsplan 
“Zijdelwaard”

Samen greep houden op 
winterse ongemakken
Helaas duurt de zoutschaarste nog voort en is ook onze gemeente af-
hankelijk van de hoeveelheden strooizout die door het nationale loket 
worden toegewezen. Die voorraden zijn onvoldoende om alle wegen 
te kunnen onderhouden. Bij winterse neerslag kunnen dus nog steeds 
alleen de hoofdroutes worden gestrooid. Onder het motto “alle beet-
jes helpen” doen we een beroep op uw medewerking bij de glad-
heidbestrijding door in elk geval uw eigen erf/stoep zoveel 
mogelijk te ontdoen van sneeuw of andere glad-
heid veroorzakende neerslag.

In 2010 neemt Cannock Chase de 
invordering van de gemeentelijke 
belastingen over van de gemeen-
te Uithoorn. Cannock Chase is een 
professionele organisatie die zich 
heeft gespecialiseerd in het uitvoe-
ren van grootschalige invorderings-
processen bijvoorbeeld voor een ge-
meente. De reden voor het uitbeste-
den van deze werkzaamheden is 
het waarborgen van de continuïteit, 
kwaliteit en de effi ciency op het ge-
bied van de invordering. 

Cannock Chase gaat alle invorde-
ringswerkzaamheden voor de ge-
meente Uithoorn verzorgen. Uiter-
aard is uw privacy hierbij volledig ge-
waarborgd. In 2010 krijgt u van de 
gemeente Uithoorn uw aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen via Can-
nock Chase. 

Wat betekent dit voor u ? 
Er verandert niets als u altijd contant 
betaalt, met een acceptgiro (in twee 
termijnen), of via internetbankieren,. 
Maar maakt u gebruik van de auto-
matisch incassoregeling,  dan vra-
gen wij u opnieuw een machtigings-
formulier in te vullen. Dus ook als u 
al een doorlopende automatische in-
casso heeft afgegeven aan de ge-
meente Uithoorn. Deze komt name-
lijk om juridische redenen te verval-
len. 

Vragen en informatie
Heeft u vragen over de gemeentelij-
ke heffi ngen of belastingen, of wilt u 
meer weten? Dan kunt u bij de vol-
gende drie organisaties terecht:

1.  Cannock Chase
 Zij behandelen de vragen over 

automatische incasso, beta-
lingstermijnen, betalingsrege-
ling, rekeningnummer, of ver-
zoek om uitstel. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Cannock 
Chase tel.: 0487-518517 van 
08.45-16.30 uur. Corresponden-
tieadres: Postbus 103, 6650 AC  
Druten

2.  Afdeling WOZ/belastingen 
 van de G2
 Zij behandelen de vragen over 

‘wat u moet betalen’. Het gaat 
dan om de hoogte van de be-
schikking of de aanslag, dus 
over de WOZ-waarde, het tarief 
en vragen over de verschillende 
belastingsoorten. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de afdeling 
belastingen van de G2 WOZ/be-
lastingen, telefoonnummer 0297-
387530.

3.  Gemeente Uithoorn
 De gemeente is het juiste adres 

voor informatie over kwijtschel-
ding. Indien u als gevolg van uw 
persoonlijke financiële situatie 
problemen heeft met het beta-
len van de gemeentelijke belas-
tingen kunt u kwijtschelding aan-
vragen. De gemeente gaat ver-
volgens uw fi nanciële positie na 
aan de hand van een inkomens- 
en vermogenstoets. 

Een formulier voor het aanvragen 
van kwijtschelding is verkrijgbaar bij 
de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Uithoorn. U kunt telefo-
nisch een formulier opvragen via tel. 
0297-513111.

Invordering van de 
aanslag gemeentelijke 
belastingen



 TER INZAGE
Permanent
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.  

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
Tijdelijk 
- Vaststelling bestemmingsplan “Parkeerplaatsen Bieslook”. 
 Inzageperiode vrijdag 8 januari 2010 t/m donderdag 18 februari 2010.
 Info: mevrouw A. Stevens, tel. 513111.   

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noordammerweg tegenover nummer 5, reguliere bouwaanvraag voor het 

plaatsen van een reclamebord.
Meerwijk-West
- Pimpelmees 13, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde.
Dorpscentrum
- Amstelstraat 8, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de gevelbekle-

ding en het aanpassen van de kozijnen en deuren.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Boterdijk 126, vergunning voor het plaatsen van een schuur. 
 Bezwaar: t/m 25 maart 2010.
De Legmeer
- Ruit 4, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van de voorgevel. 
 Bezwaar: t/m 25 maart 2010.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18, vergunning aan de exploitant van The Pool-Shack 

B.V. voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2010. Bezwaar 
t/m 24 maart 2010

- Koningin Julianalaan 20, tijdelijke vergunning aan de exploitant van Johnny’s 
feestcafé voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf en een later sluitingsuur t/m 9 mei 

2010;
- een drank- en horeca vergunning t/m 9 mei 2010;
- speelautomatenvergunning voor het jaar 2010.

  Bezwaar t/m 24 maart 2010
- Vergunning aan Starpromotions voor het organiseren van een braderie op het 

Oude Dorp op: 
- 28 februari 2010 van 11.00 tot 17.00 uur;
- 25 juni 2010 van 09.00 tot 21.00 uur;
- 19 december 2010 van 11.00 tot 17.00 uur.

  Bezwaar t/m 26 maart 2010

Zijdelwaard
- Zijdelwaardplein, vergunning aan Geeris V.O.F. voor het innemen van een 

standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van oliebollen 
van 13 t/m 31 december 2010. Bezwaar t/m 23 maart 2010

 TERMIJN AFGIFTE VERVANGENDE STEMPAS VERLENGD
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat de termijn voor de afgifte van 
een vervangende stempas met inachtneming van de Kieswet is verlengd met één 
dag tot en met 2 maart 2010. (Kieswet hoofdstuk J, artikel J8 lid 3)

 BELEIDSREGEL SNUFFELMARKTEN/MAGAZIJNVERKOPEN E.D. 
Het komt regelmatig voor dat een verzoek wordt ingediend om een snuffelmarkt, 
rommelmarkt, magazijnverkoop e.d. te organiseren in gebouwen om daar onge-
regelde goederen (zoals bijvoorbeeld tweedehands goederen, restpartijen of kle-
ding die “uit de mode” is) te verhandelen of diensten aan te bieden vanaf een 
standplaats. 
Op grond van artikel 5:23 Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 is het 
verboden een dergelijke markt te organiseren (o.a.) vanwege strijd met het be-
stemmingsplan. Als een dergelijke markt incidenteel wordt georganiseerd is dit 
niet verboden.
Met in acht name van de gebleken behoefte vanuit de praktijk en in het kader van 
de duidelijkheid heeft het college van burgemeester en wethouders onder verwij-
zing naar artikel 5.23 lid 1a van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 
2009 de volgende beleidsregel vastgesteld.
a. Maximaal twee maal per kalenderjaar is het een organisatie toegestaan een 

snuffelmarkt/magazijnverkoop te organiseren in een gebouw waarbij het ge-
bruik van dit gebouw als snuffelmarkt/magazijnverkoop in strijd is met de plan-
logische gebruiksvoorschriften.

b. Een snuffelmarkt/magazijnverkoop mag per keer maximaal vier aaneengeslo-
ten dagen duren. 

c. Per gebouw waarbij het houden van een snuffelmarkt/magazijnverkoop in strijd 
is met de planologische voorschriften, is het geoorloofd om maximaal twee 
keer per kalenderjaar een snuffelmarkt/magazijnverkoop te houden ongeacht 
wie deze markt organiseert (exploitant of beheerder van het gebouw of een 
derde). 

 NADERE REGELS UITVOERING VERORDENING RIOOLRECHTEN 2010
Het college heeft nadere regels vastgesteld voor de uitvoering van de verorde-
ning rioolrechten 2010. Deze regels liggen ter inzage bij de G2 WOZ/belastingen, 
J.P. Thijsselaan 53 te Aalsmeer

 MANDAATBESLUIT INVORDERINGSAMBTENAAR
Het college heeft ingestemd met het mandaatbesluit invorderingsambtenaar. Het 
mandaatbesluit invorderingsambtenaar ligt ter inzage bij de receptiebalie in de hal 
van het gemeentehuis. 

 AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGDEURWAARDER
Het college heeft ingestemd met het aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder on-
der gelijktijdige intrekking van aanwijzingsbesluit vorige deurwaarder. Het aanwij-
zingsbesluit belastingdeurwaarder ligt ter inzage bij de receptiebalie in de hal van 
het gemeentehuis.
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Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat het ons weten! Wij zorgen 
voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe 
Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van 

een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

17 feb Politiek café met lijsttrekkersdebat in basisschool De Zon, De Kwakel, 19.30 uur.
19 feb. Verkiezingsmarkt in winkelcentrum Zijdelwaardplein, 18-21 uur
19 feb.     Kids@the mix disco, 8 t/m 12 jaar, The Mix, 19.00-21.30 uur ( 3)
20 feb. Verkiezingsmarkt in De Kwakel, 9.30-13.30 uur
20 feb.   Snoeiochtend in Egeltjesbos, De Kwakel tussen 10.00-13.00 uur. Iedereen welkom om 
 te komen helpen. Graag te voren aanmelden via e-mail: egeltjesbos.dekwakel@live.nl
21 feb. Pianoconcert Folke Nauta in Thamerkerk, 14.30 uur ( 10)
22 feb. Inloopavond Voorontwerpbestemmingsplan Zijdelwaard, Alkwin Kollege, 19.30 uur
23 feb. Inloopavond in gemeentehuis over verzinkbare buspaal in Meerwijk, 19.30  uur
24 feb. Bewonersoverleg Zijdelwaard, ’t Startnest, 19.30 uur
26 feb. Politiek café met Rick FM in sporthal KDO
27 feb. Bandavond, punk, The Mix, 21.00-02.30 uur ( 5)

3 mrt. Verkiezingen gemeenteraad, 7.30-21.00 uur
4 mrt. Alzheimercafé Uithoorn in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan, 19.30 uur
7 mrt. Openbare repetities bij Muziekvereniging KNA aan Legmeerplein, aanvang 11.00 uur
21 mrt. Fem@il, vocalgroup, Thamerkerk, 14.30 uur (10)
26 mrt. COV Amicitia, Johannes Passion in Grote kerk Wilnis
31 mrt. Paasactiviteit voor kinderen, kinderboerderij De Olievaar, 13.30 uur ( 2)

13 apr. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
18 apr. Duo Bilitis, zang en harp, Thamerkerk ( 10)
20 apr. Bewonersoverleg De Legmeer, steunpunt Legmeer, 19.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op on-
ze website www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Poelweg en de Noorddammerweg. 
Voor de aanleg van de nieuwe bus-
baan is het noodzakelijk dat bestaan-
de rioolbuizen worden omgelegd. 

Verkeersmaatregelen
Momenteel is Waternet, in opdracht 
van de gemeente Uithoorn, een ri-
oolwaterpersleiding aan het omleg-
gen binnen de gemeente Uithoorn. 
In verband met deze werkzaamhe-
den is het noodzakelijk om de Poel-
weg ten noorden van de provinci-
ale weg twee keer af te sluiten. De 
eerste afsluiting stond gepland in 
week 7 tussen 9.00 en 20.00 uur 
en zal één dag duren. De tweede 
afsluiting staat gepland in week 9 
(1 nacht, tijdstip nader te bepalen). 
Een en ander is uiteraard afhankelijk 
van de weersomstandigheden. Tij-
dens de afsluiting wordt er een om-
leidingsroute ingesteld; deze is ook 
terug te vinden op www.uithoorn.nl
Bedrijven zullen via deze omleidings-
route bereikbaar blijven.

GRAVEN 
PROEFSLEUVEN 

Op maandag 18 januari is aanne-
mingsbedrijf Van Amerongen begon-
nen met het graven van proefsleu-
ven voor de lokalisering van kabels 
en leidingen op zowel de Zijdelweg 
als de Amsterdamseweg. 

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

RIOOLWERKZAAM-
HEDEN LANGS N201 
BIJ UITHOORN

Tot en met eind februari 2010 voert 
Waternet in samenwerking met de 
gemeente Uithoorn rioolwerkzaam-
heden uit langs de N201, tussen de 

Gemeentegids 2010
Wie de nieuwe gemeentegids nog niet thuis heeft ontvangen, kan de-
ze vanaf maandag 22 februari opvragen bij de receptie van het ge-
meentehuis. Telefoon 513 111. U kunt de nieuwe gemeentegids ook 
per e-mail aanvragen (gemeente@uithoorn.nl). Vergeet daarbij niet 
uw adres met postcode te vermelden. De gemeentegids 2010 is me-
dio februari ook digitaal beschikbaar. Kijk hiervoor op de gemeente-
gidsbanner op www.uithoorn.nl 

HERINRICHTING 
HEIJERMANSLAAN

Begin februari is begonnen met de 
eerste fase van de herinrichting van 
de Heijermanslaan. Een omleiding-
route is aangegeven. Voor fietsers 
en voetgangers zijn voorzieningen 
getroffen. Door de werkzaamheden 
is ook de Anne Franklaan kort voor 
het wegverkeer afgesloten. In de pe-
riode van 1 februari tot eind april vin-
den er werkzaamheden plaats aan 
de brug tussen Heijermanslaan en 
Albert Verweylaan. Er worden na-
tuurvriendelijke oevers aangelegd. 
Tijdens de werkzaamheden aan de 
brug is deze afgesloten en is ook hier 
een omleidingroute. De aanleg van 
de natuurvriendelijke oevers levert 
weinig hinder op.

RIOOLVERVANGING HU-
GO DE GROOTLAAN

De werkzaamheden zijn in december 
2009 begonnen. De bomen in de Hu-
go de Grootlaan zijn gerooid. De win-
ter heeft ervoor gezorgd dat er nau-
welijks rioolwerkzaamheden hebben 
kunnen plaatsvinden. Zodra het mo-
gelijk is, zal de aannemer doorgaan 
met zijn werkzaamheden.
 

GELUIDSMUUR 
BUSSTATION UITHOORN

De geluidsmuur aan het busstation 
Cort van der Lindenplein wordt aan-
gepast. De glazen stenen in de ge-
luidswal worden vervangen door 
donkergekleurde bakstenen. 

MADELIEF , BIJVOET, 
BOTERBLOEM, LANGS 
DE BAAN, BIESLOOK, 
EN BRUNEL

De uitvoering van dit verbeterplan is 
eind 2009 begonnen met het rooien 
van bomen en struiken en het opbre-
ken van de straat. Naar verwachting 
is het leggen van bestrating in mei 
2010 klaar.

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. 
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, 
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt 
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voor-
ziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot 
hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift 
worden u kosten in rekening gebracht.

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

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
 Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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 ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Sr. Annette (4)

Op vrijdag 5 februari jl. organiseerde SOS De Ronde Venen in Dorpshuis 
De Boei in Vinkeveen een donateursavond ter gelegenheid van het bezoek 
aan Nederland van Sr. Annette Farrell, samenwerkingspartner van SOS in 
Tanzania.
Het was een goedbezochte, heel boeiende avond. De uiteenzettingen van 
Sr. Annette en de discussie met de zaal werden afgewisseld met filmpjes 
van de projecten in Tanzania, waaraan door SOS De Ronde Venen een bij-
drage is geleverd.
Sr. Annette is een Ierse en werkt al 27 jaar in Tanzania. Zij begon als docen-
te Engels maar ontwikkelde zich al snel tot projectmanager, vooral op het 
gebied van onderwijs.
Tanzania is een land zonder sociale voorzieningen. Vroeger gebeurde de so-
ciale opvang door het uitgebreide familieverband. Als gevolg van de AIDS 
epidemie is dat systeem uiteengevallen. Sr. Annette en haar collega’s pro-
beren de gaten in het systeem te vullen. Denk daarbij aan de sponsoring 
van schoolgelden, transport naar en van school, het bijdragen aan medi-
sche kosten, het verstrekken van een maaltijd op school (maïspap – vaak de 
enige maaltijd op een dag), etc. Mensen , vaak kinderen, die geen inkomen 
hebben en helemaal wanhopig zijn, zoeken hulp bij het klooster.
Sr. Annette heeft een speciale school gebouwd voor straatkinderen, meest 
AIDS-wezen. Kinderen van alle leeftijden beginnen in groep 1 of 2 en leg-
gen alsnog het traject van de basisschool af. Zij hebben de discipline van 
het naar school gaan en leren moeten eigenmaken. Maar het lukt wonder-
wel! Deze kinderen nemen later, als zij naar het normale onderwijs door-
stromen, leidende posities in bij sport, het onderhoud van het schoolter-
rein e.d.

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Haar buik is wit en zij heeft  
 een  rood driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar maar vrij klein.
 Ze heet “Pluisje”.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met blauw/grijs  
 bandje met naanmkokertje. Zijn naam is “Sam”.
- Trilgras in Wilnis, rood katertje van 10 maanden, niet gecastreerd,
 hij heeft een wit befje en witte pootjes. Zijn naam is “Brammetje”.
- Watertuin in Wilnis, zwarte kater met klein wit vlekje op de borst.
 Zijn naam is “Tom”.
- Watertuin in Wilnis, zwart/witte kater. Zijn naam is “Nelson”.
- Rode Klaver in Uithoorn, witte kat met grijze vlekken. De kat is
 een beetje schuw, is 1,5 jaar oud en heet ‘Poemba’.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwart/wit poesje met zwarte staart
 met witte stip aan de punt. Korte pootjes, zij is 10 jaar en heet
 “Bonny”.

Gevonden: 
- Vuurlijn in De Kwakel, wit-beige hangoorkonijn.
- Amstelkade in Wilnis, wit/bruin/zwarte lapjeskat. Erg mager.
- Parel in Mijdrecht, zwarte kater met aan linkervoorpoot
 witte sok.
- Anselmusstraat in Mijdrecht, zwart-witte kater, fors postuur.
- Zijdelweg in Uithoorn, zwart/witte kat met normaal postuur.
- Canadese Gans in Meerwijk-West te Uithoorn, een bruin-grijze  
 witte kater met witte voor- en achterpoten. Op de rug is hij
 bruin-grijs en heeft hij een dikke pluimstaart. Z’n kop is half wit,  
 half grijs met zwarte vlek uitlopend op de neus.

Nieuwe editie Little 
Industri in de Willisstee
Wilnis - Aanstaande zaterdag 20 
februari zal er een nieuwe editie van 
het bekende housefeest Little Indu-
stri plaatsvinden in de Willisstee in 
Wilnis. Wederom is het de organisa-
tie gelukt een grote naam te strik-
ken. Deze keer zal DJ Jean zijn op-
wachting maken. Jean, de grootste 
DJ van ons land, draaide in 20 lan-
den over de hele wereld en in vrijwel 
alle clubs, discotheken en festivals 
in Nederland. Zijn wereldwijd be-
kende hit ‘’The Launch’’ werd maar 
liefst 1 miljoen keer verkocht.

Naast Jean zal Michael Mendoza, 
die onlangs de award voor groot-
ste dj talent uit 2009 in ontvangst 
mocht nemen, plaatsnemen ach-
ter de draaitafels. De zaal zal wor-
den opgewarmd door Maarten Ver-
hoef, die bekend is in de regio van 
zijn eigen feest ’’Uithoorns Heetse” 
en jarenlang resident dj was in het 
Amsterdamse Paradiso. De avond 
zal worden afgesloten door het duo 
Maximilano en Sair, dat al eerder op 
Little Industri heeft bewezen de he-
le zaal op zijn kop te kunnen zetten. 

