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Uithoorn – Bij het slechte weer  van 
zondag jl. kreeg de brandweer het 
nog druk. Vooral in de wijk De Leg-
meer was het raak. Tientallen wo-
ningen o.a. op de Veldmuis hadden 

last van ondergelopen kruipruimtes. 
De brandweer moest in actie komen 
om hun kruipruimtes leeg te pom-
pen. Tientallen woningen werden 
leeggepompt. 

De bewoners klagen allang over de-
ze fout bij de oplevering van hun 
huis. De brandweer heeft de ge-
meente hiervan in kennis gesteld.
Foto: Ronald van Doorn

Slechte weer zorgt voor 
veel wateroverlast bij 
veel bewoners

College Uithoorn stuurt Provincie duidelijk antwoord terug

”Weren doorgaand verkeer niet voor 
discussie vatbare randvoorwaarden”
Uithoorn – Het College van Bur-
gemeester en Wethouders van Uit-
hoorn is duidelijk niet onder de in-
druk van de brief van de provincie 
Noord-Holland, waarin de provin-
cie stelt, dat zij niets ziet in plannen 
van de gemeente Uithoorn met het 

maken van een knip en de garage-
variant. Als de gemeente daarmee 
doorgaat ‘zij maatregelen zouden 
nemen’.
Het college van Uithoorn heeft in 
een uitgebreide brief aan de provin-
cie nog eens uitgelegd dat er voor 

hen geen weg meer terug is en dat 
zij niet voornemens zijn om de nu in 
gang gezette plannen te wijzigen. 
Het college schrijft aan de provin-
cie o.a: “Uw brief heeft ons verrast 
en verbaasd. Voor onze gemeente 
gold en geldt het argument dat de 

aan beide zijden van de N201 aan-
wezige delen van het Dorpscentrum 
moeten worden aaneengesmeed, 
opdat een aantrekkelijk, levensvat-
baar Dorpscentrum kan ontstaan. 
In januari 2008 heeft de gemeente-
raad van Uithoorn besloten om dit 

Uithoorn - Met de feestelijk getinte 
ondertekening van een intentieover-
eenkomst, bezegelden de gemeen-
te Uithoorn en Kalliste Woning-
bouwontwikkeling 25 februari hun 
gloednieuwe samenwerking. Vorige 
maand won Kalliste de prijsvraag die 
de gemeente Uithoorn uitschreef 
voor de ontwikkeling van nieuw-
bouwwoningen in een deel van Leg-
meer-West. De ondertekening van 
de intentieovereenkomst vond plaats 

op donderdag 25 februari om 10.00 
uur in het gemeentehuis Uithoorn. 
Bij deze bijeenkomst waren aanwe-
zig: wethouder Jeroen Verheijen, di-
recteur Kalliste Margot van Niele en 
een vertegenwoordiging van de jury 
die de schetsplannen beoordeelde. 
“Een officiële gebeurtenis met een 
feestelijk tintje”, zegt wethouder Je-
roen Verheijen. “Het is voor het eerst 
dat Uithoorn een prijsvraag heeft 
uitgeschreven. De kwaliteit die van 

het stedenbouwkundig schetsplan 
van Kalliste afspettert, toont aan dat 
we een succesvolle aanpak hebben 
gekozen. In het voorstel van Kallis-
te voor het gebied in Legmeer-West, 
staan namelijk de wensen van de 
woonconsument centraal. Dat was 
precies wat we met de prijsvraag 
wilden bereiken.”

Marktgeluid
Kalliste Woningbouwontwikkeling 

Gemeente speelt snel in op 
veranderende woningmarkt

doet regelmatig mee aan prijsvra-
gen. Directeur Margot van Niele: 
“Het geeft de opdrachtgever de mo-
gelijkheid in korte tijd een aantal 
opties naast elkaar te zien. We zijn 
ontzettend blij dat Kalliste bij de ge-
meente Uithoorn als beste partij uit 
de bus is gekomen. Opmerkelijk is 
dat Uithoorn heel uitdrukkelijk het 
geluid van de markt wilde horen. 
Die vraag krijgen wij van gemeenten 
niet vaak. We hebben heel lang in 
de luxe geleefd dat ieder huis zon-
der veel inspanning verkocht werd. 
Tegenwoordig ligt dat moeilijker. 
Uithoorn heeft met het uitschrijven 
van een prijsvraag snel ingespeeld 
op de nieuwe situatie op de woning-
markt.” 