De dj’s zullen worden ondersteund 
door MC R.Astalicious.
De kaartverkoop is inmiddels ge-
start op de bekende verkooppunten: 
El Fuego, Total en Croissanterie de 
Lindehof in Mijdrecht en De Willis-
stee in Wilnis. Nieuw is deze keer het 
verkooppunt in Uithoorn bij Health 
Club Amstelhof. Bezoekers die hier 
hun tickets aanschaffen zullen wor-
den getrakteerd op een gratis dag-
pas waarmee zij gebruik mogen ma-
ken van alle faciliteiten van Amstel-
hof. Hoe de tijdsindeling van de DJ’s 
precies zal zijn is nog niet bekend, 
wat wel vast staat is dat DJ Jean op 
het hoogtepunt van de avond, tus-
sen 01.00 en 02.30 uur, achter de 
draaitafels zal plaatsnemen. De or-
ganisatie adviseert bezoekers – ge-
zien de vorige editie –  tickets in de 
voorverkoop aan te schaffen en an-
ders op tijd te komen.
Little Industri – 20 februari, De Wil-
lisstee, Wilnis .Tijd: 22.30 tot 04.00. 
Entree: 12,-euro. Line-up: Jean, 
Michael Mendoza, Maarten Ver-
hoef, Maximiliano, Sair en MC 
R.Astalicious.

Zin in een leuke familiefilm 
in de voorjaarsvakantie?
Mijdrecht - Verveel jij je ook zo snel 
in de vakantie? Zin om iets leuks 
met familie of vriendjes en vriendin-
netjes te doen? Kom dan naar de fa-
miliefilm in de Veenhartkerk!
Op dinsdag 23 februari in de voor-
jaarsvakantie wordt een leuke fami-
liefilm vertoond. Deze films zijn ge-
schikt voor alle leeftijden. Kom dus 
naar de Veenhartkerk aan Grut-
to 2a in Mijdrecht. De film begint 

om 14.00 uur, de zaal is open vanaf 
13.30 uur. De entree bedraagt 2 eu-
ro voor kinderen en 4 euro voor vol-
wassenen.
Meer informatie over welke film in 
de herfstvakantie wordt gedraaid, is 
te vinden op www.veenhartkerk.nl. 
Via de website kun je je aanmelden 
voor de Veenhartfilmladder. Zo blijf 
je automatisch op de hoogte van de 
familiefilms.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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“Laat je niet leiden door 
Sjaak zijn politiek”

Dat was mijn eerste gedachte toen ik het inter-
view met Sjaak Verhaar, lijsttrekker van Gemeen-
tebelangen, in deze krant van 10 februari had ge-
lezen.
Met verbazing heb ik kennis genomen van de uit-
spraken van mijn dorpsgenoot. 

Verhaar stelt in dat interview er fervent tegenstan-
der van te zijn dat raadsleden en wethouders lan-
ger dan twee termijnen in de raad en/of het col-
lege zitten. Opmerkelijke uitspraak voor een lijst-
trekker van een partij waarvan de nummer 2 op 
de lijst inmiddels het langstzittende gemeente-
raadslid is (al 16 jaar!).
De nummer 3 die weliswaar pas 4 jaar voor zijn 
partij in de raad zit, maar jaren geleden al zeker 1 
raadsperiode en misschien wel 2 voor het CDA in 
de gemeenteraad heeft gezeten. 
Opmerkelijk verder omdat Sjaak als ‘partijvoor-
zitter’ en lijsttrekker van Gemeentebelangen zelf 
de grootste hand heeft gehad in de samenstel-
ling van zijn lijst. 
Het door Verhaar gewenste ‘frisse bloed waarmee 
een gemeente vooruit kan’ komt de komende 4 
jaar in elk geval niet vanuit Gemeentebelangen is 
mijn constatering. 
Van de andere kant snap ik het ook wel weer, het 

valt immers ook niet mee als de tot voor kort fun-
gerende fractievoorzitter plotseling op de kandi-
datenlijst van het CDA staat!
Ik zie Sjaak als een betrokken politicus die on-
getwijfeld geen slecht figuur zal slaan in de ge-
meenteraad en niet alleen omdat hij zijn eerste 
schreden op het politieke vlak gezet heeft als ge-
meenteraadslid voor de VVD in Nieuwveen. Het 
feit dat hij voor een landelijke partij 4 jaar actief 
is geweest en nu predikt dat de kiezer beter af is 
met een lokaal georiënteerde partij zonder lan-
delijke binding komt echter net zo geloofwaardig 
over als zijn hierboven genoemde frisse bloed.
Immers, gemeentepolitiek gaat altijd over plaat-
selijke belangen, in de gemeenteraad heeft vol-
gens mij de kwestie Irak dan ook nog nooit op de 
agenda gestaan. 
Wel lokale zaken zoals bijvoorbeeld het besluit in 
2008 om KDO te ondersteunen bij het mogelijk 
maken van de nieuwbouw.  Oh nee, daar stem-
de Gemeentebelangen tegen, waarschijnlijk niet 
plaatselijk genoeg. Jammer Sjaak. Volgende keer 
beter.

Jan Hazen
Kandidaat gemeenteraadslid VVD

De Kwakel 

Langebrug staat
0-1 achter

Nagenoeg unaniem, op Ons Uithoorn na, heeft de 
Uithoornse gemeenteraad tegen de Langebrug 
gestemd. Een verstandig besluit? Op korte ter-
mijn vooral een slim besluit, met de gemeente-
raadsverkiezingen over 2 weken kan geen enkele 
partij er dan op afgerekend worden. 
Dat deze kortetermijn-strategie zwaar meewoog 
in de besluitvorming bleek bijvoorbeeld uit de op-
merkingen van Trudy Veninga die de Garageva-
riant als CDA oplossing claimt. De verkiezings-
koorts was onder raadsleden zeer besmettelijk. 
Ria Zijlstra van DUS stelde voor om ver buiten 
het dorpscentrum in een oud bedrijfspand van de 
Cindu het cultuurcluster te vestigen. Je vraagt je 
af welke waarde de gemeenteraadsleden van Uit-
hoorn werkelijk hechten aan het Masterplan om 
het Oude Dorp van Uithoorn te verbeteren.
Voor de lange termijn is het twijfelachtig of de Ga-
ragevariant de beste oplossing voor Uithoorn en 
Amstelhoek is. Niets voor niets heeft het colle-

ge van de Gemeente Uithoorn de Langebrug des-
tijds als beste oplossing voorgesteld. Er zijn nu 
nog voldoende argumenten om Uithoorn en Am-
stelhoek hun Langebrug terug te geven, zodat het 
Oude Dorp van Uithoorn weer aan elkaar wordt 
gesmeed.
Op de weg naar de Garagevariant toe staat de Uit-
hoornse belastingbetaler niet veel goeds te wach-
ten. Vragen uit de raad over een sluitende busi-
nesscase en een deugdelijke risicoanalyse wer-
den terzijde geschoven. Dat is merkwaardig. Je 
verwacht dat de gemeenteraad lering heeft ge-
trokken uit het Bredeschool project, dat met grote 
vertragingen en flink opgelopen kosten nog vers 
in het geheugen ligt.
De Langebrug staat 0-1 achter en levert een ach-
terhoedegevecht. Er is echter nog een lange weg 
te gaan; de wedstrijd is nog niet voorbij.

Erik van Driel, De Kwakel

Afscheid van CDA-wethouder 
Monique Oudshoorn-
van Egmond
Uithoorn - 20 Jaar gemeentehuis, 
20 jaar raadsvergaderingen, 20 jaar 
fractievergaderingen, veel ontmoe-
tingen, veel discussie, debat, men-
sen zien gaan en mensen zien ko-
men. Op 1 maart 2010 verlaat on-
ze wethouder Monique Oudshoorn-
van Egmond de Uithoornse politiek. 
Een gemis, maar zij heeft veel ach-
tergelaten voor de mensen in Uit-
hoorn en in De Kwakel. Zichtbare 
en minder zichtbare dingen, maar 
altijd belangrijk voor de mensen in 
hun persoonlijk leven. 
Een kleine greep:
- Een nieuw gebouw voor het Tha-
men College, het Alkwin Colle-
ge, Basisschool De Zon, De Brede 
School, de opdracht voor de Emma-
school
- Zorgkwaliteit in het beleid als 
vanzelfsprekend belangrijker dan 

zorgefficiëntie
- De Wet Maatschappelijke Onder-
steuning, die niet het systeem on-
dersteunt, maar de mensen
- Meer rustbankjes op routes die 
ouderen gaan, ’n betere dienstver-
lening 
- Jongeren hebben nu een eigen 
beleid en The Mix is vaker open
- Ieder jaar aandacht voor een an-
dere manier van verslaving in de 
‘maand van de verleiding’
- Verdergaande schuldhulpverle-
ning om mensen weer op de rit te 
helpen
- Behoud van het declaratiefonds, 
ook in economisch mindere tijden, 
zodat mensen mee kunnen doen. 
…..
Zoals u heeft vernomen heeft zij een 
prachtige nieuwe baan gevonden 
als directeur van de NLBB, een lan-

delijke vereniging voor leesgehan-
dicapten.
Het CDA wil haar bedanken en or-
ganiseren daarom een aangeklede 
borrel in het Dorpshuis in De Kwa-
kel. Er zal aandacht zijn voor alles 
wat zij heeft gerealiseerd, en ieder-
een heeft dan ruimschoots de ge-
legenheid haar in een persoonlijke 
sfeer de hand te schudden en met 
andere CDA’ers iets te delen over 
uw ervaringen met haar als raadslid, 
fractievoorzitter, wethouder of….

Het CDA nodigt u van harte uit bin-
nen te lopen, ook als u geen lid van 
het CDA bent! Monique zal het op 
prijs stellen, want zij ziet graag dat 
iedereen meedoet.
Het afscheid is aanstaande zaterdag 
20 februari in Dorpshuis De Quakel 
omstreeks 14.00 uur.

KDO pakt groots uit 
tijdens KDO-RKAV
De Kwakel – Zondag 21 februa-
ri staat de streekderby in de vier-
de klasse E op het programma, KDO 
- RKAV. Als alle weergoden mee-
werken, begint om 14.00 uur aan 
de Vuurlijn de altijd beladen buren-
strijd tussen De Kwakel en Aalsmeer. 
Voorafgaand aan de wedstrijd van de 
eerste teams, speelt KDO 2 om 11.30 
uur thuis tegen RKAV 2.
In de heenwedstrijd won RKAV 1 met 
4-1 van KDO 1 en deelden KDO 2 en 
RKAV 2 de punten door met 2-2 ge-
lijk te spelen. De selectie van KDO is 
er alles aangelegen om zich aanko-
mende zondag te revancheren. Rond-
om beide wedstrijden zullen er diver-
se activiteiten georganiseerd worden 
om de dag extra glans te geven. Op 
initiatief van sponsor Wim van Die-
men van Kwekerij W. Van Diemen 
B.V. zal er door de selectie van KDO 
zowel ‘s morgens als ‘s middags ge-
collecteerd worden voor het Ronald 
McDonald Kinderfonds en de Zon-
nebloem De Kwakel. 
Als je ziek bent, wil je als kind je ou-
ders het liefst zo dicht mogelijk bij je 

hebben. En als je een handicap hebt, 
wil je zoveel mogelijk dezelfde din-
gen doen als je leeftijdgenootjes. Dat 
begrijpt het Ronald McDonald Kin-
derfonds maar al te goed. Het Ro-
nald McDonald Kinderfonds biedt 
daarom al 25 jaar een helpende hand 
aan zieke of gehandicapte kinderen 
en hun familie in Nederland. 
Zonnebloem De Kwakel zet zich in 
voor mensen met lichamelijke beper-
kingen door ziekte, handicap of leef-
tijd. Het gaat dan vooral om mensen 
voor wie persoonlijk contact en deel-
name aan het maatschappelijke le-
ven niet vanzelfsprekend zijn. De vrij-
willigers van De Zonnebloem geven 
samen dat wat in de maatschappij 
steeds minder geboden wordt: aan-
dacht.
Naast de collecte wordt er vanuit 
KDO een grote blinde poule opgezet 
waaraan iedereen deel kan nemen. 
Voor slechts 2,- kunt u een nummer 
kiezen van 1 tot en met 100. Onder 
elk nummer zit een unieke combina-
tie van de rust- en de eindstand van 
KDO 1–RKAV 1 verborgen. 

Na afloop van deze wedstrijd zal in 
de kantine van KDO bekend worden 
gemaakt wie zich de trotse winnaar 
van de blinde poule mag noemen. 
De winnaar zal maar liefst 50% van 
het prijzengeld uitgekeerd krijgen. 
De overige 50% zal ten goede komen 
aan het Ronald McDonald Kinder-
fonds en de Zonnebloem De Kwakel. 
Kortom, als alle 100 nummers wor-
den verkocht, betekent dit 100,- euro 
voor de winnaar, maar ook 100,- eu-
ro voor de goede doelen. 

Als klapper op de vuurpijl is disco-
theek ‘PingWing’ in de kantine gere-
geld die ervoor zal zorgen dat de ge-
zelligheid alleen maar zal toenemen. 

De KDO-selectie hoopt op een gro-
te opkomst tijdens KDO-RKAV en 
vertrouwt erop dat eenieder zijn of 
haar bijdrage zal geven aan de goe-
de doelen. Als tegenprestatie kunt u 
een tot op het bot gemotiveerd KDO 
verwachten, die er alles aan zal doen 
om de zes punten in De Kwakel te 
behouden.

Parencompetitie bij BVK 
vordert gestaag
De Kwakel - Op donderdag 11 fe-
bruari jl. werd in Dorpshuis de Qua-
kel de 4e ronde gespeeld van de 3e 
parencyclus van de BVK. Hierna zijn 
er dus nog 2 avonden te spelen en 
dan is bekend wie de felbegeerde 
promotieplaatsen en de gevreesde 
degradatieplaatsen in de diverse lij-
nen hebben ingenomen.

In de totaalstanden na 4 avonden 
valt op, dat er tussen de nummer 1 
en de nummer laatst in de A lijn een 
verschil zit van 16% gemiddeld, in de 
C lijn is dit zelfs 18,5%, maar in de B 
lijn is het verschil slechts 11,4%.

Slechts een zeer beperkt aantal pa-
ren weet zich nu al nagenoeg ze-
ker van het verlaten van de huidige 
lijn, zowel naar boven als naar be-
neden, maar in de B lijn is dat niet 
het geval.

In de A lijn vinden we deze week 
Geke en Jaap Ludwig terug op de 
1e plaats met 61,11%, waarmee zij 
hun sporadisch voorkomend ma-
tige score van vorige week dusda-

nig compenseerden, dat zij de hui-
dige nummers 1 van de totaalstand, 
Dick Elenbaas en Andre Verhoef, 
het vuur weer behoorlijk aan de ha-
rige schenen leggen, Zij staan min-
der dan 1% achter met een gemid-
delde van 57,15%.

Ook Leny Heemskerk en Agnes de 
Kuyer kwamen sterk terug en dat 
leverde hen een 2e plaats op met 
59,86%. Elly en Jaap van Nieuwkoop 
werden 3e met 55,56%.

Atie en Wan Overwater zitten in een 
vrije val en zij zagen hun optreden 
deze avond ‘beloond’ met iets meer 
dan 32% en dat levert meestal de 
minst gewaardeerde vermeldens-
waardige positie op de ranglijst op 
en wel de laatste plaats. Nu was dat 
dus ook het geval, maar zij laten hun 
humeur hierdoor niet vergallen.

In de B lijn een sterk optreden van 
Trudy Stokkel en Huub Zandvliet, 
die 1e werden met 60,63% en nu 
dus een serieuze kandidaat zijn voor 
promotie naar de A lijn, mits zij de 

zenuwen deze keer onder controle 
kunnen houden. Bep Verleun en Cor 
Hendrix, BVK’s alomgerespecteer-
de wedstrijdleider, werden 2e met 
56,88% en zij vinden hun namen 
ook terug helemaal bovenaan in de 
totaalstand met 55,5% gemiddeld.
Truus Langelaan had manlief Piet 
snotterend en hoestend thuis ach-
tergelaten en had in Ans vd Poel 
een partner gevonden die haar soe-
peltjes naar de 3e plaats loodste 
met 54,5%.
Greet de Jong en Roel Knaap had-
den aan 44,2% niet genoeg om de 
laatste plaats te ontlopen.

In de C lijn scoorden Emmy en Ge-
rard van Beek hun 3e 57+ score in 
deze cyclus. Hun 57,81% was goed 
voor de 1e plaats deze avond en 
voor een duidelijke 1e plaats in de 
totaalstand (56,4% gemiddeld). Jan-
nie en Nico Koning werden gedeeld 
2e met 56,25%, een score die ook 
werd behaald door gelegenheids-
combinatie Annie Lauwers-Het-
ty Houtman en dat was een knap-
pe prestatie.

John Beets en Frank
Witzand schrijven historie
Uithoorn - Biljartspeler John Beets 
was afgelopen maandag in een su-
pervorm. In slechts 10 beurten had 
John zijn 110 te maken caramboles 
bij elkaar en liet René Hogenboom 
slechts de hakken zien. Het team 
van John moest APK-Mijdrecht 1 
toch de winst van 4-5 mee laten ne-
men. Frank Witzand van De Merel/
Heerenlux 2 redde de eer van zijn 
kluppie en hield 2 punten thuis, 
Cens 1 ging triomfantelijk met 2-7 
huiswaarts. Frank was met zijn serie 
van 21 caramboles procentueel de 
beste en stootte Henny Hoffmans 
met 55.26 % van zijn troon.
Bij Cens 2 werd het 3-6 voor Dio 1.
De Kromme Mijdrecht 1 verloor met 
2-7 van De Merel/Heerenlux 1.
De Paddestoel 3 verloor met 4-5 van 
Stieva-Aalsmeer.
De Merel/Heerenlux 4 verloor met 
3-6 van De Kromme Mijdrecht 2.  
Gys van der Vliet sleepte er tegen 
Herman van Yperen een remise uit, 
na een slotserie van 6 wist Gys de 

Kunst & Genoegen blijft
kansrijk in Noord-Holland
De Kwakel - De Kwakelse dam-
mers hebben in Zaanstad een be-
langrijke zege gehaald, omdat Den 
Helder gelijk speelde staan ze nu 
weer in verliespunten gelijk. Den 
Helder moet de inhaalwedstrijd ech-
ter niet te dik winnen, anders leg-
gen de K&G-ers het af op bordpun-
ten. Maar er zijn nog genoeg wed-
strijden te gaan om het verschil te 
maken. Den Helder moet nog tegen 
Andijk en K&G 1 krijgt in de laatste 
wedstrijd Damlust dat als lachende 
derde omhoog is geschoten.
Gevaarlijke outsider blijft het 2e 
team van K&G, the boys van Leo 
Hoogervorst doen het bijzonder 
goed. Zij kunnen het 1e team een 
goede dienst bewijzen als zij punten 
van Den Helder weten te pakken. 

Dan mogen ze alsnog op het kampi-
oensfeest van het 1e team komen.
In Zaanstad was het afgelopen 
maandagavond billen knijpen voor 
het vlaggenschip van K&G.
Na zo’n drie uur dammen kwam 
er enige tekening in de strijd, Wim 
Keessen en Adrie Voorn kwamen 
positioneel beter te staan, maar was 
dat voldoende voor de winst? Piet 
van der Poel en Rene de Jong ston-
den wat minder, maar was dat vol-
doende voor verlies?
Wim brak de ban door eerst een 
schijf te winnen en daarna snel de 
partij te verzilveren, 0-2.
Gelegenheidskopman Piet van der 
Poel wikkelde naar remise af, mis-
schien iets te vroeg dam gehaald 
waardoor zijn opponent kon ont-

snappen, 1-3. In een zeven om ze-
ven stand moest ook de tegenstan-
der van Adrie het hoofd buigen, hij 
kon zijn resterende schijven alleen 
maar weggeven, 1-5. Daarna kon 
Rene al snel het vege lijf redden en 
daarmee de eindstand op 2-6 be-
palen. Een mooie zege waardoor de 
hoop op het kampioenschap in tact 
bleef. 
Pas in maart is de volgende bonds-
wedstrijd, tot die tijd dammen de 
K&G-ers elke maandagavond vanaf 
19.30 uur in ’t Fort De Kwakel. 

Top 5: 
1 K&G 1         6-10    14
2 Damlust        7- 9     12
3 Den Helder   5- 8     12
4 K&G 2         6- 8       6
5 Andijk          6- 8       4 
DKZ - K&G             2-6
C. Staal - P v.d. Poel       1-1
B. Bouma - A. Voorn         0-2
K. Scheltus - W. Keessen    0-2
K. Kruit - R. de Jong         1-1

gelijkmakende beurt te benutten.
APK-Mijdrecht 2 verloor met 2-7 
van De Paddestoel 2. Jim van Zwie-
ten van Paddestoel 2 liet in slechts 
16 beurten en een hoogste serie van 

10 caramboles van zich horen.
De Vrijheid-Biljartmakers verloor 
met 4-5 van De Kuiper-van Wijk.
Bert Loogman was in slechts 17 
beurten uit tegen Nico Koster. Bert 

toverde een serie van 36 carambo-
les uit zijn keu en kwam op 6,5 moy. 
uit. Nico gaf keurig partij en kwam 
slechts 6 caramboles tekort met een 
moyenne van 3,5.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Een dag geen boeken en het norma-
le lesrooster, maar samen met de 
bus naar Circus Elleboog in Amster-
dam om met je klasgenoten  span-
nend circustheater te maken. Dat 
is een  jarenlange traditie voor de 
brugklasleerlingen van het Veen-
Landen College in Vinkeveen. Ook 
dit jaar werd er van dit succesnum-
mer volop genoten.

Aangekomen bij de Passeerders-
gracht kregen de leerlingen in de 
piste van een ervaren circusartiest/

docent uitleg en een demonstratie 
van de verschillende circusacts die 
op het programma stonden. Daar-
na werden er groepjes gevormd en 
werden alle circustechnieken uitge-
probeerd. Dat betekende: jongle-
ren, balanceren, lucht-en gronda-
crobatiek. 
Toen kwam de opdracht om extra 
te trainen op een van de technie-
ken  voor het afsluitende deel van 
het programma: een circusvoorstel-
ling voor elkaar in de piste, com-
pleet met theaterverlichting en be-

geleid door circusmuziek. En dat 
was een groot feest! Met een enorm 
enthousiasme  liet elke leerling en 
elk groepje zien wat ze in hun mars 
hadden en ook als er wat fout ging 
was succes verzekerd en werd de 
poging beloond met een daverend 
applaus. 

Al met al kunnen de leerlingen te-
rugkijken op een succesvolle dag 
vol actie waarin met tomeloze ener-
gie werd samengewerkt aan een 
mooie presentatie.

Een dagje Circ
us
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BrugklaslEErlingEn VlC
Bij CirCus EllEBoog 



Uithoorn - De door de gemeen-
te georganiseerde inloop- en in-
spraakavond over de herinrichting 
van de Zijdelweg in relatie tot de 
omlegging van de N201, werd afge-
lopen woensdagavond 10 februari 
goed door omwonenden en andere 
belangstellenden bezocht. Ondanks 
het koude winterweer en de gladde 
wegen hadden toch tientallen be-
zoekers de moeite genomen de pre-
sentatie van de plannen in de stu-
dieruimte van het Alkwin Kollege bij 
te wonen. Zij konden daar op pane-
len zien hoe de Zijdelweg na de no-
dige aanpassingen er op termijn zal 
gaan uitzien. Aan de hand van sche-
ma’s, tekeningen, foto’s en artist im-
pressions konden zij discussiëren 
met en vragen stellen aan een des-
kundig team van betrokken amb-
tenaren bij het project. Onder hen 
projectleider Jack de Jong, mede-
werkers van het Uithoorns Verkeer- 
en Vervoerplan (UVVP), een land-
schapsarchitect, wethouder Maar-
ten Levenbach die dit project in zijn 
portefeuille heeft en anderen. Vele 

bezoekers namen die kans waar, zo-
dat er levendige discussies ontston-
den over de verschillende deelon-
derwerpen als geluidsoverlast, mi-
lieu, flora en fauna, groenvoorzie-
ning, verkeerstoename, enzovoort. 
Het geheel was goed georganiseerd 
en er was voldoende deskundigheid 
aanwezig om de vele vragen te be-
antwoorden en uitleg te geven aan 
de wijzigingen die de Zijdelweg de 
komende tijd zal ondergaan. Dat zal 
overigens pas gebeuren na nog en-
kele inspraakronden met de omwo-
nenden. Het plan is dit jaar oktober 
te beginnen met de uitvoering. Een 
en ander ligt ten grondslag aan de 
omlegging van de N201 die de Zij-
delweg ter hoogte van het aldaar 
gevestigde Shell tankstation kruist.

Zijdelweg wordt aangepast
De aanpassingen van de Zijdelweg 
betreffen voornamelijk het gedeel-
te vanaf de kruising met de Wie-
gerbruinlaan in noordelijke richting, 
via het kruispunt met de Arthur van 
Schendellaan tot aan de (ongelijk-
vloerse) kruising met de omgeleg-
de N201. De bedoeling is het meest 
noordelijke deel van de weg, dus 

vanaf de Arther van Schendellaan, in 
beide rijrichtingen te verbreden. “De 
Zijdelweg gaat een groen karakter 
krijgen; de bedoeling is er een park-
weg van te maken met een brede 
middenberm en een groen blader-
dak boven je hoofd. Je rijdt eigen-
lijk door een groene laan, een allee”, 
vertelt landschapsarchitect Eric Jan 
Bijlard, die er meteen bijvertelt dat 
er dan nog heel wat veranderd moet 
worden in de breedte.
Ook zullen er meer bomen van ver-
schillende soorten worden aange-
plant die tevens voor wat meer af-
wisseling in kleur zullen zorgen tij-
dens de seizoenen. Het was Bijlard 
niet mogelijk de vraag van een be-
woner op de hoek van de Helene 
Swarthlaan te beantwoorden, of de 
afritten van de N201 nabij de Zijdel-
weg een geluidscherm krijgen dan 
wel dat voldoende groen zal wor-
den aangeplant om de geluidstoe-
name van het verkeer te dempen. 
Want waar zou dat dan moeten? 
Voor zover bekend zullen de volks-
tuintjes tussen de Randweg Oost en 

de nieuwe N201 daar gewoon blij-
ven. Veel ruimte is er dus niet voor 
(nieuwe) aanplant.
Ook de toename van het verkeer 
op de Zijdelweg en de Arthur van 
Schendellaan kwam aan bod, ook al 
omdat de oostelijke Randweg (ach-
ter de Europarei) afgesloten wordt 
voor doorgaand (snel)verkeer. Van-
uit die weg kunnen flatbewoners 
van de Europarei wel via de Boven-
kerkerweg richting Amstelveen rij-
den. Een verkeersstudie heeft uitge-
wezen dat op het traject Arthur van 
Schendellaan richting noordelijke 
gemeentegrens de verkeerstoena-
me in 2015 met 23 procent zal zijn 
opgelopen. Van 21.000 voertuigen 
per etmaal nu tot 26.000 tegen die 
tijd. Het blijkt verder dat rotondes 
geen voorkeur hebben, omdat de 
verkeersdruk te hoog is. Bovendien 
blijken rotondes met meer rijstroken 
onveilig te zijn voor fietsers en voet-
gangers. Kortom, er komen met ver-
keerslichten geregelde kruispunten 
bij de Arthur van Schendellaan en 
de Wiegerbruinlaan.

Vertraging aansluiting met N201
Hoewel het ontwerp van de onge-

lijkvloerse kruising met de N201 wel 
gereed is en ook te zien was op de 
panelen, zal het nog wel even du-
ren voordat daar uitvoering aan 
wordt gegeven. “Dat traject onder-
vindt vertraging als gevolg van het 
feit dat tijdens de uitvoering van de 
plannen de N201 als gelijkvloerse 
kruising dit tussentijds werd veran-
derd in een ongelijkvloerse, dus in 
de vorm van een viaduct met op- 
en afritten. Dat heeft zijn tijd no-
dig in procedures, wijzigen van het 
bestemmingsplan, onteigening van 
gronden als dat nodig is en derge-
lijke. Dat betekent dat de oplevering 
van de N201 voor wat betreft het 
gedeelte tussen Aalsmeer en de Zij-
delweg weliswaar in juni 2011 ge-
reed is, maar dan is het viaduct met 
de op- en afritten nog niet klaar. Dat 
zal in 2012 het geval zijn, ongeveer 
tegelijkertijd met het volgende ge-
deelte van de weg richting Amstel-
hoek en De Ronde Venen”, aldus 
projectleider Jack de Jong. Wethou-
der Levenbach onderschrijft die uit-
spraak. Op de vraag of het gedeelte 
dat gereed is dan al in gebruik kan 
worden genomen zegt hij: “Dat is 
geen optie, want dan zou al het ver-
keer dat via de N201 uit de richting 
van Aalsmeer komt aftakken bij de 
Zijdelweg en zijn weg vervolgen in 
de richting van het kruispunt huidi-
ge N201. In omgekeerde richting is 
dat ook het geval, dus alles vanaf de 
bestaande N201 over de Zijdelweg, 
daar de omgelegde N201 op richting 
Aalsmeer en verder. Dat is een on-
toelaatbare verkeersdruk. De Zijdel-
weg kan dat helemaal niet verwer-
ken. Daarom nemen wij de nieuwe 
N201 pas in gebruik als alle voorzie-
ningen gereed zijn. Dat is dus medio 
2012. Desnoods vragen we de pro-
vincie dat te doen op een later tijd-
stip als de vertragingen inzake de 
ongelijkvloerse kruising langer du-
ren”, legt de wethouder uit en dat is 
een heel begrijpelijk standpunt. Tus-
sentijdse wijzigingen in een derge-
lijk groot project kosten nu eenmaal 
(veel) procedurele tijd. De omleg-
ging van de N201 heeft overigens 
ook tot gevolg dat de Randweg en 
de Noorddammerweg voor door-
gaand verkeer worden afgesloten. 
Over de N201 wordt wel een fiets-
brug aangelegd. De wethouder rep-
te overigens met geen woord over 
de bezwaren die zowel door de pro-
vincie Noord-Holland als Utrecht 
zijn geuit over het plan de Irenebrug 
te sluiten voor doorgaand verkeer 
over de oude N201. 
Mochten de provincies hun zin 
doordrijven, ontstaat er verkeers-
technisch een andere situatie in het 
centrum van Uithoorn.

Hoofdverkeersweg 
Amsterdams weg
Vanaf de N201 zijn er op voorhand 
straks twee hoofdverkeerswegen 
die het verkeer naar Uithoorn lei-
den, dat is de (gereconstrueerde) 
Zijdelweg en de Amsterdamseweg. 
De laatste mondt uit onder het vi-
aduct van de busbaan op de Tha-
merlaan richting kruispunt Amstel-
plein. Het verkeer in omgekeerde 
richting zal dan (normaal gespro-
ken) over de Bernhardlaan gaan 
richting N201. Volgens wethou-
der Levenbach worden beide rijba-
nen mettertijd aangepast en komt 
er een grote rotonde op het Amstel-
plein. Het kleine knellende rotonde-
tje ter hoogte van de Prinses Christi-
nalaan verdwijnt dan. Maar het kan 
ook zijn dat er een éénrichtingsver-
keer komt: vanuit Uithoorn via de 
Bernhardlaan richting Amsterdam-
seweg en vanaf de Amsterdamse-
weg door de Adm. Tromplaan. Maar 
het zijn allemaal nog maar plan-
nen. Suggesties of niet, toch zullen 
binnen afzienbare tijd aanpassing 
moeten worden uitgevoerd tussen 
de onderdoorgang van de busbaan 
en het Amstelplein, zodra de verbin-
ding met de N201 eenmaal gereed 
is. Dit tot grote schrik van de omwo-
nenden die daar helemaal niet blij 
mee zullen zijn. 
Hoe dan ook, er valt nog heel wat te 
puzzelen voor de afdeling UVVP.
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Inloopavond herinrichting 
Zijdelweg goed bezocht

Bewonersoverleg Zijdelwaard
Uithoorn - Op woensdag 24 febru-
ari a.s. vindt het eerstvolgende be-
wonersoverleg Zijdelwaard plaats, 
een overleg ván bewoners vóór be-
woners. Aanvang 19.30 uur in Jena-
planbasisschool ’t Startnest aan de 
Arthur van Schendellaan 100e. 
Alle bewoners van Zijdelwaard zijn 
hiervoor van harte welkom. Het be-
wonersoverleg biedt u als inwoner 
van Zijdelwaard een prima gelegen-
heid, zich bij te laten praten over de 
zaken die uw buurt aangaan. Al-
le Zijdelwaarders worden op deze 
avond uitgenodigd om sámen te on-

derzoeken hoe het is gesteld met de 
leefbaarheid in hun buurt en waar 
en hoe deze kan worden verbeterd. 
Denk hierbij aan buurtbarbecues 
en straatfeesten maar ook aan een-
zaamheid van buren of overlast in de 
straat. Het overleg staat onder meer 
in het teken van de voortgang van 
het buurtprogramma, waarin diverse 
zaken zijn opgenomen die de leef-
baarheid in Zijdelwaard verbeteren. 
De agenda voor deze avond ziet er 
als volgt uit:  
  1) Welkom
  2) Opening, vaststelling agenda

  3) Mededelingen
  4) Notulen vorig Buurtbeheer- en  
Bewonersoverleg
  5) Buurtkrant
  6) Buurtbudget
  7) Voortgang Buurtprogramma
  8) Buurtschouw
  9) Werk in Uitvoering Zijdelwaard
10) Rondvraag
11) Afsluiting
U kunt uw aanvullingen op deze 
agenda mailen naar: fhuijbregts@
cardanus.nl of doorbellen op 06 55 
343 141. Anders graag tot ziens op 
woeonsdag 24 februari !

Eerste Uithoornse 
ondernemersbijeenkomst 
een groot succes

Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
organiseerde woensdag 10 februari 
de eerste Uithoornse ondernemers-
bijeenkomst bij partycentrum Leen-
derts in De Kwakel. De bijeenkomst 
stond in het teken van samenwer-
ken. Gastheer van de bijeenkomst 
was wethouder Jeroen Verheijen.  
Op de uitnodiging waren veel on-
dernemers van divers pluimage in-
gegaan, van grote kwekers tot de 
plaatselijke nagelstudio. Sommigen 
lid van ondernemersverenigingen 
en anderen niet. Ook raads- en col-
legeleden waren aanwezig.

Grote opkomst
De animo voor de bijeenkomst was 
boven verwachting. Alle beschikba-
re plaatsen waren binnen een week 
vergeven en vele ondernemers 
moesten helaas genoegen nemen 
met een plek op de wachtlijst. 
Het programma was veelzijdig en 
werd geopend met de uitreiking 
van een KVO-W ster, bij uitstek een 

voorbeeld van samenwerking tus-
sen het bedrijfsleven en de gemeen-
te. De avond vervolgde met een in-
teractieve discussie tussen onder-
nemers over stellingen die verband 
hielden met samenwerking. Het in-
houdelijke programma werd afge-
sloten met een ludieke lezing waar-
bij door middel van wol een netwerk 
werd aangelegd dat niemand voor 
mogelijk had gehouden. 
Tijdens verschillende pauzes kon-
den de aanwezigen onder het genot 
van een hapje en een drankje uitge-
breid netwerken. 

Samenwerken
De bijeenkomst is een direct uit-
vloeisel van de Economische Visie. 
Deze werd op 11 februari 2010 door 
de gemeenteraad aangenomen. De-
ze visie wil het economisch klimaat 
in Uithoorn verbeteren door onder 
meer een betere bereikbaarheid, 
herstructurering van bedrijventer-
reinen en verbetering en uitbreiding 

van winkelgebieden. De gemeen-
te is zich ervan bewust dat zij deze 
ambities alleen bereikt door samen-
werking met het bedrijfsleven. De 
gemeente heeft hiervoor een sterke 
gesprekspartner vanuit het bedrijfs-
leven nodig. In Uithoorn zijn onge-
veer 3.000 bedrijven gevestigd maar 
slechts een klein deel is georgani-
seerd. De gemeente ziet graag dat 
ondernemers zich nog meer vereni-
gen. De bijeenkomst had dan ook 
als doel om de samenwerking tus-
sen gemeente en ondernemers te 
bevorderen en de ondernemers met 
elkaar in contact te brengen.
Zowel de grote als de kleine on-
dernemer zag het belang van net-
werken en een gezamenlijk Uit-
hoorns bedrijfsleven, zo bleek tij-
dens de avond. Sterk was dan ook 
de wens om deze bijeenkomst een 
vervolg te geven. Het nieuwe Colle-
ge zal kijken hoe dit in samenwer-
king met het bedrijfsleven zijn be-
slag kan krijgen.

Thuisadministratie staat 
ook in 2010 klaar
Uithoorn - In 2009 heeft Humani-
tas Thuisadministratie haar activitei-
ten in Amstelland sterk uitgebreid. 
Eind 2008 is op bescheiden schaal 
begonnen met de werkzaamheden 
in Uithoorn en Aalsmeer. In 2009 
heeft dat een grote vlucht genomen. 
Thans bestaat het team Uithoorn/
Aalsmeer uit 10 vrijwilligers. Het 
totale team van Humanitas Thuis-
administratie inclusief Amstelveen 
en Ouderamstel omvat meer dan 
30 vrijwilligers. Deze groei van het 
aantal vrijwilligers geeft aan, dat er 
zeer veel behoefte bestaat aan on-
dersteuning op financiëel/admini-
stratief gebied. Helaas moet wor-
den geconstateerd dat, mede door 
de economische omstandigheden, 
deze behoefte is toegenomen. In to-
taal hebben 65 cliënten zich in 2009 
aangemeld, waarvan circa 30 uit 
Uithoorn en Aalsmeer.
De cliënten zijn zeer divers, maar 
hebben gemeen dat ze moeite heb-
ben met het op orde houden van 
hun financiën en administratie. Dat 
kan verschillende redenen hebben:
ouderen, maar niet alleen zij, zien 
soms erg op tegen de papieren 
rompslomp, met als gevolg dat re-
keningen blijven liggen en aanma-
ningen volgen. 
* door de steeds wijzigende regels 

weten velen niet waar men aan 
toe is, zoals toeslagen waarop men 
recht kan hebben en kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen
* door “pech” zoals ziekte of verlies 
van werk kan een situatie ontstaan 
die uitzichtloos lijkt. Inkomsten gaan 
omlaag en de uitgaven blijven vaak 
op het zelfde niveau. Daardoor kun-
nen schulden ontstaan, die vaak via 
professionele hulpverleners zoals 
de Plangroep kunnen worden gesa-
neerd. Daarvoor is echter nodig dat 
er goed inzicht bestaat in de feite-
lijke situatie. Wat zijn de schulden, 
wat de bezittingen en wat is het in-
komen en wat zijn de vaste lasten
* door echtscheiding of overlijden 
van de partner komt men er alleen 
voor te staan en weet men soms 
niet goed, hoe met de administratie-
ve zaken om te gaan
* taalproblemen, leiden vaak tot het 
niet begrijpen van formulieren en 
regels.
Kortom er zijn veel oorzaken die 
kunnen leiden tot een gevoel van ‘ik 
kom er niet meer uit’. 