Woonpanel
Enthousiast vervolgt Van Nie-
le: “Kleinschaligheid, diversiteit en 
groen. Dat zijn de sleutelwoorden 
in ons voorstel voor gebiedsontwik-
keling in Legmeer-West. Een kleine 
enclave waar een heel divers pu-
bliek zich snel thuis voelt. Kalliste 
heeft een woonopzet bedacht waar-
in we de wensen van geïnteresseer-
de kopers snel en flexibel kunnen 
vertalen naar een passende woning. 
Door te werken met bijvoorbeeld 
woonpanels houden we voeling met 
de wensen van de consument.”

Samenspraak
Verheijen: “Nu het officiële deel ach-
ter de rug is, kan Kalliste het winnen-
de ontwerp verder gaan uitwerken. 
Dat gebeurt in nauwe samenwerking 
met de gemeente. Ook inwoners krij-
gen nog op verschillende manieren 
de gelegenheid om mee te praten.” 
Het is de bedoeling dat de voorberei-
dende bouwwerkzaamheden begin 
2011 van start gaan en dat de wonin-
gen in 2012 worden opgeleverd.

uitgangspunt nog verder te concre-
tiseren door het besluit te nemen 
om een (doorgaande) verbinding 
door het Dorpscentrum onmogelijk 
te maken. Met het nu uitgevoerde 
onderzoek naar de effecten van de 
verschillende varianten oeververbin-
dingen hebben wij als gemeente Uit-
hoorn een keuze gemaakt in de wij-
ze waarop hier uitvoering aan gege-
ven kan worden.

N201
Op dit moment wordt er in regionaal 
verband nog gestudeerd op mogelij-
ke oplossingen van het bereikbaar-
heidsprobleem van de toekomst. 
Ook in dit onderzoek wordt uitge-
gaan van de beoogde knip in Uit-
hoorn bij de Irenebrug.
Uw stelling dat de keuze voor de ga-
ragevariant sterk afwijkt van de uit-
gangssituatie waarmee rekening ge-
houden 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 
Dorpscentrum Uithoorn nog steeds 
via de oude N201/Amstelhoek Uit-
hoorn kan bereiken. Interlokaal be-
stemmingsverkeer door de overige 
delen van Uithoorn wordt echter, zo-
als te doen gebruikelijk, geacht via 
de omgelegde N201 de meest ge-
eigende ontsluitingsweg (Amster-
damseweg, Zijdelweg of Legmeer-
dijk) te kiezen. Voor ons is het we-
ren van doorgaand verkeer in het 
centrum van Uithoorn een belang-
rijke, niet voor discussie vatbare 
randvoorwaarde voor het verbeteren 
van de leefbaarheid in Uithoorn en 
voor het creëren van een aantrekke-
lijk Dorpscentrum. Ook de leefbaar-
heid van de Amstelhoek verbetert 
hier sterk door”, aldus de brief van 
het college aan de Provincie. Nu is 
de provincie weer aan zet.  
Wordt vervolgd.