De inzet van de vrijwilliger is erop 
gericht, de cliënt te helpen zijn of 
haar eigen regie weer op te pakken. 
Samen met de cliënt wordt orde op 
zaken gesteld. Dat houdt veelal in, 

* het uitzoeken van post, rekenin-
gen, betalingen etc. en het zodanig 
opbergen dat deze makkelijk terug 
te vinden zijn
* het maken van een overzicht van 
inkomsten en uitgaven en het zoe-
ken naar mogelijkheden om die met 
elkaar in evenwicht te brengen 
* het begeleiden van cliënten in tra-
jecten met diverse instanties (ge-
meente, maatschappelijk werk, ou-
derenadviseurs, Plangroep etc.).
Alle activiteiten zijn er op gericht dat 
de cliënt na enige tijd weer zelf voor 
zijn of haar eigen zaken kan zorg-
dragen. Soms kan dat al na een paar 
maanden, soms duurt dat wel een 
jaar, maar in vrijwel alle gevallen 
kan Humanitas Thuisadministratie 
na enige tijd afscheid nemen.
Minstens zo belangrijk is overigens 
het bieden van een luisterend oor. 
Veel van de cliënten hebben nie-
mand om tegen aan te praten en 
zijn erg geholpen met iemand die de 
tijd voor ze heeft. Vertrouwelijkheid 
is daarbij vanzelfsprekend.
Alle hulp die wordt geboden is kos-
teloos, dus dat vormt geen drempel. 

Men kan voor meer informatie con-
tact opnemen met de coördinator 
Uithoorn/Aalsmeer, 
Ed Diepgrond, tel. 06 13 63 1229. 
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VVD-raadslid Laugs roept partijen op:

Werk mee aan snelle 
invoering starterslening
Uithoorn - Recentelijk werd de 
raadsleden van Uithoorn  de stel-
ling voorgelegd of starters op de 
woningmarkt in Uithoorn voldoende 
kansen kregen.
Uit de reacties bleek dat elke par-
tij meer wil doen aan de verbete-
ring van de positie van starters op 
de woningmarkt. VVD-raadslid en 
woordvoerster wonen Katja Laugs 
ziet in de reacties van de partijen 
aanleiding hen op te roepen haast 
te maken met de invoering van een 
starterslening. Laugs: “Het voorstel 

hiervoor ligt al sinds december klaar 
voor behandeling in de gemeente-
raad. De drukke agenda van de ge-
meenteraad leidt ertoe dat het voor-
stel pas op 25 maart in de gemeen-
teraad besproken kan worden.” Dat 
kan sneller volgens Laugs: “Klaar-
blijkelijk is iedereen het er over 
eens. Dan kunnen we het dus op 25 
februari aanstaande in de gemeen-
teraad als hamerstuk behandelen. 
Alle partijen hebben sinds decem-
ber vorig jaar voldoende gelegen-
heid gehad de stukken te bestude-

ren en hebben nog 14 dagen de tijd 
om eventuele vragen te stellen aan 
de ambtenaren. Als wij het voor-
stel op 25 februari aannemen kun-
nen starters er al met ingang van 1 
maart 2010 van profiteren.”
Zij wijst op het succes dat in Am-
stelveen geboekt is met de invoe-
ring van de starterslening.

Vorig jaar konden dankzij deze le-
ning 36 jonge mensen een start ma-
ken op de woningmarkt, terwijl een 
aantal van 15 verwacht was.

VVD verheugd over positief CROS advies:

Experiment verminderen 
vlieghinder boven Uithoorn
Uithoorn - “Minder vlieghinder bo-
ven De Legmeer en Zijdelwaard lijkt 
er nu dan toch eindelijk van te ko-
men”, verzucht lijsttrekker Nick Roo-
sendaal na het vernemen van het 
positieve advies, dat de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS) 
afgelopen donderdag aan de Minis-
ter van Verkeer en Waterstaat uit-
bracht over het experiment “vaste 
bochtstraal Uithoorn/Amstelveen”. 
Al sinds 1996 bestaat het zogehe-
ten “knelpunt Uithoorn”. Concreet 
houdt dit knelpunt in dat vliegtuigen 
die starten vanaf de Aalsmeerbaan 
en vervolgens wegdraaien naar het 
oosten de bocht niet kunnen ha-
len en daardoor niet ten noorden 
van Uithoorn maar juist boven Uit-
hoorn wegdraaien, met enorme 
overlast voor met name de Legmeer 
en Zijdelwaard tot gevolg. Op initi-
atief van VVD wethouder Verheijen 
zijn vanaf 2008 enkele bijeenkom-
sten georganiseerd voor inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel waarin 
zij Luchtverkeersleiding Nederland 
(LVNL) duidelijk maakten dat dit “uit 
de bocht vliegen” de grootste erger-
nis was. Op basis daarvan heeft de 
luchtvaartsector nu een experiment 
uitgewerkt, dat er voor moet zor-

gen dat een groot gedeelte van de 
KLM-vloot door aanpassingen van 
de programmatuur in de vliegtui-
gen, deze bocht wel moet kunnen 
vliegen zoals het hoort: ten noorden 
van Uithoorn en niet er boven. Als 
de Minister positief besluit kan het 
experiment nog voor de zomer (be-
gin mei) van start gaan.  Roosendaal 
prijst zijn eigen wethouder voor het 
tot nu toe bereikte resultaat: “Verhe-
ijen heeft de afgelopen jaren enorm 
veel werk verzet om de overlast van 
startend vliegverkeer boven Uit-
hoorn te verminderen. Het feit dat 
dit experiment nu kan starten is zijn 
verdienste.”

Ingezet
En er zit nog meer in het vat. Ver-
heijen heeft zich de afgelopen jaren 
samen met de Uithoornse bewo-
nersvertegenwoordiger Theo Geu-
deke (oud-VVD wethouder) ste-
vig ingezet om ook daadwerkelijk 
aan de slag te gaan met het verleg-
gen van de vertrekroutes vanaf de 
Aalsmeerbaan, opdat de hinder bo-
ven Uithoorn en De Kwakel nog ver-
der terug kan worden gedrongen. 
Afspraken naar concreet onderzoek 
daarna (dat inmiddels loopt) zijn 

het rechtstreekse gevolg van het in 
2008 bereikte onderhandelingsre-
sultaat aan de zogeheten Tafel van 
Alders. Verheijen trekt in dat ver-
band gezamenlijk op met Amstel-
veen en Aalsmeer. Geudeke heeft 
door zijn enorme dossierkennis een 
rechtstreekse plaats aan deze Ta-
fel van Alders weten te bemachti-
gen. “Uithoorn heeft dankzij de in-
spanningen van deze twee liberalen 
een stevige positie in het Schiphol-
dossier weten te verkrijgen. Verhe-
ijen wist het dankzij het draagvlak 
dat breed in de regio voor zijn in-
spanningen bestaat zelfs tot plaats-
vervangend voorzitter van de CROS 
te schoppen. Uithoorn is in het vizier 
van alle partijen als concreet gebied 
waar resultaat te behalen is op ver-
mindering van geluidoverlast door 
startend vliegverkeer. En dat moet 
vooral zo blijven”, aldus Roosendaal. 

Die kans is erg groot. Geudeke zal 
nog zeker tot 2011 bewonersverte-
genwoordiger blijven en Jeroen Ver-
heijen is opnieuw beschikbaar voor 
een periode als wethouder voor de 
VVD. Bij de aankomende gemeen-
teraadsverkiezingen prijkt hij op de 
tweede plaats van lijst 1 (VVD).

Overdag sporten bij KDO
De Kwakel - Afgelopen woensdag 
is KDO dag gestart met een nieuwe 
groep: ‘Senior Fit’ voor dames én he-
ren. De Senior Fit-lessen zijn iede-
re woensdag van 09.00 tot 10.00 uur 
en worden gegeven door Lydia de 
Rijk. Zij is gespecialiseerd in lesge-
ven aan senioren. In groepsverband 
wordt er gesport op eigen niveau. 
Ook voor senioren die niet gewend 
zijn te bewegen of bijvoorbeeld knie- 
of heupklachten hebben is deze les 

zeer geschikt. Na afloop wordt geza-
menlijk een kopje koffie gedronken.
Op maandagmorgen van 10.15 uur 
tot 11.15 uur is er een bodyshape-
les. Een les op muziek, waarbij o.l.v. 
Agnes Goedkoop gestart wordt met 
een warming up, zodat de spie-
ren opwarmen en het lichaam zich 
gaat voorbereiden op een uurtje lek-
ker bewegen. Vervolgens zullen de 
sportievelingen ongeveer 20 minu-
ten intensiever bewegen, gevolgd  

door het spierversterkend gedeel-
te waarbij de  bijzondere aandacht 
gaat naar de buik-, bil- en beenspie-
ren. Tot besluit een cooling down.
In beide groepen is nog ruimte voor 
een aantal nieuwe mensen. 
Heeft u interesse kom dan vrijblij-
vend een keertje meedoen in de 
nieuwe sportzaal bij KDO. Informa-
tie bij Corina Smit, telefoon 0297-
540032 of per email gymnastiek@
kdo.nl 

Mis het niet!
Uithoorn - Ook deze voorjaarsva-
kantie is er weer een Vakantie Bijbel 
Club in Uithoorn. Het thema van dit 
jaar is: Mis het niet! Natuurlijk mag 
je deze 3 dagen niet missen, maar 
wat werkgroep VBC vooral aan de 
kinderen wil meegeven is dat ze 

God niet moeten missen in hun le-
ven.  Met elkaar willen ze gaan ont-
dekken wie Hij is. Dit wordt gedaan 
d.m.v. verhalen uit de bijbel, toneel, 
knutselwerkjes, diverse workshops 
zoals dans, speurtocht, koken e.d. 
Voor wie? Alle kinderen van de ba-

Wethouder Verheijen 
lanceert persoonlijke website
Uithoorn - Vanaf vorige week 
woensdag 10 februari jl. lanceert Je-
roen Verheijen, sinds 2006 wethou-
der voor de VVD in de Gemeente 
Uithoorn, zijn persoonlijke website: 
www.jeroenverheijen.nl.

Op de site is achtergrondinformatie 
over zijn persoon te vinden en leest 
u meer over zijn belevenissen als 
wethouder.
Vanzelfsprekend komen ook de aan-
staande gemeenteraadsverkiezin-

gen van 3 maart 2010 aan de orde. 

Verheijen staat nummer 2 op de 
kandidatenlijst van de VVD en is op-
nieuw beschikbaar voor een periode 
als wethouder.

Politie houdt bestuurder aan
Uithoorn - Zondagavond 7 februa-
ri is omstreeks kwart voor negen op 
de Zijdelweg een 20-jarige automo-
bilist uit Amsterdam aangehouden. 
De bestuurder reed op de Zijdelweg 
vanuit de Wiegerbruinlaan. Op de 

kruising Zijdelweg/ Sportlaan kwam 
de bestuurder in botsing met een 
andere automobilist. Beide bestuur-
ders kwamen met de schrik vrij. Te-
gen de Amsterdammer is proces-
verbaal opgemaakt. 

Rijden zonder 
rijbewijs
Uithoorn - De politie heeft woens-
dagavond rond kwart over acht op 
de Gasperiflat een 28-jarige auto-
mobilist uit Almere aangehouden. 
Tijdens een controle bleek de be-
stuurder niet in het bezit te zijn van 
een rijbewijs. Tegen de man is pro-
ces-verbaal opgemaakt voor rijden 
zonder rijbewijs.

Diefstal auto
Uithoorn - Tussen vrijdagavond 5 
februari zeven uur en zaterdagmor-
gen 6 februari twaalf uur is van een 
parkeerplaats aan de Schuman-
flat een personenauto gestolen. Het 
gaat om een rode Suzuki Alto met 
het kenteken DD-GZ-01.

sisschool. Waar? Gebouw van de 
ECG, Herman Gorterhof 3. Wanneer? 
Dinsdag 2, woensdag 3 en donder-
dag 4 maart. Tijd? 10.00 – 12.00 uur. 
Deur open voor inschrijving om 9.45 
uur. De toegang is gratis.
Dit alles wordt georganiseerd door 
een interkerkelijke werkgroep VBC.
Voor meer informatie: Diny Filius, 
tel. 0297 523272 of Monique Visser, 
tel. 06 21606316

Thomas Zwart verlaat na 
6 jaar Qui Vive Heren 1
De Kwakel - Na 6 jaar succesvol 
het 1e herenteam van Qui Vive ge-
traind en gecoacht te hebben, heeft 
Thomas Zwart afgelopen week aan-
gegeven toe te zijn aan een nieu-
we uitdaging in hockeyland. Dat 
betekent dat hij voor het seizoen 
2010/2011 beschikbaar is voor een 
andere hockeyclub met ambities. 
Toen Thomas Zwart 6 jaar geleden 
aantrad als trainer/coach, speel-
de Qui Vive Heren 1 in de midden-
moot van de 1e klasse. Nu, 6 jaar la-
ter, zijn ze gegroeid tot een gerou-

tineerde Overgangsklasser. Daar-
naast heeft hij binnen de vereniging 
een belangrijke rol gespeeld in het 

creëren van een klimaat om hoc-
keyers maximaal te laten presteren. 
Thomas Zwart zal zeker aan Qui Vi-
ve verbonden blijven.
Zijn kinderen Tian en Hidde hockey-
en er in de jeugd. Net als voorgaan-
de jaren zal hij actief blijven trainen 
en coachen binnen de jeugdoplei-
ding.

Bridgeclub
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag werd de laatste 
zitting van de derde competitie ge-
speeld. Laatste ronde betekent ook 
promotie en degradatie, hierover 
meer aan het eind van dit verslag.
In de A-lijn werd met dertien pa-
ren gespeeld. Eerste werd het com-
bipaar Elly van Nieuwkoop en Greet 
Overwater met 65.00%, als tweede 
volgden Froukje Kraaij en Anneke 
van der Zeeuw met 59.68%, derde 
werden An van Schaick en Lea Wit 
met 55.50%.

In de B-lijn plaatsten Kokkie van den 
Kerkhoven en Corry Smit zich als 
eerste met 67.08%. Reina Slijkoord 
en Renske Visser werden tweede 
met 63.30%. Als derde eindigde het 

paar Wil Blansert/Ria van Geelker-
ken met 54.17%.
Dan nu de competitie: In de A-lijn 
moeten de bridgers afscheid ne-
men van de paren: Mieneke Jongs-
ma/Hil Cammelot, Gerda Bosboom/
Nel Hamelijnck, Annet Roosendaal/
Rini Tromp en Gertrude Doodkorte/
Floor Janssen. Helaas dames, maar 
u krijgt dit seizoen nog een keer de 
kans om u opnieuw te scharen in de 
“hogere regionen”. 
Wat betreft de B-lijn: Ach, dames 
Oostendorp/Brand nou toch: met 
slechts 00.05% verschil eindigden u 
beiden als vijfde. Let op uw plaats! 
Eén, nou ja misschien wel twee, over-
slagen had het mogelijk gemaakt 
ook u in de “hogere regionen” te 

mogen begroeten. In plaats daarvan 
verwelkomen de spelers van Har-
tenvrouw Thecla Maarschalk/Rees 
van der Post,Kokkie van den Kerk-
hoven/Corry Smit, Reina Slijkoord/
Renske Visser en Bibeth Koch/ Ti-
na Wagenaar. Door omstandighe-
den wordt volgende week niet ge-
bridged bij Hartenvrouw. De eerst-
volgende speelmiddag is dinsdag 
23 februari, men gaat dan verder 
met de laddercompetitie. Ook spe-
len bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij 
Alice Oostendorp, tel. 0297-540183.

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 8 februari 
speelde de BVU de 4e ronde van de 
3e parencompetitie. De uitslagen:

A-lijn:
1Marineke Lang &
Martin Kok 62,50%
2 Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer 59,03%
3 Gertrude Doodkorte &
Trudy van den Assem 57,29%
4 Marijke van Praag &
Ger van Praag 53,82%
4 Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen 53,82%
6 Bep de Voijs &
John de Voijs 53,47%
7 Leo Leenen &
Henk van der Schinkel 52,08%

B-lijn: 
1Greet Stolwijk &
Henk Stolwijk 74,00%
2 Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit 63,00%
3 Corry Olijhoek &
Ria Wezenberg 60,50%
4 Wim Baars &
Marcel Dekker 57,50%
5 Ineke Hilliard &
Huib van Geffen 50,42%
6 Nel de Ruiter &
May Verhoef 48,50%
7 Riki Spook & Hans Geels 47,92%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 

in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd.

Ook bridgen bij BVU?
Is uw interesse gewekt en wilt u we-
ten of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met haar secreta-
ris, Marineke Lang, zij helpt u graag 
verder. Zij is na 18.00 uur bereik-
baar onder telefoonnummer 569432 
of via e-mail bvu@telfort.nl.

Etienne Spee stopt na dit
seizoen met Qui Vive dames 1
De Kwakel - Aan het einde van dit 
zeer succesvol verlopende seizoen 
zal Etienne Spee stoppen als trainer-
coach van Qui Vive dames 1, omdat 
hij heeft gekozen voor een nieuwe 
uitdaging bij een andere club met 
ambities. Onder zijn leiding staat 
Dames 1 momenteel met 9 punten 
voorsprong bovenaan in de 1e klas-
se A en hij zal zich blijven inspan-
nen om het felbegeerde kampioen-
schap te realiseren. Ter voorberei-

ding hierop vertrekt hij met dames 
1 op maandag 22 februari a.s. naar 
Valencia voor een trainingskamp. 
Het bestuur van Qui Vive is op zoek 
naar een waardig opvolger. Etien-
ne Spee maakt binnenkort bekend 
waar hij zijn nieuwe uitdaging heeft 
gevonden. Het bestuur van Qui Vive 
bedankt Etienne Spee voor al zijn in-
zet en de bijdrage die hij heeft gele-
verd aan het succes van dames 1 en 
wenst hem veel succes.

Uitslag 
klaverjas-
marathon
De Kwakel - Zaterdag 6 februa-
ri is er gekaart vanaf 10.00 uur, met 
om 17.10 uur de laatste ronde. On-
der leiding van Willem Verkerk is de 
dag weer goed en gezellig verlopen. 
Met als uitslag.

1. Cor de Beer  16750 punten
2. Kees Vendrik  16632 punten
3. Leen van Bemmelen  16596 punten
4. Dhr.Pothof  16513 punten
5. Sjaak van Egmond  16333 punten

De poedelprijs was voor Dhr. Tönnis 
met 13341 punten.

Opvallend was wel dat Ton van der 
Haak, vorige week de Kampioen van 
de Kwakel, nu op de 65e plaats is 
geeindigd.

Rockband So What zondag 
in het fort in De Kwakel
De Kwakel – Sinds kort geeft Ca-
fé-Bar ‘t Fort in De Kwakel bands 
uit De Kwakel, ongeacht hun be-
kendheid of onbekendheid, de kans 
op te treden. Aankomende zon-
dag is de band “So What” aan de 
beurt. Van hen kunt u verwachten: 

de mogLouis Armstrong op ana-
bole steroïden of een zwijmelnum-
mer van Robbie Williams als heftige 
rockballad, de mannen van So What 
draaien er hun hand niet voor om! 
Met zanger Frans (de Skreeuwerd) 
Buring als groots en meedogen-

loze frontman, gitarist/zanger Eric 
(de Twangerd) Wesseling, zanger/
gitarist Wim (de Blerderd) de Jong, 
drummer Bram (de Beukerd) Wen-
dels en bassist Hans (de Boemerd) 
Grimm staat de band So What ga-
rant voor een avond stevige, strak-
ke en energieke rock’n’roll waar het 
speelplezier vanaf spat!
De zoveelste rockcoverband? Ca-
fé-Bar ‘t Fort dacht het even niet! 
Hier wordt duidelijk een extra di-
mensie toegevoegd. Kom het maar 
eens ondergaan en oordeel zelf! Ca-
fé-Bar Het Fort, adres: Het Fort 55 in 
De Kwakel (toegang gratis, aanvang 
20.00 uur).
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Afzwemmen bij Zwem-
vereniging De Ronde Venen!
De Ronde Venen - Op de afdeling 
Diploma Zwemmen bij Zwemvereni-
ging De Ronde Venen (ZDRV) heb-
ben afgelopen zaterdag 14 leerlin-
gen afgezwommen voor het A, B en 
C-diploma, 7 leerlingen voor Snorke-
len 3 en 13 leerlingen voor het Sur-
vival-diploma Dolfijn Brons. Er wordt 
in kleine groepjes gezwommen, zo-
dat er meer persoonlijke aandacht is 
voor de individuele leerling. 

Bij Diploma Zwemmen wordt op een 
gezellige manier zwemmen geleerd 
voor het Zwem-ABC. De ZDRV vindt 
het belangrijk dat de leerling eerst 
goed vertrouwd raakt met het wa-

ter. Daardoor zal het aanleren van de 
overige vaardigheden met veel meer 
plezier beleefd worden.
Na het Zwem-ABC wordt er verder 
gezwommen voor de zwemvaardig-
heidsdiploma’s en het snorkelen, 
balzwemmen, survival, aqua sportief 
en eventueel kunstzwemmen. Dit al-
les wordt een half uur per week op 
drie niveaus gegeven. 

Geslaagden
A-diploma: Karèn Mansourov, Tim 
Millenaar, Wessel Rijneveld, Sanne 
Smit en Maarten Vos.
B-diploma: Edward Deen, Thomas 
Duin, Tim Geluk, Ilke de Lange en 

Britt van Zijl.
C-diploma: Anna Louwerse, Stan 
van Schaik, Myrthe van Vliet en Cyn-
thia Vree.
Snorkelen 3: Deborah Hartman, 
Bart Hoogendoorn, Tanja Kamp, Tes-
sa Oudijk, Nienke Scheenaart, Mat-
thias Verhoek en Sterre Westen-
brink.
Dolfijn Brons: Brandon van den 
Aardweg, Laura Broekhuijse, Mar-
jolein Broekhuijse, Frans de Bruijn, 
Sjaak de Bruijn, Marjon de Bruijn, 
Tim Dressel, Birgit Heijnemans, Arie 
Langelaar, Bart van Leeuwen, Daniël 
van Leeuwen, Jelle Scheenaart, Thij-
men Westenbrink.

Geslaagden survival 

Geslaagden snorkelen 3 Geslaagden diploma A, B en C

Flink gehavend Dames 1 
Atalante geeft uiteindelijk op
Vinkeveen – Al enige tijd kampt 
Dames 1, gesponsord door Krijn 
Verbruggen en Haaxman Lichtrecla-
me, met personele problemen. Pas 
sinds drie weken zorgt dit ook voor 
serieuze problemen en moet er een 
beroep gedaan worden op ames 2 
om de selectie compleet te houden. 
Twee weken ging dit goed, maar af-
gelopen vrijdag ging Atalante moe-
gestreden tegen het iets hogerge-
plaatste Lovoc ten onder.
Het begon allemaal op zaterdag 30 
januari toen V.V. Atalante Dames 1 
op bezoek moest bij AVV Keistad 
D2. Aanvoerster Carin van Tellin-
gen was op vakantie en Nancy Lij-
ten geblesseerd, gelukkig was Na-
talie van Scheppingen van Dames 
2 bereid om mee te gaan. Zonder 
trainer/coach Sjaak Immerzeel won 
het team overtuigend de eerste set 
(15-25). De tweede set ging net zo 
overtuigend naar Keistad (25-17). 
Atalante knokte voor wat ze waard 
was en wist de derde en vierde set 
steeds nipt te ontsnappen (beide 
23-25). De wedstrijd ging met 1-3 
dus naar de Vinkeveense equipe.
Een week later stond de thuiswed-
strijd tegen VC Allvo op de rol. Nog 
meer problemen deden zich voor, 
want ook Marlieke Smit en Loes 
Kuijper waren er nu niet bij. Met 
slechts vijf speelsters ging het niet 
lukken, dus Dames 2 kwam het 
team steunen met wederom Nata-
lie van Scheppingen, Inge Bakker en 
Annemarieke Smit. 
Er stonden maar liefst twee speel-
sters van Dames 2 in de basis (Na-

talie op buiten en Inge voor het eerst 
van haar leven op de libero) en dat 
was in het begin nogal zoeken. VC 
Allvo had een team met jonge mei-
den, die knokten voor elke punt en 
zo wist zij de eerste set te winnen 
(19-25). De tweede set gaf Atalante 
veel meer servicedruk en was agres-
siever aan het net. Dit resulteerde in 
een setwinst (25-18). Er was duide-
lijk sprake van een gelukszijde, want 
na de setwissel pakte VC Allvo (23-
25) en vervolgens Atalante (25-22) 
weer een set. Een vijfde set was dus 
een feit. Met uiteindelijk ook Anne-
marieke binnen de lijnen bestond 
het team uit drie speelsters van Da-
mes 1 en drie van Dames 2. Deze 
mix bleek te werken, want het team 
gaf flink gaf. Na de veldwissel kwam 
Annemarieke op service en scoorde 
een groot aantal punten achter el-
kaar. Helaas lukte het laatste punt 
net niet, maar dat werd daarna goed 
gemaakt en ze ging de vijfde set 
(15-8) en daarmee ook de wedstrijd 
gewonnen.

Compleet
Afgelopen vrijdag was het team 
weer bijna compleet. Nancy is nog 
steeds geblesseerd en Astrid was 
door een schouderblessure ook niet 
volledig inzetbaar. 
Coach Sjaak Immerzeel startte de 
wedstrijd tegen Lovoc in Loosdrecht 
met Irma Schouten op spelverdeling, 
Mirjam van der Strate op diagonaal, 
Loes Kuijper en Marleen Sonder-
meijer op buiten en Suzan Heijne 
en Carin van Tellingen op midden. 

Aangezien Marlieke nog niet hele-
maal fit was, werd besloten haar in 
eerste instantie nog niet in te zet-
ten als libero. 
De eerste set kende een minde-
re eerste fase, waarna Atalante op 
stoom kwam en punt voor punt 
dichter naar Lovoc kroop. Helaas 
was het net iets te laat om de set-
winst binnen te halen, maar het gaf 
goede moed voor set 2 (25-21).
De tweede set liet echter helaas een 
gelijk beeld zien. Dames 1 zocht 
naar vaste lijnen, maar kon ze moei-
lijk vinden omdat veel speelsters 
niet op hun eigen plek konden spe-
len. Daarbij had het team moeite 
met het lange blok van Lovoc, dat 
een uitstekend spelende midden-
vrouw binnen de lijnen had. Astrid 
werd binnen de lijnen gebracht voor 
Carin, dit had even het gewenste ef-
fect, maar het kon Atalante niet in 
de schwung krijgen. De tweede set 
ging ook verloren met 25-23.

De derde set was het tijd om te-
rug te slaan. Iedereen van het team 
had wel zin in een vijfsetter, maar 
dan moest de derde set wel gewon-
nen worden. Er leek in de beginfase 
een compleet nieuw team te staan. 
Er werd keihard gewerkt en ballen 
werden mooi verdedigd. Aan het 
net lukte het scoren nog niet altijd, 
maar dit werd door de verdediging 
gecompenseerd. Halverwege de set 
veranderde het spel ineens dras-
tisch. Alles ging mis en Lovoc liep 
de grote achterstand in en kwam 
Atalante zelfs voorbij. Astrid kwam 

nu voor Marleen in het veld en we-
derom had dit effect. Helaas net als 
de tweede set net niet genoeg en 
met 25-22 was een verloren wed-
strijd een feit.
De vierde set wilde het team nog 
een punt pakken, gewoon voor de 
eer. De start liet dit keer iets te wen-
sen over, maar nu was het midden-
stuk weer goed te noemen. Atalan-
te wist de ballen nu op de goede 
plaatsen neer te leggen en ook met 

de service kwam meer druk. Helaas 
voor de Vinkeveense dames kwam 
de goede middenspeelster van Lo-
voc aan het net en maakte punt na 
punt. Elke scherpe bal van Atalante 
werd genadeloos afgemaakt en veel 
aanvallen werden afgeblokt. Atalan-
te werkte hard, maar moest de strijd 
opgeven. Met 25-22 ging de vierde 
set verloren, met een 4-0 verlies tot 
resultaat.
Tot nu toe heeft Dames 1 van V.V. 

Atalante met zoveel blessures en 
afwezigen het nog prima gedaan. 
Er werd voor het eerst sinds maan-
den pas weer verloren en dit was 
ook nog tegen een hogergeplaatst 
team. Op dit moment bekleedt Da-
mes 1 heel knap de vijfde plaats.
Het team krijgt twee weken de tijd 
om te herstellen en zich weer op te 
laden. De eerste wedstrijd is op vrij-
dag 5 maart in de eigen Boei om 
20.00 uur tegen Wilhelmina D1.

Vijf finaleplaatsen voor de 
turners van Veenland
Wilnis - Op zaterdag 13 februa-
ri werd traditioneel de mini drie- 
en vierkamp gehouden in de Wil-
lisstee in Wilnis. ‘s Morgens om half 
acht waren ze al bezig met het op-
bouwen van de toestellen en om 
negen uur begon de wedstrijd. Het 
beloofde een lange dag te worden, 
want er waren heel veel deelnemers. 
Voor Veenland deden er maar liefst 
zes jongensploegen mee en twee 
meisjesploegen. Als eerste waren 
de driekampers aan de beurt. Deze 
turnen op de lange mat, het rek, en 
de brug gelijk. Iedereen deed keurig 
zijn best en ze turnden allemaal een 
prima wedstrijd. Met hoge zwaaien 
op de brug, borstwaarts om en ho-
ge ondersprongen op het rek en als 
laatste handstanden en koprollen op 
de mat was de wedstrijd weer heel 
snel afgelopen want je krijgt maar 

per toestel 12 minuten om je oefe-
ningen te turnen. Daarna was het 
de beurt voor de vierkampers. Hun 
turnen behalve op rek, brug gelijk, 
lange mat ook nog sprongen op de 
trampoline. Voor Veenland deden 
er twee ploegen mee. Een ervaren 
ploeg die al een paar keer deze wed-
strijd heeft geturnd en een ploeg die 
nog niet zo vaak heeft meegedaan. 
Ze deden niet voor elkaar onder, ze 
turnden allemaal prima oefeningen. 
Om 13.00 uur was de prijsuitreiking 
en wat bleek bij de driekamp was er 
een ploeg vijfde, een ploeg tweede 
en een ploeg eerste. Het feest was 
nog niet voorbij want bij de vier-
kamp bleek de “jonge ploeg” derde 
en de andere ploeg eerste. Vol trots 
met een mooie medaille kon ieder-
een weer naar huis. De trainsters zijn 
uiteraard zeer tevreden en ze gaan 

vol goede moed naar de finale op 27 
maart aanstaande, ook in Wilnis.

KJC Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd 
dinsdag 9 februari een koppelkaart-
avond gehouden. Annie Veenhof met 
Frans Bierstekers werd eerste met 
5433 punten, tweede Janny en Bob 
Versteeg met 5171 punten, derde Bep 
Schakenbos en Miep Haak met 5157 
punten, als vierde An van der Meer 
en Noor Haak met 4968 punten, vijf-
de zijn geworden Cor de Haan en Elly 
Degenaars met 4612 punten. Bij Kees 
Kooijman en Wim Hofstaetter wilde 
bijna niets lukken en zij gingen met 
de troostprijs van 3559 punten naar 
huis. De volgende prijskoppelkaart-
avond is dinsdag 30 maart.
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BUBs en Urban Bikes bij 
Blom & Blom Fietsexperts
Mijdrecht - Een fiets en dan nog 
van een bepaald merk kunnen de 
meeste mensen nog wel voor de 
geest halen. Maar een BUB en Ur-
ban Bike?... Het zijn bijzondere fiet-
sen die verkrijgbaar zijn bij Blom & 
Blom Fietsexperts aan de Industrie-
weg 41 in Mijdrecht (recht tegen-
over Blokker). BUB staat voor Ba-
tavus Utility Bike. Een robuuste fiets 
die opvalt door zijn eenvoud en met 
een vormgeving waar de paper-
clip aan ten grondslag ligt. Een ef-
ficiënt uitgevoerde fiets die als ba-
sismodel leverbaar is in de kleuren 
wit, zwart gemoffeld, matzwart en 
zilversmoke. Een fiets ook met een 
terugtraprem. Het bijzondere aan 
deze fiets is dat de liefhebber hem 
naar eigen idee en smaak verder 
kan ‘aankleden’ met accessoires en 
er aldus een eigen persoonlijkheid 
en herkenbaarheid aan kan geven. 
Bijvoorbeeld met een kleurenset 
in vijf kleuren: rood, groen, blauw, 
paars en oranje. Daarmee kan je de 
fiets compleet stylen, waaronder de 
handvatten aan het stuur, de voor- 
en achterbagagedrager, het frame 
en zelfs de ventielen! De BUB XC is 
een complete uitvoering met voor- 
en achterdrager, verlichting en slot. 
De fiets is heel gebruiksvriendelijk, 
bijvoorbeeld om boodschappen te 
doen en tegelijkertijd andere baga-
ge te vervoeren. Er is een dames- 
en herenuitvoering. Maar de BUB 
is overwegend geschikt voor jon-
ge gebruikers. Een ander kenmerk 
is ook dat de fiets oersterk is. Het 

is een geheel nieuw ontwerp dat re-
centelijk door Batavus op de markt 
is gebracht. De BUB is leverbaar 
voor 399 euro.
Maar er is meer. Nieuw is ook de 
Urban Bike van het merk Cortina. 
Verkrijgbaar als dames- en heren-
fiets. Een robuuste en sterke fiets 
voor stadsgebruik of woon/werk-
verkeer. Voor deze fiets is keuze uit 
een ruim assortiment aan nuttige 
accessoires. Ook deze fiets is naar 
ieders wens en smaak uit te rusten. 
De Urban Bike HPV (Human Power 
Vehicle) is naar keuze voorzien van 
Shimano Nexus 3 of 7 versnellingen 
en uitgerust met ballonbanden. De 
fiets is opgebouwd uit aluminium 
en bovendien hufterproof zoals dat 
heet. De Urban Bike is te koop van-
af 499 euro en wordt exclusief door 
Blom & Blom Fietsexperts geleverd. 
Meer weten? Stap eens binnen bij 
Blom & Blom Fietsexperts of bezoek 
eerst de website: 
www.urban-fietsen.nl.

Totaal leverancier
Blom & Blom Fietsexperts is een to-
taalleverancier van nagenoeg al-
le soorten fietsen voor jong en oud. 
Daaronder elektrische fietsen, toer-
fietsen, racefietsen, kinderfiet-
sen, loopfietsen, skelters, moun-
tain bikes, fietsen voor woon/werk-
verkeer, bijzondere fietsen (zoals de 
BUB en Urban Bike), racefietsen 
van bekende merken (Hi Bike en 
Trek), alle accessoires, onderdelen 
en toebehoren, kleding, tassen, en-

zovoort, enzovoort. Men heeft een 
eigen reparatie- en serviceafdeling, 
waaronder snelreparatie ‘klaar ter-
wijl u wacht’, een ophaalservice voor 
defecte fietsen (ook vanuit Vinke-
veen).
“Een service van ons is ook dat we 
bijvoorbeeld aan een echtpaar dat 
een elektrische fiets wil, er ieder een 
meegeven van een ander merk. Dan 
kunnen ze die om en om voor een 
dagje testen welke het prettigst is”, 
vertelt Emiel Scholten die al sinds 
het begin bij Blom werkt. Intussen 
is ook de zoon van eigenaar Huub 
Blom, Mike, in de zaak van zijn va-
der werkzaam. Overigens vergt een 
elektrische fiets specifiek onder-
houd dat door de dealer, hier dus 
Blom, moet worden uitgevoerd. “Dat 
kan niet zomaar door een willekeu-
rige monteur of fietsenzaak wor-
den uitgevoerd omdat bijvoorbeeld 
na het vervangen van de accu, deze 
met behulp van software moet wor-
den ingeregeld. Er komt dus wel wat 
meer bij kijken dan alleen de moer-
sleutel hanteren”, vertelt Mike. “De 
fietsenmaker van vandaag is een 
specialist pur sang.” 
Hoewel er nog sneeuw ligt zal het 
voorjaar zich op (korte?) termijn 
toch een keer gaan aandienen. Bij 
Blom & Blom Fietsexperts zijn ze er 
klaar voor. Wie het fietsseizoen al 
aan de benen voelt kriebelen kan 
alvast eens vrijblijvend een kijk-
je nemen bij al het moois dat deze 
volwaardige fietsenspeciaalzaak te 
bieden heeft.