Uithoorn - Afgelopen maandag 1 
maart heeft wethouder Jeroen Ver-
heijen namens de gemeente Uit-
hoorn ‘Het bewijs van goede dienst’ 
in ontvangst genomen. De ge-
meente kreeg deze onderscheiding 
voor haar plan van aanpak voor de 
dienstverlening aan bedrijven. 
Het bewijs van goede dienst is in 
verband met het vertrek van staats-
secretaris Heemskerk uitgereikt 
door de Secretaris Generaal van het 
ministerie van Economische Zaken, 
de heer C.P Buijink. 
De gemeente Uithoorn is al langer 
bezig om de dienstverlening aan 
bedrijven te optimaliseren. De ge-
meente heeft eind 2009 besloten 
om te werken met het Normenka-
der Dienstverlening Bedrijven. Hier-
in staat hoe de kwaliteit van dienst-
verlening scoort ten opzichte van 

servicenormen die samen met on-
dernemers zelf zijn vastgesteld. 
Uithoorn is één van de eerste ge-
meenten in Nederland die hiermee 
werkt. 
De gemeente heeft inmiddels het 
rapport ‘Project Normenkader Re-
sultaten en Verbeteracties gemeen-
te Uithoorn’ vastgesteld. Dit rapport 
is een verbeterplan dat in overleg 
met het plaatselijke bedrijfsleven 
verder wordt uitgewerkt. Met dit 
verbeterplan loopt Uithoorn lande-
lijk gezien samen met acht andere 
gemeenten voorop.
Het verbeterplan geeft inzicht in de 
kwaliteit van dienstverlening van 
de gemeente aan bedrijven op ba-
sis van tien producten. Daarbij is 
steeds gekeken naar: termijnen, 
professionaliteit, ondernemingsge-
richtheid en betrouwbaarheid.

Vanwege goede 
dienstverlening aan 
bedrijven onderscheiden
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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

Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.

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 tel.s 
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

pagina 2 Nieuwe Meerbode - 3 maart 2010

Stemlokalen op 3 maart
Met de stempas kunt u in alle stemlokalen 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 stemloka-
len zijn woensdag 3 maart 2010 van 07.30 tot 21.00 uur geopend.

De stemlocaties in Uithoorn 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  

Op 23 februari 2010 hebben 5VWO-
leerlingen van het Alkwin Kollege in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
gedebatteerd. Aan de hand van door 
henzelf geformuleerde stellingen is 
een discussie in de gemeenteraad 
nagespeeld.
De gemeenteraad van Uithoorn pro-
beert op verschillende manieren de 
interesse van het publiek voor de lo-
kale politiek te stimuleren. In dat ka-
der zijn op de middelbare scholen 
Alkwin Kollege en Thamen projecten 
gestart. In deze projecten wordt de 
leerlingen duidelijk gemaakt hoe de 
lokale politiek werkt. Verschillende 
raadsleden hebben tijdens de les-
sen op beide scholen hierover een 
toelichting gegeven.

De projecten worden afgesloten met 
een vergadering van de leerlingen 
in de raadzaal in het gemeentehuis. 
De leerlingen van het Alkwin “speel-
den” raadsleden van de verschillen-
de politieke partijen die zitting heb-
ben in de gemeenteraad. Dat lever-
de boeiende, felle en soms ook ko-
mische debatmomenten op. In ie-
der geval is duidelijk geworden dat 
er veel debattalent schuilgaat in de 
5VWO-leerlingen van het Alkwin.
Het is de bedoeling dat ook leerlin-
gen van S.G. Thamen een discus-
sie in de raadzaal gaan voeren. 
Naar verwachting gebeurt dit eind 
maart 2010. Informatie is in te win-
nen bij de griffier, Hans van Leeu-
wen, (0297-513963).

Alkwin in de raadzaal

De gemeente komt langs in uw buurt
Buurtacties  
speelbeleidsplan
 
Vorig jaar zijn in Uithoorn, in het kader van het speelbeleidsplan, voor diverse 
buurten plannen gemaakt om nieuwe speelplekken in te richten en bestaan-
de speelplekken op te knappen. Deze plannen zijn gemaakt samen met be-
woners en kinderen uit de buurten. De uitvoering is in volle gang. Dit jaar 
staat de start van fase 2 op het programma. En ook dit jaar wordt begonnen 
met de buurtactie: de gemeente komt langs in de buurt om wensen en ideeën 
over speelplekken te verzamelen. Het gaat om speelzones in Meerwijk West, 
Meerwijk Oost, De Kwakel, Thamerdal, Zijdelwaard en Legmeer. De buurtac-
ties vinden plaats op 13, 20, 24 en 27 maart op de volgende locaties:

Op 13 maart 2010 in Meerwijk West
Van 10.00 uur tot 11.30 uur : speelplek aan Pimpelmees
Van 11.45 uur tot 13.15 uur : speelplek aan Brandgans
Van 13.30 uur tot 15.00 uur : speelplek aan Bruine Lijster
Van 15.15 uur tot 16.45 uur : speelplek aan Grauwe Gans  

Op 20 maart 2010 in Meerwijk Oost en De Kwakel 
Van 10.00 uur tot 11.30 uur : speelveld aan Rozenlaan / Orchideelaan
Van 11.45 uur tot 13.15 uur : speelplek aan Eger
Van 13.30 uur tot 15.00 uur : speelplek aan Fender
Van 15.15 uur tot 16.45 uur : speelplek aan Grote Wielen  

Op 24 maart 2010 in Thamerdal en Zijdelwaard
Van 13.30 uur tot 15.00 uur : speelplek aan Pr. Christinalaan
Van 15.15 uur tot 16.45 uur : speelplek aan Herman Gorterhof
  
Op 27 maart 2010 in Legmeer 
Van 10.00 uur tot 11.30 uur : speelplek aan Weegbree
Van 11.45 uur tot 13.15 uur : speelplek aan Geertruidahoeve
Van 13.30 uur tot 15.00 uur : speelplek aan Rosmarijn
Van 15.15 uur tot 16.45 uur : speelplek aan Koekoeksbloem  

Bewoners en kinderen zijn van harte uitgenodigd om aan de 
buurtacties mee te doen. De uitnodigingsbrieven wor-
den tijdig huis-aan-huis verspreid. 

U kunt vanavond (3 maart) nog 
tot 21.00 uur terecht bij een van 
de elders op deze pagina 
genoemde stembureaus.

Uw stem nog 
niet bepaald?
Vergelijk de programma’s van de partijen
Op www.uithoorn.nl vindt u onder de knop gemeenteraadsverkiezing  
Programvergelijking Uithoorn. Daarin worden de verkiezingsprogram-
ma’s van de aan de Uithoornse gemeenteraadsverkiezingen met el-
kaar vergeleken op een aantal punten, zoals wonen, veiligheid,  on-
derwijs, verkeer, welzijn, cultuur en Dorpscentrum.
Via www.uithoorn.nl kunt u onder de knop gemeenteraadsverkiezing 
ook een kijkje nemen op de websites van de afzonderlijke partijen. 
Daar vindt u uitvoerige informatie over hun kandidaten, programma’s 
en andere wetenswaardigheden. 

Stemmen kan op 
3 maart nog tot 
21.00 uur

Vorige week heeft u op uw huisadres een stempas ontvan-
gen. Deze stempas staat op uw naam en is dus per-

soonlijk. Zonder pas mag u niet stemmen. Neem 
deze  dus mee als u gaat stemmen. U moet de 

stempas aan een stembureaulid overhan-
digen, voordat u mag stemmen. Het 

stembureaulid neemt uw pas in. 
Zorg dat u ook een identiteits-

bewijs kunt laten zien. 

Stempas

Op donderdag 4 maart 2010 wordt 
van 19.30-21.30 uur een openbaar 
politiek debat gehouden in de raad-
zaal van het gemeentehuis te Uit-
hoorn. In dit politiek debat geven de 
gekozen partijen een eerste reactie 
op de verkiezingsuitslag en benoe-
men zij de inhoudelijke speerpun-
ten die zij belangrijk vinden voor de 
agenda van de raad in de komen-
de vier jaar. Het debat wordt ge-
voerd door (maximaal) twee verte-
genwoordigers van de nieuwe frac-
ties. Afhankelijk van het verloop van 
het debat, onder voorzitterschap van 
burgemeester Spruit, worden aan 
het slot de eerste conclusies over de 
inhoudelijke speerpunten geformu-