Emiel Scholten en Mike Blom demonstreren u graag de BUB en de Urban Bike

Wethouder Levenbach: brief is er for-
meel niet

College en raad Uithoorn hebben lak aan brieven provincies

”Besluiten over Garage-
variant en de Knip 
blijven staan!”
vervolg van de voorpagina

“Uw stelling dat de keuze voor de 
garagevariant sterk afwijkt van de 
uitgangssituatie waarmee rekening 
gehouden is bij de besluitvorming 
over de omlegging van de N201, 
is niet houdbaar. Feit is immers dat 
juist in deze variant al het verkeer 
met een herkomst of bestemming 
in het oude Dorpscentrum Uithoorn 
nog steeds via de oude N201/Am-
stelhoek, Uithoorn kan bereiken. In-
terlokaal bestemmingsverkeer voor 
de overige delen van Uithoorn wordt 
echter, zoals te doen gebruikelijk, 
geacht via de omgelegde N201 de 
meest geëigende ontsluitingsweg 
(Amsterdamseweg, Zijdelweg of 
Legmeerdijk, te kiezen.
Voor ons is het weren van door-
gaand verkeer in het centrum van 
Uithoorn een belangrijke, niet voor 
discussie vatbare randvoorwaarde 
voor het verbeteren van de leefbaar-
heid in Uithoorn en voor het creëren 
van een aantrekkelijk Dorpscen-
trum. Wij merken dat de leefbaar-
heid in de Amstelhoek daarmee ook 
sterk verbetert”.

Brug
“U stelt dat u niet betrokken bent 
geweest bij het onderzoek naar de 
diverse varianten voor een oever-
verbinding. Op zich is deze consta-
tering juist, maar tegelijkertijd vra-
gen wij ons af wat de meerwaarde 
daarvan zou zijn geweest.
Het besluit tot het aanbrengen van 
een knip was immers allang gele-
den genomen en is als uitgangs-
punt meegenomen in de vervolg-
studie N201 waarbij ook de provin-
cie Utrecht betrokken is.
Bij de onderzoeken is ook de ge-
meente De Ronde Venen uitgebreid 
betrokken geweest, alsmede het 
buurtcomité Amstelhoek, winke-
liersverenigingen enz. Met het be-
sluit te kiezen voor de garagevariant 
als uitgangspunt voor de verdere 

Van Dam: inhoud brief is bij wethou-
der bekend

planontwikkeling voor het centrum 
van Uithoorn komt onze gemeente 
tegemoet aan de vele geluiden uit 
de samenleving van De Ronde Ve-
nen en Uithoorn”, aldus de brief van 
het college van Uithoorn, gericht 
aan de provincie Utrecht.

Besloten
Bijna de voltallige raad, behalve de 
nieuwe partij Ons Uithoorn, stond 
achter de brief van het college en 
was voor het voorstel om het plan 
van de garagevariant in te brengen 
in het masterplan, zodat de brug nu 
ook een onderdeel is van het tota-
le waterplas. 

Alleen Van Dam van Ons Uithoorn 
vond deze variant iets. Hij was voor 
het teruggaan in de tijd en wilde de 
loopbrug terug. Maar dat niet al-
leen, eigenlijk wilde hij dat het he-
le voorstel van de agenda zou wor-
den gehaald, omdat er een brief van 
provincie Noord-Holland onderweg 
was, met een soortgelijke inhoud 
als die van de provincie Utrecht. Hij 
had deze middag nog contact ge-
had met de provincie en de provin-
cie had hem medegedeeld dat ook 
de wethouder mondeling reeds op 
de hoogte was gebracht over de in-
houd van de brief.
Wethouder Levenbach zat er niet 
zo mee. Aan zijn lichaamstaal was 
duidelijk op te merken dat hij de 
inhoud van de brief echt wel wist, 
maar hij stelde: “de brief van de pro-
vincie Noord-Holland is er formeel 
nog niet. De gedeputeerde heeft mij 
een paar weken terug – ook mon-
deling – medegedeeld dat het kie-
zen van de garagevariant een be-
sluit is van de Uithoornse raad en 
niet van de provincie. Laat wel dui-
delijk zijn: u besluit vanavond niet 
dat de garagevariant er komt. U be-
sluit om het plan in te brengen in 
het masterplan en daar wordt het 
dan een onderdeel van. Dat master-
plan wordt in projecten uitgevoerd 
en de brug is een van de projecten. 

Is dat aan de beurt, dan begint pas 
de uitwerking, het plannen maken, 
en worden er opnieuw besluiten ge-
nomen”, aldus de wethouder.

Jubileumconcert van het 
Regiokoor De Ronde Venen
De Ronde Venen - Ter gelegen-
heid van het vijfjarig bestaan ver-
zorgt het Regiokoor De Ronde Ve-
nen, met medewerking van Caroli-
ne Stam,-sopraan, José Scholte-alt, 
Arco Mandemaker-tenor, Matthijs 
Mesdag-bas en het Nationaal Sym-
fonisch Kamerorkest, onder de be-
zielende leiding van dirigent Gert 
Hans, een afwisselend concert.
Op het programma staan het Stabat 

Mater van J. Rheinberger, de bij ve-
len bekende Cantique de Jean Raci-
ne van G. Fauré en het Requiem van 
W.A. Mozart. Verder kunt u luisteren 
naar het Salve Regina van F. Men-
delssohn, uitgevoerd door sopraan 
en orkest, en het Adagio e Grave-al-
legro van de 8e Symfonie, eveneens 
van deze componist.   
Dit concert wordt gehouden in de 
R.-K. kerk van Mijdrecht/Wilnis op 7 

maart a.s. en begint om 15.00 uur.
De entree bedraagt 15,- euro en 
toegangskaarten zijn verkrijgbaar 
bij de leden van het koor, boekhan-
del Mondria te Mijdrecht, Drogisterij 
De Bree te Vinkeveen en vóór aan-
vang van het concert bij de ingang 
van de kerk. Meer informatie over 
het koor en het programma kunt u 
vinden op 
www.regiokoorderondevenen.nl

Sizzling Jazz met Lils 
Mackintosh in De Boei

Vinkeveen - Er stond een dikke rij 
voor de deur van de zaal en de geur 
van verse koffie vulde de ruimte. Het 
was even dringen om een goede 
plek in het publiek te kunnen vin-
den. Men had er zin in.

De vrijdagavond in De Boei beloof-
de een bruisende jazzavond te wor-
den met René van Beeck en Lils 
Mackintosh. 

De bassist had wederom een kwar-
tet samengesteld van wereldklas-
se; op drums Chris Strik, de man 
met vele gezichten en een immen-
se techniek; op saxofoon Johnny 
Boston, niet alleen een steengoede 
saxofonist, maar ook een verdien-
stelijke zanger; en achter de vleugel 
de onverstoorbare pianist Jonn Rey-
na, jazzmusicus van kinds af aan, 
avontuurlijk in zijn solo’s en uniek in 
zijn energieke stijl.

Met een vrije improvisatie op on-
der meer ‘Here’s that rainy day’ zet-
ten de heren de toon voor de avond.  
Chris Strik bespeelde met handen 
en voeten zijn kanariegele drum-
stel, waarna Johnny Boston grap-
pen vertelde over zijn inburgerings-
cursus. Het publiek warmde op voor 
Lils Mackintosh. Men was er klaar 
voor.
 
Dimensie
Zodra ze ten tonele verscheen, leek 
alles een extra dimensie te krijgen. 
Haar energie sloeg direct over op 
publiek en begeleiding.

De mensen in de zaal zaten ineens 
kaarsrecht in de stoelen, de vleugel 
was plotseling niet meer verkouden 
en Johnny Boston, die kort ervoor 
nog ruzie had met zijn instrument, 
beroerde zijn sax weer liefdevol. De 
muzikanten leken het publiek te ver-

geten en vierden hun feestje. Spon-
taniteit en plezier waren in elke noot 
terug te horen en de zaal genoot 
met volle teugen.
Met haar eigenwijze uitstraling en 
directe benadering wist de zange-
res het publiek in te pakken zon-
der een woord gezongen te heb-
ben. Direct na de eerste toon werd 
zij met haar ultieme techniek, creati-
viteit en timing door de zaal bemind. 
Het stemgeluid is absoluut uniek en 
zeer veelzijdig te noemen. Op som-
mige momenten deed ze denken 
aan de grote Nina Simone, op ande-
re momenten weer aan Tina Turner 
en bij de vertolking van het nummer 
‘There was a boy’ overtrof ze het ge-
luid van Dinah Washington. De mi-
crofoon leek vanwege een enorm 
volume soms overbodig en bij haar 
sprankelende klanken kon niemand 
stil blijven zitten. Lils Mackintosh 
raakt haar publiek.
 
Spotlights
Voortdurend deelde de diva haar 
plaats in de spotlights met de be-
geleiding en gaf ze solo’s uit han-
den. Met Johnny Boston zong ze de 
jazzversie van ‘Stand by me’ en Re-
né van Beeck verleidde ze tot een 
scatsolo die de zaal deed verbazen. 
Het was iedereen volkomen dui-
delijk dat Lils Mackintosh terecht 
een Edison Award gekregen heeft. 
Niet alleen kan ze zich meten met 
de groten der aarde, ze staat ook 
nog eens garant voor een heerlijke 
avond uit.
  
Stichting Cultura organiseert haar 
volgende avond op vrijdag 5 maart 
aanstaande in De Boei met een zin-
derend optreden van flamencokoor 
‘Calle Real’. Aanvang 20.30 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop via www.cultura-drv.nl, 
boekhandel Mondria in Mijdrecht 
en drogisterij De Bree in Vinkeveen.
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Uithoorn - Het kan niet op bij AH Jos van den Berg. Was het veertien dagen geleden dat de familie Van Overbruggen uit Uithoorn de gelukkige was die een winkelwagen mocht vullen 
met boodschappen, afgelopen vrijdagmorgen waren het Thea en Harry Seijmonsbergen uit De Hoef. Zij mochten één minuut lang hun boodschappenwagen gratis volpakken met diverse 
artikelen naar keuze. Dat was de prijs die zij hadden gewonnen tijdens de winkeliersactie in december vorig jaar. Daarbij moesten zij bij drie winkels op het Amstelplein inkopen doen voor 
in totaal vijftig euro en de kassabonnen dienden zij, voorzien van naam en telefoonnummer en aan elkaar vastgeniet, te deponeren in daarvoor bestemde tonnen. Dat had Thea dan ook 
dapper gedaan en zij was op 31 december een van de gelukkige prijswinnaars.

Weer gratis boodschappenwagen bij            Jos van den Berg

Naast allerlei andere mooie prijzen had AH Jos 
van den Berg daarbij als prijs dat de winnaar er-
van één minuut gratis in de super mocht shop-
pen. Daarin liet Thea zich met behulp van Harry 
niet onbetuigd en na het aftellen door Jos van den 
Berg ‘drie, twee, een… start’, snelde zij langs de 
rekken, daarbij kennelijk duidelijk wetend waar 
zij moest zijn. Achteraf bleek dat zij sinds de ope-
ning van AH Jos van den Berg drie jaar geleden 
er altijd haar boodschappen haalt en zo’n beetje 
weet wat er in welk schap staat. Kort en goed, 
in de haar geboden minuut pakte zij voor welge-
teld 309,24 euro aan boodschappen in de wagen. 
Weliswaar nog geen record, want dat is ruim 100 
euro hoger, maar toch mooi meegenomen.
Thea en Harry hebben vier dochters en drie klein-

kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar. Ook aan 
die familieleden was gedacht bij het (vooraf) be-
denken en (ter plaatse) pakken van de artikelen. 
“Zelf had ik tussen de 125 en 150 euro geschat, 
maar het loopt toch harder op dan je denkt,” al-
dus een enigszins buiten adem geraakte Thea die 
toegeeft na het winnen van de prijs in december 
tijdens haar wekelijkse boodschappen goed om 
zich heen te hebben gekeken om te zien waar 
alles staat… Dit tot groot plezier van Jos van den 
Berg die haar en haar echtgenoot persoonlijk be-
geleidde naar de kassa om de boodschappen op 
rekening van de zaak te zetten.
Na de felicitaties, de digitale vastlegging voor 
deze krant en de onvermijdelijke koffi e tijdens 
het napraten, werd de inhoud van de winkelwa-
gen eerst naar de auto overgebracht. Vervolgens 

keerden de prijswinnaars terug naar de winkel, 
nu om rustig de wekelijkse boodschappen in te 
slaan. Vanzelfsprekend dit keer voor eigen reke-
ning.

Prijzen Kwakelse Veiling
De mogelijkheid voor het gratis volpakken van 
een boodschappenwagen is nog steeds moge-
lijk. Tijdens de vijftigste Kwakelse Veiling begin 
november vorig jaar heeft AH Jos van den Berg 
twee prijzen van telkens één minuut ingebracht. 
Daarvoor hebben de winnaars zich nog niet ge-
meld! Dat geldt tevens voor twee prijzen voor een 
winkelwagen vol boodschappen tegen 50 procent 
korting! Welke winnaar meldt zich daarvoor?...

Wat inmiddels wél speelt gaat 
kinderen aan. Namelijk het 
verzamelen en ruilen van voet-
balplaatjes. Voor elke tien euro 
aan boodschappen krijgt men 
vijf voetbalplaatjes. De run 
erop door de jeugd is al goed 
merkbaar. 
Zij krijgen vandaag, woensdag 
17 februari hun kans. Dan is er 
de eerste ruildag. Bij AH Jos 
van den Berg gebeurt dat in de 
centrale hal van het winkelcen-
trum AmstelPlein. De tweede 
ruildag staat voor woensdag 
3 maart gepland. Dus op naar 
AmstelPlein om te ruilen!

Thea en Harry hebben vier dochters en drie klein-
keerden de prijswinnaars terug naar de winkel, 

Wat inmiddels wél speelt gaat 
kinderen aan. Namelijk het 
verzamelen en ruilen van voet-

Wat inmiddels wél speelt gaat Wat inmiddels wél speelt gaat 

Thea en Harry Seijmonsbergen uit De Hoef mochten 1 minuut gratis boodschappen doen.
Winkeleigenaar Jos van den Berg (li.) en assistent-bedrijfsleider Ina Verkerk (re.)

zorgden voor de juiste toedracht

Paren Danscentrum Colijn wederom succesvol

Jan en Marianne Kooijman 
promoveren naar de 
hoofdklasse
Uithoorn - Vorige week behaalden 
de dansparen van Danscentrum Co-
lijn in Uithoorn al veel prijzen, zoals 
u in deze krant heeft kunnen le-
zen, maar na vorige week op een 6e 
plaats te zijn geëindigd in Hilversum 
(vorige week niet vermeld) behaal-
den Jan en Marianne Kooijman af-
gelopen zaterdag in Kerkdriel met 
een schitterende 2e plaats in de Se-
nioren A II klasse de laatste pun-
ten voor promotie naar de Hoofd-
klasse Senioren. Jan en Marianne 
Kooijman dansen al jaren wedstrij-
den op hoog niveau bij de senioren. 
Eerst begonnen in de Senioren I –
klasse (de klasse vanaf 35 jaar) en 
een aantal jaren geleden de over-
stap gemaakt naar Senioren II (van-
af 45 jaar). 
Zij worden vanaf het begin van 
hun wedstrijdcarrière bij Danscen-
trum Colijn getraind door Stella Co-
lijn, die samen met haar man Cees 
de dansschool in 1975 oprichtte. En 

niet zonder resultaat, de prijzenkast 
van Jan en Marianne puilt inmid-
dels uit! 
Jan en Marianne leven echt voor 
het dansen. Ze doen aan bijna ie-
dere wedstrijd (deze zijn bijna ie-
der weekend)  mee, en gaan ook dit 
jaar in mei weer meedoen aan het 
grootste dansevenement ter wereld 
in Blackpool, Engeland. Dansparen 
uit de gehele wereld doen mee aan 
dit spektakel. 
Jan en Marianne, gefeliciteerd met 
deze geweldige prestatie!

Junioren
Ook de juniorenparen van het Dans-
centrum reisden af naar Kerkdriel 
maar dan op Valentijnsdag. 
De dames van deze dansparen had-
den ’s ochtends vroeg allemaal een 
bloemetje mogen ontvangen van 
hun aanbidders, en waarschijnlijk  
ging het daarom zo goed, want ie-
dereen mocht minimaal één prijs 

meenemen uit Kerkdriel !
Selmar Smit en Charlotte Rietveld 
dansten zich naar een 5e plaats in 
de Debutanten 2 Standaard en de 
4e plaats in de Debutanten 2 La-
tin. Ook Jeffrey Slof en Suzanne 
v.d. Schilden namen 2 prijzen mee; 
zij werden 5e in de Debutanten 3 
Standaard en 6e in de Debutanten 
2 Latin. 
’s Middags mochten Christiaan van 
Toor met Erina Bassaly en Willem 
en Christel Foppen aan de bak in 
de Nieuwelingenklasse Standaard. 
Chris en Erina behaalden hun eer-
ste prijs in deze klasse en werden 
knap 4e. Willem en Christel hebben 
inmiddels de smaak te pakken, want 
na hun 3e plaats vorige week in Hil-
versum, werden ze ook dit keer 3e. 
Volgende week zullen de paren af-
reizen naar een grote wedstrijd in 
Tilburg. Alle paren gefeliciteerd met 
hun prijzen en veel succes volgen-
de week!

Zaterdag werkt Knotgroep 
Uithoorn in Botshol
Regio - Zaterdag 20 februari werkt 
de Knotgroep Uithoorn in Botshol. 
Onder leiding van Sytze de Vries 
wordt in dit prachtige gebied van 
Natuurmonumenten een ochtend 
hard gewerkt aan het behoud van 
de balans tussen de rietlanden en 
de bospercelen. Als je in dit gebied 
geen beheersmaatregelen zou ne-
men, zou alles dichtgroeien tot een 
moerasbos. Het mooie van Bots-
hol is dat er naast het water en het 

bos ook veel ruimte is voor het riet. 
Veel bijzondere vogels zijn voor hun 
broedgelegenheid afhankelijk van 
deze combinatie van water, riet en 
bos. Zo is de broedkolonie van de 
lepelaars in Botshol afhankelijk van 
een beschutte plek in het riet tegen 
een bosrand.
Zaterdag 20 februari neemt Syt-
ze de Knotgroep niet met de boot 
mee naar de werkplek. Er ligt nog 
te veel ijs. De groep moet zeker 20 

minuten lopen om op de juiste plek 
te komen. Daar moeten te hoog uit-
geschoten elzen en berken kort ge-
haald worden. De knotgroep verza-
melt zich om 9.00 uur bij de werk-
schuur van Natuurmonumenten in 
de haakse bocht van de Botsholse-
dijk in Waverveen. Iedereen die er-
van houdt om in dit prachtige na-
tuurgebied een ochtend hard te 
werken, is van harte welkom. De 
knotgroep zorgt voor goed gereed-
schap en handschoenen. Sytze zorgt 
voor koffie en koek, en na afloop om 
13.00 uur voor soep. Neem zelf laar-
zen mee, en een beker plus lepel.
Voor verdere informatie: Bert 
Schaap, tel. 0297-565172.