leerd. Deze worden in een voorstel 
aan de nieuwe raad aangeboden. 
Over dit voorstel wordt in de eer-
ste vergadering van de nieuwe raad 
op 11 maart 2010 een politiek debat 
gevoerd, worden de prioriteiten be-
paald en vindt tenslotte besluitvor-
ming plaats. Het besluit wordt ver-
volgens als input meegegeven aan 
de onderhandelaars voor een nieuw 
college van burgemeester en wet-
houders. De lijsttrekkers hebben tot 
de bijeenkomst op 4 maart 2010 be-
sloten om zo snel mogelijk na de ver-
kiezingen een openbare start te ma-
ken met de politieke grondslag voor 
de werkzaamheden van de nieuwe 
raad.

Openbaar debat na de 
gemeenteraadsverkiezingen

Het cluster Werk en Inkomen van 
de G2, het samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn, biedt in 2010 
een persoonlijk inburgeringsbudget 
aan. Inburgeraars kunnen met dit 
budget naar eigen wensen en moge-
lijkheden individuele inburgerings-
programma’s samenstellen met als 
doel het behalen van het inburge-
ringsexamen. Het cluster Werk en 
Inkomen zal het uiteindelijke pro-
gramma van de inburgeraar beoor-
delen. 
Het cluster Werk en Inkomen biedt 
voor inburgeraars diverse program-
ma’s aan. Soms past een inburge-
raar niet in een bestaand program-
ma. Bijvoorbeeld, omdat iemand een 
baan heeft en dus een verkort pro-
gramma wil volgen. In zo’n geval kan 

de inburgeraar met zijn wensen en 
mogelijkheden een aangepast pro-
gramma samenstellen. Dit wordt dan 
ingediend bij het cluster. Een mede-
werker beoordeelt of het aangepas-
te programma voldoet en of de prijs/
kwaliteit in verhouding staat met de 
programma’s die de gemeente zelf 
inkoopt.
Belangrijk is, dat het aangepast pro-
gramma moet leiden tot een succes-
vol afgelegd inburgeringsexamen.

Vragen
Heeft u vragen over het persoon-
lijk inburgeringsbudget? Neem dan 
contact op met het cluster Werk en 
Inkomen via tel. 0297-513 255. Het 
cluster is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 09.00-11.00 uur. 

Persoonlijk 
inburgeringsbudget

Oproep aan eigenaar 
groene Opel Calibra
De eigenaar van de groene Opel Calibra die al 2 jaar op dezelfde 
plaats geparkeerd staat bij Bijvoet wordt verzocht zich binnen twee 
weken te melden bij de gemeentesurveillanten (0297-513111) of de 
auto weg te halen. Doet de eigenaar dat niet, dan laat de gemeente 
het voertuig verwijderen (artikel 125 van de Gemeentewet). De auto 
heeft twee lekke banden, is niet verzekerd en de APK is verlopen. 

Betalingstermijnen 
automatische incasso 
belastingaanslag 2010
Tot onze spijt is er een foutieve ver-
melding gemaakt in de toelichting op 
de belastingaanslag 2010 betreffen-
de de betalingstermijnen voor de au-
tomatische incasso.
In de toelichting staat vermeld dat de 
aanslag bij automatische incasso in 
tien maandelijkse termijnen voldaan 

dient te worden. Dit is echter niet 
juist. Iedere aanslag zal bij automa-
tische incasso in acht maandelijkse 
termijnen worden afgeschreven, zo-
als wel correct vermeld staat op de 
achterzijde van de aanslag.
Onze welgemeende excuses voor 
het eventueel ontstane misverstand.
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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 25 FEBRUARI 2010

Tijdens de raadsbijeenkomst is door één personen gebruik gemaakt van het 
recht om in te spreken. Het onderwerp betrof de speeltoestellen aan de Ter 
Braaklaan.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan de
• Stedenbouwkundige randvoorwaarden van Vinckebuurt;
• Cultuurfoto
• VROM Starterslening Uithoorn en Woonfonds 2010. 
Er zijn door de partijen in de raad diverse mondelinge vragen gesteld. Het 
CDA heeft vragen gesteld over de speeltoestellen aan de Ter Braaklaan, 
GroenLinks heeft vragen gesteld over jeugdbeleid, Ons Uithoorn heeft vra-
gen gesteld over de brief van de provincie inzake de oeververbinding en de 
VVD heeft vragen gesteld over het dossier tropisch hardhout 
In het Politiek Debat is gediscussieerd over de vaststelling van het kwaliteits-
plan openbare ruimte.
Ons Uithoorn heeft een motie ingediend over de speeltoestellen bij de Ter 
Braaklaan. Deze motie is aangenomen met zeven stemmen tegen (PvdA en 
VVD) en 10 stemmen voor (CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks, EDU en 
Ons Uithoorn).
Het CDA heeft bij het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2010 een amende-
ment ingediend. Dit is verworpen met 5 stemmen voor (CDA, EDU, Ons 
Uithoorn) en 12 stemmen tegen (VVD, PvdA, Gemeentebelangen, Groen-
Links).
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2010;
• Begroting milieusamenwerking AM.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
25 maart 2010. Bijzondere raadsvergaderingen zijn er nog op 10 en 11 maart 
2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffi e (e-mail: 
griffi e@uithoorn.nl of tel. 0297-513963).

In de raadsvergadering van 25 februari heeft de raad afscheid geno-
men van wethouder Monique Oudshoorn. Zij kreeg ondermeer van 
waarnemend burgemeester Lies Spruit een fraai boeket.

BIJZONDERE RAADSVERGADERINGEN 
OP 10 EN 11 MAART 2010 

Op woensdag 10 maart 2010 is de laatste vergadering van de gemeenteraad 
in de huidige samenstelling. In deze vergadering wordt besloten over het toe-
laten van de nieuw gekozen raadsleden tot de gemeenteraad. Tevens wordt 
afscheid genomen van aftredende raadsleden.
Donderdag 11 maart 2010 is de eerste vergadering van de raad in nieuwe sa-
menstelling. De nieuwe raadsleden worden dan beëdigd.
Beide vergaderingen hebben een grotendeels ceremonieel karakter en be-
ginnen beide om 19.30 uur.

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering is op 25 maart 2010.
De agenda’s voor de vergaderingen van 10 en 11 maart 2010 wor-

den op 5 maart 2010 op de website van de gemeente Uithoorn ge-
plaatst. Op 10 maart 2010 staan de agenda’s op de gemeen-

tepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 

de griffier van de gemeenteraad van Uithoorn, tel. 
0297-513963 of per e-mail: griffi e@uithoorn.nl.

Behoefte van burger aan 
e-dienstverlening en burger-
participatie in kaart gebracht
De gemeenten Aalsmeer en Uit-
hoorn hebben eind 2009 een markt-
onderzoek uitgevoerd onder hun 
burgers. Doel van het onderzoek 
was inzicht te krijgen in de wensen 
van burgers t.a.v. e-dienstverlening 
en burgerparticipatie.
In totaal zijn 3500 enquêtes verzon-
den. Ook was de vragenlijst digi-
taal in te vullen via de websites van 
beide gemeenten. De respons was 
ruim voldoende voor een represen-
tatief resultaat.

De belangrijkste uitkomsten
1. Service - Over het algemeen is 

men redelijk tevreden over het 
serviceniveau en de deskundig-
heid van medewerkers. Verbeter-
punten zijn:

• Wachttijden: bijvoorbeeld maxi-
maal een half uur wachttijd aan 
de balie. 

• Bereikbaarheid: telefonische be-
reikbaarheid verbeteren.

• Openingstijden: minder afhanke-
lijk van huidige openingstijden.

• Informatievoorziening: weten 
waar men aan toe is en wat men 
kan verwachten. 