Ook juffen en meesters leren
Mijdrecht - Dinsdag 9 februari  
hebben de leerkrachten van Stich-
ting Sint Antonius een succesvolle 
studiemiddag gehad.  De Stichting 
Sint Antonius bestaat uit alle katho-
lieke basisscholen uit de gemeente 
De Ronde Venen.
De opening van deze middag vond 
plaats in Dorpshuis De Boei in Vin-
keveen.  Hier werden alle medewer-
kers van de Stichting welkom gehe-
ten door de voorzitter Ger Schinning 
en Onno Stokhof, bovenschools di-
recteur. Ook werden de collega’s 
van de Veenzijdeschool nog even 
extra welkom geheten in deze voor 

hen zo roerige tijd. Het programma 
van de dag bestond uit 2 onderde-
len: Een date met Theo Veldkamp en 
speeddaten. Dit allemaal gebaseerd 
op het thema  Passend Onderwijs. 
Theo Veldkamp is een gedragsspe-
cialist en met hem gingen de mede-
werkers in gesprek over hoe je het 
beste kunt omgaan met verschillen 
in je groep. Theo Veldkamp kon zeer 
inspirerend vertellen over de ver-
schillende ontwikkelingen in het on-
derwijs en hoe bepalend het gedrag 
van leerlingen en leerkrachten is. 
Het speeddaten had als doel dat 
medewerkers die in dezelfde groep 

werkzaam zijn, informatie met el-
kaar gingen uitwisselen onder het 
motto: Wat kunnen we van elkaar 
leren? Ook bij dit onderdeel bleek al 
snel dat men tijd tekort had. Er werd 
veel kennis van elkaar opgedaan.  

Na een inspirerende dag werd het 
geheel afgesloten door twee ac-
teurs: Jaap en Joop. Om het net-
werken met elkaar echt zichtbaar te 
maken, werden met bollen wol lijn-
tjes naar elkaar uitgegooid. Het net-
werk van de Stichting Sint Antonius 
kreeg op deze originele manier nog 
eens extra gestalte!



Uithoorn – Zondag 14 februari jl. or-
ganiseerde het rayon Zuid-Oost van 
de Judo Bond Nederland, district 

Noord-Holland een ontwikkelings-
toernooi voor geboortejaren 1999 
t/m 2001. Aan dit toernooi moch-

ten judoka’s meedoen die maximaal 
oranje band met een slip zijn. 
Voor Judoschool Blaauw deed Stan 
van den Berg mee. Nadat om 09.30 
uur iedereen was gewogen, werden 
de poules ingedeeld en konden de 
wedstrijden, nadat er aan het pu-
bliek een korte uitleg was gegeven 
van de spelregels, om 10.00 uur be-
ginnen.

Stan deed mee in de gewichtsklasse 
tot 38 kg. Al zijn vier poulewedstrij-
den wist hij met goed en aanvallend 
judo te winnen op een ippon. Hier-
door werd Stan poulewinnaar en 
had hij zich geplaatst voor de kruis-
finale. In de kruisfinale moest hij het 
opnemen tegen de 2e van de ande-
re poule. Ook in deze wedstrijd was 
Stan duidelijk de betere. Nadat hij 
een w-azari had gescoord met een 
een o-uchi-gari wist hij deze par-
tij te winnen met een houdgreep. In 
de finale moest Stan het opnemen 
tegen een judoka van Global Sport 
uit Amsterdam. Deze judoka nam 
het initiatief in de wedstrijd. Helaas 
voor Stan kwam hij in een houd-
greep terecht waar hij niet meer uit 
kon komen. Hierdoor werd Stan na 
zes wedstrijden verdiend 2e in zijn 
gewichtsklasse en mocht hij bij de 
prijsuitreiking trots een mooie me-
daille in ontvangst nemen.

Om 12.00 uur kwam er een einde 
aan een gezellige wedstrijddag en 
kon iedereen tevreden huiswaarts 
keren.
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Een tweede prijs voor Stan 
van Judoschool Blaauw

KDO gymnastiek scoort 
goed bij duowedstrijd
De Kwakel - Zaterdag 13 februari 
werd er een gymnastiekwedstrijd ge-
houden bij ODI in Leimuiden. Dit keer 
was het een duowedstrijd. De recre-
antenmeisjes van KDO hadden sa-
men tweetallen gevormd en moesten 
de oefeningen op de balk, lange mat, 
ringen en op de minitrampoline niet 
alleen heel netjes maar ook precies 
tegelijk uitvoeren. Een extra moeilijk-
heid, maar ook extra leuk, juist omdat 
je samen bent. Buiten meisjes van 
ODI waren er ook meisjes van Kwiek 
uit Nieuwveen aanwezig.

Goud voor Isa en Tara
Isa en Tara van KDO waren het 
beste duo van niveau A. Om negen 
uur werd er begonnen met niveau A 
voor de jongste meisjes van 6 tot en 
met 9 jaar. KDO had op dit niveau 
zes duo’s. Kim de Jong en Lynn 
van der Sluijs moesten het spits 
afbijten aan de ringen. Zij begonnen 
wat ongelukkig. Kim draaide te 
vroeg en Lynn sprong te laat af. 
Zij haalden hier net geen zeven. 
Elk toestel ging echter beter, zo 
scoorden zij op hun laatste toestel 
een 7,8 voor de lange matoefening. 
Zij eindigden als 7e met 29,4 
punten. Isabel Pouw en Melissa 
Misseijer zijn allebei nog 6 jaar oud 
en zitten net een maandje in deze 
groep. Toch durfden zij het aan om 
meteen met een wedstrijd mee te 
doen. Zij haalden mooie zevens op 
alle onderdelen en eindigden als 

8e met 29,1. Renske Beerens en 
Fee Hartman hadden er als dikke 
vriendinnen zichtbaar veel plezier in. 
Ze vergaten nog wel eens te groeten 
naar de jury, maar dat werd hun 
vergeven. Huppelend gingen zij van 
het ene naar het andere toestel. Ze 
eindigden als 6e met 29,6 punten. 
Op de vierde plaats en dus net niet 
op het podium eindigden twee duo’s 
van KDO gelijk met 30,0 punten. 
Jitske Lek en Jette Zuijderduin, die 
het hoogste cijfer, een 7,8 haalden 
aan de ringen door netjes tegelijk 
te zwaaien en af te springen. 
Samantha Geres en Marwa Haroun 
hadden een goed evenwicht op 
de balk en haalden daar hun 7,8.
Op het podium mochten Anne en Il-
se van ODI op de derde plaats klim-
men. Twee duo’s van Kwiek, Floor-
tje & Kim en Joyce & Manon werden 
gedeeld tweede met 30,8 punten. De 
beste twee kwamen echter van KDO. 
Isa Vlasman en Tara Meekel haalden 
drie hoge zevens op balk, sprong en 
ringen, maar kregen ook nog het 
hoogste cijfer van de dag voor hun 
heel netjes en tegelijk uitgevoerde 
langematoefening, een 8,5. 
Isa en Tara mochten op de hoogste 
trede klimmen om trots hun gouden 
medailles in ontvangst te nemen. Zij 
haalden een totaalscore van 31,1 
punten.

Zilver voor Laura en Isa
Zilver voor Laura en Isa in niveau B.

Het B niveau bestond uit 14 duo’s, 
waarvan er drie van KDO uit De Kwa-
kel kwamen. Laura van Schaick en 
Isa Wessels mochten steeds als eer-
sten beginnen bij de vier verschillen-
de onderdelen. Zij letten zo goed op 
elkaar dat ze drie mooie achten kre-
gen voor de balk, lange mat en rin-
gen. Ook werd alles keurig uitgestrekt 
uitgevoerd. Maryse Kempers en Jette 
Blommesteijn sprongen naar een 8,2 
met een goedgestrekte spreidhoek-
sprong en een halve draai. Ook voer-
den zij de handstand wissel en kop-
rollen op de mat goed gelijk uit.. Als 
laatste duo van het KDO groepje wa-
ren Eva Verstelle en Lilian Blesgraaf 
aan de beurt. Goed gelijk maar het 
kon allemaal nog wat netter en met 
meer power uitgevoerd worden. Zij 
kwamen op een totaal van 29,8 pun-
ten en werden hiermee 10e. Maryse 
en Jette grepen met hun 31,4 punten 
net naast de medailles en werden 4e. 
Op de derde plaats eindigden Gina 
& Carmen van Kwiek met 31,8. An-
nemarie & Iris van ODI waren supe-
rieur en werden met afstand eerste 
met 33,4 punten. Maar Laura en Isa 
mochten achter dit superduo de zil-
veren medailles in ontvangst nemen. 
Met een totaal score van 32,1 pun-
ten hadden zij een prima wedstrijd 
achter de rug. Iedereen kreeg deze 
ochtend wat lekkers en een mooi di-
ploma mee als herinnering aan een 
alweer zeer geslaagde dag voor de 
gymnastiek afdeling van KDO.

BACU-bridgers op snert-
rantsoen in De Quakel
De Kwakel - Sinds organisator Cor 
Hendrix zijn bridgedrives gelardeerd 
heeft met een stevige hap, weet ko-
ningwinter van geen wijken. Voor de 
derde maal op rij in twee maanden 
trotseerden de deelnemers sneeuw 
en ijs en deden dat deze keer in zo 
groten getale dat het de voedsel-
voorziening in verlegenheid bracht. 
Maar liefst 48 paren, verdeeld over 
drie lijnen, bonden met elkaar de 
strijd aan en zorgden zo voor “hond 
in de pot”! Dat het op een hout-
je moeten bijten grootse prestaties 
niet in de weg staat en wellicht juist 
stimuleert, blijkt uit de score van 5 
koppels boven de zestig procent.
In de A-lijn presteerden Lia van As 
& Ans Breggeman, dus op het hoog-
ste niveau, dit met 63,89% en de fles 
wijn voor de eerste plek. Tiny & Adri-
aan Kooyman maakten dit idem dito 

in de B-lijn waar met 60,71% en de 
C- lijn produceerde zelfs drie paren 
met deze superaantallen. Hier gin-
gen Corry & Ruud van der Peet met 
66,07% met de wijn en de eer van 
de beste te zijn aan de haal, gevolgd 
door Jannie & Nico Koning met 
64,88% en als beloning ook de wijn. 
Elisabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman werden hier derde met 
63,10%, moesten het zonder de fles-
sen stellen, maar waren zeer verguld 
met hun score!
Tweede in de A-lijn werden Agnes 
& Gerard de Kuijer met 56,25%, der-
de Coby Bruine de Bruin & Ada van 
Maarseveen met 55,21%. De vierde 
en vijfde plaatsen werden gedeeld 
door de paren Joke & Anton van 
Veen en Leny Heemskerk & Greet 
de Jong met een totaal van 53,82%.
Mies & Jan van der Lelie tekenden in 

de B-lijn voor de tweede plaats met  
58,93% gevolgd door Thecla & Vera 
Borggreven als derde met 57,14%. 
Fien vd Burg & Bep Verleun werden 
vierde met 55,06% en Riet & Wim 
Beijer schaarden zich met 52,98% 
ook bij de beste vijf van de lijn. De 
vierde en vijfde ereplaatsen in de C- 
Lijn waren voor Irene Egbers & An-
nie Lauwers met 59,82% en Henny 
& Lucas v.d. Meer met 53,57%.
De volgende drive van Bridge Acti-
viteiten Uithoorn vindt op zondag-
middag 7 maart plaats onder de op-
timistische naam “Lente Drive”. De-
ze keer zonder maaltijd waardoor 
de prijs per koppel op 10 euro uit-
komt en wederom in dorpshuis De 
Quakel.

Voor inlichtingen Cor Hendrix:
bacu@bacuweb.nl

Finale avond van sportief 
Quakeltoernooi dames
De Kwakel - Zaterdag 6 februa-
ri speelden vier damesteams, Pizze-
ria il Pappagatto, Nic. Boys, TV Koe-
riers en Zamida, om de felbegeerde 
cup van het 24ste Quakeltoernooi in 
De Kwakel.
Penalty’s moesten uiteindelijk de 
beslissing brengen in dit sportieve 
en gezellige toernooi.
De eerste kruisfinale ging tussen de 
veld- en zaalvoetballers van Pizze-
ria il Pappagatto en de veldvoetbal-
lers van Nic. Boys. De wedstrijd ging 

lang gelijk op, waarbij beide teams 
op hun kans loerden, maar de keep-
sters een sta in de weg waren. Nic. 
Boys scoorde als eerste door handig 
de verdediging van Pizzeria il Pap-
pagatto uit te spelen, waarop Pizze-
ria il Pappagatto besloot een tand-
je bij te zetten. De vele aanvallen 
die hieruit voortkwamen bleven niet 
onbeloond, toen Ilonka tweemaal 
het net wist te vinden. Met een 2-1 
winst was Pizzeria il Pappagatto de 
eerste finalist.

Ook tijdens de tweede kruisfinale 
tussen TVK en Zamida stonden er 
louter veld- en zaalvoetballers tus-
sen de lijnen. Zamida begon goed 
en stond met nog tien minuten op de 
klok verrassend 1-0 voor. TVK drong 
als titelhouder sterk aan, maar de 
keepster bleek lange tijd niet te pas-
seren. Tot vijf minuten voor tijd, toen 
de vermoeidheid van de wedstrijd 
van die middag in de benen sloeg 
bij Zamida, en TVK makkelijk uitliep 
naar een 3-1 winst. 

Troostplaats
De strijd om de troostplekken drie 
en vier ging tussen Nic. Boys en Za-
mida, dat weer sterk startte maar 
wederom een sterke keepster te-
genover zich zag. Als Zamida niet 
weet te scoren is het Nic. Boys dat 
dit wel tweemaal weet te doen en zo 
derde wordt op deze avond.
De finale tussen Pizzeria il Pap-
pagatto en TVK was helaas niet 
zo spectaculair als gehoopt, maar 
het bleef wel lang spannend in de 
Kwakelse sporthal. Bij het eindsig-
naal stond de 0-0 nog op het bord 
en moesten penalty’s de beslissing 
brengen. Beide teams verzilverden 
de eerste twee pingels feilloos en 
de nummer drie van Pizzeria il Pap-
pagatto werd heel rustig in de hoek 
geschoten. Nu lag de druk weer bij 
TVK en ondanks de schijnbeweging 
in haar aanloop zag de speelster van 
TVK haar penalty gestopt door Ma-
rian, die hiermee de eerste plek voor 
Pizzeria il Pappagatto binnenhaalde. 
TVK werd tweede, Nic. Boys derde 
en Zamida vierde.
De organisatie kan terugkijken op 
een gezellig en sportief toernooi, dat 
volgend jaar alweer voor de 25ste 
keer wordt georganiseerd.

In wankel evenwicht bij 
B.V. De Legmeer
Uithoorn - Garanties voor toekom-
stige scores bestaan, net als bij be-
leggingen, in het bridgen eigenlijk 
niet. Van de vijf besten in de A, B 
en C-lijn van de derde zitting paren-
competitie, dus geteld over 15 paren, 
presteren maar 6 koppels stabiel.

A-lijn
In de A-lijn zijn dat Frans Kaandorp 
& Gerda Schavemaker, nu alweer de 
besten met 64,24% en Ben ten Brink 
& Jan Bronkhorst, die met respec-
tievelijk reeksen van 50/60/64 en 
56/55/51 procent er uitspringen.
Joop van Delft & Toon Overwater 
nu tweede met 63,19%, lieten een 
week ervoor een steek vallen door 
toen op 48% te eindigen. Ook de 
nummer drie, het gerenommeerde 
duo Luuk Smit & Lijnie Timmer met 
55,56%, had één misser in de reeks 
van 36%.
Hans & Sonja Selman werden nu 
vierde met een keurige 53,47%, 
maar hebben op hun rapportje ook 
een 43% staan. Hetzelfde geldt voor 
Greet Overwater & Anneke van der 
Zeeuw, die nu als vijfde eindigden 
met 53,47%, maar daarvoor twee 
maal de vijftig niet haalden. 

B-lijn
In de B- lijn springen Renske & Kees 
Visser eruit met nu een eerste plek 
met maar liefst 68,75%, een all eve-
ning high, voorafgegaan door sta-
biele optredens van 52 en 54%.
Perit ut vivat, uit de as herrezen, is 
van toepassing op de nummers twee 
van deze avond, Elisabeth van den 
Berg & Maarten Breggeman.
Vorige week nog asgrauw met 38% 
als allerlaatste, stootte Elisabeth het 
duo op naar de tweede plaats met 
een voor hun nauwelijks te bevatten 
score van 59,52%.
Ook Heleen & Mees van der Roest 
hebben de opgaande lijn goed te 
pakken met een derde plaats van 
58,93%, na een moeilijke start van 
39% in de eerst zitting.
Tonny & Otto Steegstra, vierde met 
56,85% en Cobie Bruine de Bruin & 
Trudy Zandbergen, vijfde met 56,85% 
vallen ook op door gelijkmatige ho-
ge scores van 57/61/57 en 54/50/56 
in volgorde.
Ze bevinden zich dan ook in de top 
vier van de B-lijn met kans op pro-
motie waarbij Tonny & Otto zelfs, 
hoewel nipt, voor de Vissertjes op de 

eerste plek staan.

C-lijn
In de C-lijn  herstelden Wies Glou-
demans & Ria Sudmeijer zich met 
een afgetekende eerste plaats en 
63,33% van het uitglijdertje van de 
vorige keer van 47%. Tweede wer-
den deze maal Hetty Houtman & Ti-
na Wagenaar, die met een conduite 
van 60/57/57 hun hoge niveau be-
vestigden. Ze moesten deze posi-
tie echter delen met de Vinkeveners 
Anton Berkelaar & Klaas Verrips, die 
zich eindelijk met 57,50% ontworstel-
den aan een periode van iets minder 
geslaagde optredens.
Ook Lenie Pfeiffer & Ans Voogel 
konden zich in het zonnetje van de 
top van de lijn koesteren met een 
vierde plaats en 52,08%.
Anneke Houtkamp & Marianne Jon-
kers sloten hier de beste vijf af met 
49,58%.
Wilt u zich ook eens laven aan het 
zoet der zege, probeer dat dan eens 
bij Bridge Vereniging De Legmeer. 
Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg.
Voor inlichtingen: secretariaat Gerda 
Schavemaker tel: 0297 567458.



Wilnis - Vrijdag 12 februari jl. was 
de ‘Kastelein’ in de wijk Veenzijde 3 
letterlijk in beeld als ‘Straat van de 
Week’ voor het programma Eigen 
Huis en Tuin van RTL4. Dit program-
ma wordt zaterdags van vijf minu-
ten over zes tot rond zeven uur ’s 
avonds op die zender uitgezonden. 
Drie woningen vielen dit keer ‘in de 
prijzen’, waarvan de bewoners het 
genoegen smaakten dat Thomas, 
Lodewijk en Quinty ieder op hun ei-
gen manier inbreng gaven aan ver-
schillende vormen van woonple-
zier. Zo was Thomas in de tuin bezig 
voor de familie Duncan en Carina 
van Senten op nr. 21. Daar werd een 
fraaie afrastering op de tuingrens 
met de buren geplaatst. Ook Lode-
wijk was er actief met de nodige be-
planting, maar nam op nummer 2 bij 
de familie Antonioli de tuin ook on-
der handen en snoeide de appel-
boom met een speciale snoeischaar 
die natuurlijk goed ‘in beeld’ moest 
komen. Bij Mariëtte en haar dochter 
Tamar op nummer 4 was Quinty be-
zig met het restylen van de woning. 
Verder werden tuinen in de straat 
‘aangekleed’ met viooltjes. Een wa-
re klus zo lijkt het, want er lag nog 
behoorlijk wat sneeuw en daarnaast 
was het om en nabij het vriespunt. 
Met een straffe noordoostenwind 
was het behoorlijk koud en glad! 
Dat nam niet weg dat twee vol be-
mande cameraploegen met de ‘ac-
teurs’ vanaf half negen ‘s morgens 

tot na zessen ’s avonds volop bezig 
waren te filmen op locatie. Bedoeld 
om er uiteindelijk een programma 
van bijna een uur lang van te ma-
ken. En passant werd er bij de fami-
lie Van Senten door de inbreng van 
talloze buren op vorstelijke manier 
gezorgd voor de inwendige mens. 
Een en ander in de vorm van koffie, 
thee en frisdrank, belegde broodjes, 
taarten, fruit, enzovoort. Op nummer 
21 was het een drukte van belang 
met het komen en gaan van came-
rabemanning, betrokken bewoners 
en nieuwsgierige buren. Dat droeg 
hogelijk bij aan de gezelligheid.
Bij woning nummer 4 waar het in-
terieur gerestyled werd, had Eijer-
kamp uit Zutphen een vrachtwa-
gen voor de deur geparkeerd van 
waaruit fraaie meubels naar binnen 
werden gedragen. De woning was 
dan ook voor een deel ontruimd om 
plaats te maken voor de inbreng en 
aankleding door Quinty. Kortom;  
blije en soms ook verraste gezichten 
van bewoners in de Kastelein.