2. Transparantie - Er is behoefte 
aan informatie over de werkwij-
ze van de gemeente (procedu-
res die worden doorlopen bij aan-
vragen van bijvoorbeeld een ver-
gunning), duidelijke communica-
tie hierover via bijvoorbeeld de 
website. 

3. Digitale diensten -  Er wordt 

nog niet heel veel gebruik ge-
maakt van de digitale diensten 
van de gemeente. 7,5 % heeft 
ooit een digitaal product afgeno-
men, maar de vraag naar digita-
le dienstverlening zal toenemen. 
Denk aan bijvoorbeeld meldin-
gen van storingen, onderhoud 
openbare ruimte etc. Wens is wel 
dat de aanvraag volledig digitaal 
af te handelen is, eenvoudig en 
toegankelijk moet zijn.

4. Burgerparticipatie – Uit het on-
derzoek kwam een aantal sug-
gesties naar voren om de parti-
cipatiekracht te vergroten. Door 
bijvoorbeeld gebruik te maken 
van hedendaagse communica-
tiemiddelen zoals internet en mo-
biele telefonie die de juiste doel-
groep aanspreken. Belangrijk 
hierbij is om duidelijk te zijn over 
het verschil tussen informeren en 
inspraak. 

Dat men burgerparticipatie belang-
rijk vindt blijkt uit de aanmelding 
voor het digitale burgerpanel. In to-
taal hebben zich ruim 200 respon-
denten opgegeven. Zij zullen in de 
toekomst vaker digitaal worden be-
naderd voor hun mening en toetsing 
van informatie.
De komende periode zullen de on-
derzoeksresultaten verder worden 
uitgewerkt in concrete acties. Wij 
vinden het belangrijk op regelmatige 
basis hierover te communiceren. Zo-
wel via de krant als via de website. 
Een samenvatting van de onder-
zoeksresultaten zal worden gepu-
bliceerd op de website van de bei-
de gemeenten.

Resultaten 
e-dienstverleningsonderzoek

0297-513 255

In 2010 neemt Cannock Chase de in-
vordering van de gemeentelijke be-
lastingen over van de gemeente Uit-
hoorn. Cannock Chase is een pro-
fessionele organisatie die zich heeft 
gespecialiseerd in het uitvoeren van 
grootschalige invorderingsproces-
sen, bijvoorbeeld voor een gemeen-
te. De reden voor het uitbesteden van 
deze werkzaamheden is het waar-
borgen van de continuïteit, kwaliteit 
en effi ciency op het gebied van de in-
vordering. 
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. Het machtigingsformulier treft u 
bij de aanslag aan.  

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, betalings-
termijnen, betalingsregeling, re-
keningnummer, of verzoek om uit-
stel. U kunt hiervoor contact op-
nemen met Cannock Chase tel. 
0487-518517 van 08.45-16.30 
uur. Correspondentieadres: Post-
bus 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 beschikking 
of de aanslag, dus over de WOZ-
waarde, het tarief en vragen over 
de verschillende belastingsoor-
ten. U kunt hiervoor contact op-
nemen met de afdeling belastin-
gen van de G2 WOZ/belastingen, 
tel. 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 betalen 
van de gemeentelijke belastingen 
kunt u kwijtschelding aanvragen. 
De gemeente gaat vervolgens uw 
fi nanciële positie na aan de hand 
van een inkomens- en vermo-
genstoets. 

Een formulier voor het aanvragen 
van kwijtschelding is verkrijgbaar bij 
de afdeling Publiekszaken van de ge-
meente Uithoorn. U kunt telefonisch 
een formulier opvragen via tel. 0297–
513111.

Invordering van de 
aanslag gemeentelijke 
belastingen

Als het buiten koud is, zetten we in 
huis de verwarming hoger en hou-
den we ramen en deuren dicht. Zo 
blijft het binnen lekker warm. Maar is 
dat wel gezond?