Buurtfeest
Hoe kwam Eigen Huis en Tuin daar 
nu terecht? “Ze hadden via Hyves 
de website van onze straat gevon-
den en waren onder de indruk van 
wat wij met de bewoners regelmatig 
organiseren”, vertelt Nancy Rauhé, 
buurvrouw van de familie Van Sen-
ten die op nummer 23 woont. Het is 
voor iedereen een drukke dag ge-

worden, maar het is allemaal de 
moeite waard geweest. Bij Van Sen-
ten hebben ze een prachtige afras-
tering neergezet en zowel bij mij als 
bij hun andere buren zijn de tuinen 
opgeknapt met allerlei vaste planten 
en violen. Eigen Huis & Tuin wordt 
onder andere gesponsord door 
Praxis. Zij kijken bij wie ze gespon-
sorde items het beste kunnen invul-
len. Vervolgens doen ze je een aan-
bod waarbij je uit enkele aanbiedin-
gen mag kiezen wat je wilt. Je hebt 
zelf weinig inbreng hoe het gaat 
worden, maar ze verrassen je wel. Je 
mag ook kiezen voor de metamor-
fose van je huis. Dan komt Quinty 
samen met Eijerkamp en dan wordt 
het interieur veranderd. Je mag de 
meubels en decoraties alleen dan 
houden als je ze tegen een bepaal-
de prijs wilt betalen. Wil je dat niet 
dan wordt dat weer weggehaald en 
krijg je een woonbon ter waarde van 
500 euro. Ze komen van te voren 
wel eerst kijken wat er wel of niet 
kan. Na afloop van de dag kreeg de 
hele buurt violen. Ook de kinderen 
mochten samen met Lodewijk vio-
len poten. 
Zo’n dag heeft bovendien bijgedra-
gen aan een verdere kennismaking 
met buren die je dan wel kent van 
een afstand, maar eigenlijk weinig 
spreekt. Nu stonden ze ineens bin-
nen met koffie en taart, want ze wil-
den aan deze bijzondere dag ook 
hun bijdrage leveren.
Zoiets versterkt het saamhorig-
heidsgevoel in de buurt. Ik ervaar 
dat als heel positief. De bemanning 
van Eigen Huis & Tuin mocht in de 
Veenzijdeschool de lunch gebrui-
ken. Wij hebben voor alle bezoeken-
de buren hamburgers gebakken. 
Die waren weer gesponsord door 
een buurman. Al met al is het sa-
men met Eigen Huis & Tuin een echt 
buurtfeest geworden. De bewoners 
hebben er allemaal met plezier aan 
meegewerkt. Het volgende feest zijn 
we inmiddels al weer aan het orga-
niseren. Dat is voor het WK deze zo-
mer.” Aldus een opgetogen Nancy 
die dankzij Eigen Huis & Tuin er in-
middels kleurrijk bijzit. Hoe het alle-
maal is geworden kunt u op zater-
dag 6 maart a.s. zien op RTL4 om 
vijf over zes.
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Eva Lubbers wint bronzen 
medaille bij NK
Regio - Tijdens de nationale indoor-
kampioenschappen voor senioren 
heeft Eva Lubbers beslag weten te 
leggen op de bronzen medaille. De 
18 jarige Uithoornse liep in Apel-
doorn een tijd van 24.88 die goed 
was voor de 3e plek.

De juniore die als een van de favo-
rieten voor de eindzege werd ge-
noemd, kwam makkelijk de series 
door en plaatste zich als 3e voor de 
finale. Eva had aan de 1e dag een 
goed gevoel overgehouden en dit 
gaf haar veel vertrouwen voor de fi-
nale. Tijdens de warming-up gaf Eva 
aan dat ze zenuwachtig was, maar 
zeer agressief. Dit was een zeer goed 
teken en ze liet op het inloopveld al 
zien dat ze er klaar echt voor was. 
Eva, die de hoogspringswedstrij-
den dit seizoen aan haar voorbij laat 
gaan, liep in de finale een goede en 
technisch sterke race. Zeer tevreden 
en “voldaan” mocht Eva haar bron-
zen medaille in ontvangst nemen.
Eva stond zaterdag ook aan de start 
voor de series 60 meter. De concur-
rentie was enorm, dus de AKU atle-
te moest tijdens de kwalificatie ge-
lijk vol aan de bak om zo een plaats 
in de halve finale te behalen. Haar 

matige start maakte zij in de laat-
ste meters meer dan goed en kwa-
lificeerde zich toch redelijk eenvou-
dig voor de halve finales. De beste 2 
van de 3 halve finales werden recht-
streeks geplaatst voor de finale, aan-
gevuld met de 2 tijdsnelsten. De op-
dracht was duidelijk: bij de 1e 2 in 
de serie of als 1 van de tijdsnelsten 
door. Vooraf aan de halve finale deed 
Eva nog wat extra startoefeningen 
om niets aan de twijfel over te laten. 
De start van Eva was goed en kwam 
als 3e in 7.79 over de finish. De tijd 
kwam in de buurt van haar persoon-
lijk record, maar ze moest helaas ge-
noegen nemen met een 9e tijd.

Goed NK
Terugkijkend heeft het talent van 
AKU een goed NK gedraaid en heeft 
laten zien dat ze op de goede weg is 
voor het outdoorseizoen. In april ver-
trekt Eva met de nationale sprintse-
lectie voor een trainingsstage naar 
Tenerife. Hier zal zij de puntjes op 
de i zetten en hoopt zich vervolgens 
in het wedstrijdseizoen te plaatsen 
voor het WK junioren in Canada.
Tijdens de Nederlandse kampi-
oenschappen kwam ook Marcel 
de Jong in actie. De atleet van het 

Steenbok Running Team stond aan 
de start voor de 800 meter. De tijd 
van 1.58.70 en een 6e plaats in zijn 
serie waren niet voldoende om een 
plek bij de laatste 8 af te dwingen. 
Vooraf was dit ook een erg moeilij-
ke opgave gezien zijn 15e plek op de 
plaatsingslijst en zijn beperkte voor-
bereiding op een indoorseizoen. De 
1.57 van vorige week gaf Marcel wel 
de bevestiging dat hij goed bezig is 
en wellicht wel mee zou kunnen din-
gen naar één van deze felbegeerde 
plekken. 

De eerste 400 meter ging ook ver-
der prima, hij twijfelde zelfs even om 
naar de kop te gaan. Pakte slim een 
concurrent aan de binnenkant en 
wilde zo rustig doorschuiven naar 
voren. Toen echter het tempo werd 
opgeschroefd liep de verzuring op in 
de benen van Marcel. Op een goede 
dag kun je daar aardig “doorheen-
rammen”, maar vandaag helaas niet. 
Wellicht vanwege het ontbreken van 
wat specifieke training. Maar die 
wordt bewaard voor het zomersei-
zoen. Hoe dan ook zijn 1.58.70 in-
door en de 1.57 van vorige week 
mooie graadmeters en prikkels voor 
een prachtig outdoor seizoen.

Jeroen Verlaan grootse 
winnaar ‘50 van Botshol’
De Ronde Venen - De jeugdige 
student Jeroen Verlaan uit Abcou-
de wist op het rechte eind naar de 
finish van de schaatsmarathon “50 
van Botshol” dat hij naar de winst 
schaatste. In een rechtstreekse 
sprint rekende hij af met Richard 
Louman  en Swen Faber. Deze drie 
waren een zestal ronde voor het 
eind uit het restant van de kopgroep 
gesprongen en streden in de laat-
ste schaatsmeters op het prachti-
ge ijs van de Bothol om de winst bij 
de 50 schaatskilometers van Bothol. 
Daarnaast was er nog een mara-
thon over 25 kilometer met als win-
naar Lars van de Vall uit Ouderkerk 
a/d Amstel bij de heren en bij de da-
mes Riejanne Markus uit de Zwarte 
Kat nabij Nes aan de Amstel.

Afgelopen zondagmorgen om half-
tien stonden er 50 heren C-mara-
thon en Masters rijders klaar voor 
het vertrek voor een tocht over 50 
kilometer op de Groote Wije van de 
Bothol. Daarnaast vertrokken een 
minuut later nog een 50 regionale 
schaatsers en schaatsters voor een 
wedstrijd over 25 kilometer (negen 
ronden). Na de schaatstoertocht de 
Ronde van de Bothol organiseerde 
ijsclub “De Volharding” met de Sa-
menwerkende IJsclubs nu een ech-
te marathon schaatswedstrijd voor 
de regionale marathonschaatsers. 
Na een eerste loze ronde barstte het 
schaatsgeweld los op de Botshol. 

Vroeg
Op dat vroege uur van de dag waren 
er nog geen recreatieve schaatsers. 
De wedstrijdschaatsers hadden een 
ruime baan op zwart ijs voor zich. 
Maar snel na de start van de wed-
strijd kwamen de problemen voor 
de meeste schaatsers. Niet de ver-
moeidheid maar de koude sneeuw 
die er viel zorgde voor de proble-
men. Die sneeuw belette het zicht 
op het overigens goede ijs en zorg-
de er tevens voor dat de meeste rij-
ders het erg koud in het gezicht kre-

gen. Nadat de 25 kilometer-rijders 
hun wedstrijd er op hadden zitten 
kwam er tekening in het peloton van 
de heren A rijders. Halfweg was dat 
peloton al in drie stukken gebroken. 
In het eerste peloton hield de late-
re winnaar Jeroen Verlaan zich nog 
schuil. Verlaan is een schaatser uit 
het Gein tussen Abcoude en Drie-
mond. Het Gein heeft altijd al ster-
ke schaatsers opgeleverd. De oud- 
schaatsers en uitrijders van de ver-
maarde 63 elfstedentocht Cor en 
Jur van de Bosch, eveneens uit het 
Gein, waren als schaatssupporters 
naar de Botshol gekomen. We za-
gen naast Jeroen Verlaan ook nog 
de Gein en Omstreken schaatsers 
Hetty en Tom Snoek en Bart Hoog-
enhout aan het werk. De eerste tien 
ronden, zo vertelde Verlaan na af-
loop, had hij niets gedaan. Toen was 
hij maar eens voorop gaan rijden. 

Op kop
Maar na een ronde alleen op kop 
gereden te hebben liet hij zich weer 
inlopen. Ondertussen dunde de 
kopgroep uit tot tien rijders. Met 
nog zes van de in totaal achttien te 

schaatsen ronden sprongen Lou-
man en Faber weg, Verlaan haakte 
onmiddellijk aan. Goed samenwer-
kend reden de drie weg bij het ach-
tervolgende peloton. 
Op het parcours van bijna 3 kilome-
ter bouwden de drie ruim een ki-
lometer voorsprong op. Bij het in-
gaan van de laatste ronde hoorden 
de drie koplopers het carillon van de 
Botshol luiden ten teken dat het er 
bijna opzat. 

Na die ronde pakte Verlaan in een 
felle eindsprint vervolgens de winst 
bij de ‘50 van Bothol’. Na de toer-
tocht de Ronde van de Botshol  was 
IJsclub De Volharding zeer tevreden 
over dit evenement. Een schaatsma-
rathon op het natuurijs van de Bots-
hol, wie had dat enkele jaren gele-
den nog voor mogelijk gehouden. 

De ijsclubbestuurders van IJsclub 
De Volharding hadden een pracht 
van een wedstrijd georganiseerd 
waar door de marathonschaatsers 
en het op het vroege uur aanwezige 
publiek mogelijk nog jaren over ge-
sproken zal worden.   

Bosdijkloop Vinkeveen

Vinkeveen - Nog enkele dagen en 
dan wordt zondag 21 februari het 
startschot gegeven voor de jaar-
lijkse hardloopwedstrijd in Vinke-
veen, de PK Sport Bosdijkloop, voor 
de 32ste keer georganiseerd door 
Toer Trimclub De Merel. De organi-
satoren zijn er weer helemaal klaar 
voor, zij hopen u ook, want ze zien 
u graag weer aan de start. De keu-
ze bestaat uit een halve marathon 
(deelname vanaf 16 jaar), een 10 ki-
lometer loop door het fraaie land-
schap in het buitengebied van de 
gemeente De Ronde Venen, en een 
5 en 1,7 kilometer jeugdloop (t/m 12 
jaar) door de kern van Vinkeveen. 
De 5, 10 en 21,1 kilometer zijn zowel 
geschikt voor wedstrijdlopers als re-
creanten. 

Elektronische tijdwaarneming
Tijdregistratie vindt bij deze PK Sport 
Bosdijkloop plaats door middel van 
een aan de schoen te bevestigen 
chip. Uw tijd wordt bij het passe-
ren van de finish automatisch gere-
gistreerd. Voor de uitslagverwerking 
heeft deze manier van tijdregistratie 
grote voordelen. De chip wordt uit-
gereikt bij het afhalen van het start-
nummer en wordt na het passeren 
van de finish direct ingenomen. 

Inschrijving en 
wedstrijdsecretariaat
Inschrijven is alleen ter plaatse mo-
gelijk op de dag van de loop vanaf 
10.00 uur tot een kwartier voor de 

start bij het wedstrijdsecretariaat, 
zijnde De Boei, Kerklaan 32 in Vin-
keveen (www.deboeivinkeveen.nl). 
Het inschrijfgeld voor de halve ma-
rathon en de 10 kilometer bedraagt 
6,00 euro, voor de 5 kilometer 4,00 
euro en voor de 1,7 kilometer jeugd-
loop 2,00 euro. Het inschrijfgeld is 
inclusief gebruik huurchip. Gelieve 
gepast te betalen. 

Starttijden
De start en finish zijn nabij De Boei. 
De start van de halve marathon is 
om 12.00 uur, de 10 kilometer om 
12.05 uur, de 5 kilometer om 12.10 
uur en de 1,7 kilometer jeugdloop 
om 12.12 uur.

Bij elk kilometerpunt staat een dui-
delijk afstandsbord. Alle lopers kun-
nen op deze wijze regelmatig con-
troleren of ze nog op het geplande 
schema liggen. Op de halve mara-
thon (bij de Bosdijk na ca. 13 kilo-
meter) en de 10 km (bij de molen 
in Wilnis na ca. 6,5 kilometer) is een 
verversingspost, voorzien van water 
en sinaasappelen. In De Boei is een 
masseur aanwezig, zowel vóór als 
na de loop.

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking vindt plaats in De 
Boei, van de 1,7 en de 5 kilometer 
direct na de finish van de laatste lo-
pers. De prijsuitreiking van de 10 ki-
lometer is om 13.30 uur en van de 
21,1 kilometer om 14.00 uur. 
Voor de dames en de heren op de 
10 en 21,1 kilometer zijn geldprijzen 
beschikbaar, waarbij de 1e, 2e en 
3e prijs voor alle categorieën gelijk 
zijn. Voor de eerste drie aankomen-
de van de overige afstanden zijn er 
medailles. Voor de winnaar van de 
halve marathon, zowel bij de he-
ren als de dames, is er een wissel-
beker. Tevens is er een tombola met 
mooie prijzen op de startnummers. 
Na de loop ontvangen alle deelne-
mers een sportbon van hoofdspon-
sor PK Sport uit Vinkeveen.

Dé Biljartmakers Gerard en Cees 
Bocxe maken ‘supermodern biljart’
De Ronde Venen -  Een uniek Bil-
jart uitgevoerd met zeer bijzondere 
wensen zoals hoogglans zwart me-
talen poten met RVS ringen, led ver-
lichting onder de met leer bekle-
de banden, grote kristallen boven 
in de poten, camera in de hoek van 
het speelveld, lichtgevende ballen 
en speciaal ontworpen biljartkeuen 
met ledverlichting. Op een afwerk-
niveau vergelijkbaar met het interi-
eur van een miljoenenjacht, dit bil-
jart is helemaal top. Een aanvraag 

voor dit bijzondere biljart kwam via 
een e-mailbericht met een bijge-
voegde animatiefoto van een ex-
centriek zwart biljart. Een biljart 
met bijzonder mooie poten niet on-
der, maar aan de buitenkant van het 
biljart. De zwartgelakte stalen po-
ten zijn onderbroken door roest-
vaststalen schijven. Op de poten is 
een R.V.S. deksel geplaatst met een 
glasplaat waardoor je in de poot 
kijkt, onder de glasplaat een kristal 
dat in een roestvrijstalen kom schit-

terend tot zijn recht komt. Boven de 
poten verlichten de in het plafond 
verwerkte spots de kristallen. De 
met zwart leer beklede banden slui-
ten perfect aan op de ronde poten, 
onder de banden boven het zwar-
te speellaken is ledverlichting aan-
gebracht en in de banden is de af-
standsbediening voor het scorebord 
ingebouwd. In een van de hoeken 
in het speelvlak is een minicame-
ra ingebouwd, het biljartspel is op 
een scherm te volgen en eventuele 

herhalingen zijn ook mogelijk. ”De 
speciaal voor dit biljart in Amerika 
gefabriceerde ballen geven licht bij 
blacklight en de met ledverlichting 
uitgevoerde keuen worden op dit 
moment in China gefabriceerd.” Al-
dus de biljartmakers.
Het biljart staat inmiddels opgesteld, 
dit tot volle tevredenheid van de af-
nemer die zo onder de indruk was 
van het afwerkniveau en de vorm-
geving dat er een vervolg opdracht 
werd afgeven: een airhockeytafel in 
dezelfde stijl en specificaties als het 
biljart. 
Biljartmakers Cees en Gerard Bocxe 
uit Wilnis maakten met hun bedrijf 
Dé Biljartmakers zes jaar geleden 
een doorstart van het familiebedrijf 

waar zij toentertijd 35 jaar werkzaam 
waren geweest. In Portengensebrug 
(Kockengen) runnen de broers een 
van de vijf laatste zelf fabriceren-
de biljartfabrieken in Nederland. 
Met de realisatie van dit unieke bil-
jart verrichtte Dé Biljartmakers een 
creatief hoogstandje, het leveren 
van maatwerk is dan ook waarmee 
Dé Biljartmakers zich onderschei-
den van andere biljartmakers in het 
land. In de regel maken en onder-
houden zij biljarts voor de horeca, 
buurthuizen, dienstencentra en par-
ticulieren. Sinds kort hebben ze een 
geheel vernieuwde showroom waar 
elke biljartsportliefhebber terecht 
kan voor biljartaccessoires, darts en 
sportprijzen voor alle sporten.