Vochtproblemen in huis
Iedere dag produceren we vocht 
doordat we koken, wassen en dro-
gen, douchen, zweten en ademha-
len. Een vochtprobleem herkent u 
aan afbladderende verf, rottend hout, 
vochtplekken, bolstaande vloeren of 
langdurig beslagen ramen.

Vocht en uw gezondheid
In een vochtige omgeving kunnen 
schimmels en huisstofmijt goed ge-
dijen. Schimmels en huisstofmijt 
kunnen gezondheidsproblemen als 
benauwdheid, hoofdpijn, hoesten 
en chronische verkoudheid veroor-
zaken. Vooral mensen met astma of 
andere luchtwegproblemen zijn ge-
voelig voor de aanwezigheid van 
schimmels en huisstofmijt.
 

Wat kunt u zelf doen?
Door te ventileren wordt vocht afge-
voerd en kunt u vochtproblemen in 
huis voorkomen. Het is belangrijk 
om in elk geval de ventilatieroosters 
boven deuren en ramen te openen 
en deze goed schoon te houden. 
Door extra te ventileren tijdens en 
na het koken of douchen wordt vocht 
meteen afgevoerd. In de badkamer 
kunt u na het douchen de muren dro-
gen met een wisser. De was kunt u, 
indien mogelijk, het beste buiten te 
drogen hangen.  

GGD Amsterdam
De afdeling Milieu en Gezondheid 
van de GGD Amsterdam houdt zich 
bezig met vochtproblemen in huis. 
Informatie vindt u op www.gezond.
amsterdam.nl/Milieu--gezondheid. U 
kunt ook contact met ons opnemen via 
e-mailadres lo@ggd.amsterdam.nl 
of tel. 020-555 5405.

Vochtproblemen in uw 
huis: niet zo gezond



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 
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 provinciale 
weg twee keer af te sluiten. De eer-
ste afsluiting stond gepland in week 7 
tussen 9.00 en 20.00 uur gedurende 
één dag. De tweede afsluiting staat 
gepland in week 9 (1 nacht, tijdstip 
nader te bepalen). Een en ander is 
uiteraard afhankelijk van de weers-
omstandigheden. Tijdens de afslui-
ting wordt er een omleidingsroute in-
gesteld; deze is ook terug te vinden 
op www.uithoorn.nl. Bedrijven zullen 
via deze omleidingsroute 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. 

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-
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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 activi-

teitenkalender, 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
3 mrt. Verkiezingen gemeenteraad, 7.30-21.00 uur
4 mrt. Alzheimercafé Uithoorn in Het Hoge Heem, 

Wiegerbruinlaan, 19.30 uur
6 mrt. Braderie op Amstelplein, 9.00-17.00 uur
7 mrt. Openbare repetities bij Muziekvereniging KNA aan 

Legmeerplein, aanvang 11.00 uur
13 mrt. Buurtacties speelbeleidsplan

10.00-11.30 uur: speelplek aan Pimpelmees
11.45-13.15 uur: speelplek aan Brandgans
13.30-15.00 uur: speelplek aan Bruine Lijster
15.15-16.45 uur: speelplek aan Grauwe Gans

21 mrt. Fem@il, vocalgroup, Thamerkerk, 14.30 uur (€ 10)
20 mrt. Buurtacties speelbeleidsplan

10.00-11.30 uur: speelveld aan Rozenlaan/Orchideelaan
11.45-13.15 uur: speelplek aan Eger
13.30-15.00 uur: speelplek aan Fender
15.15-16.45 uur: speelplek aan Grote Wielen

24 mrt. Buurtacties speelbeleidsplan
13.30-15.00 uur: speelplek aan Pr. Christinalaan
15.15-16.45 uur: speelplek aan Herman Gorterhof

26 mrt. COV Amicitia, Johannes Passion in Grote kerk Wilnis
27 mrt. Buurtacties speelbeleidsplan

10.00-11.30 uur: speelplek aan Weegbree
11.45-13.15 uur: speelplek aan Geertruidahoeve
13.30-15.00 uur: speelplek aan Rosmarijn
15.15-16.45 uur: speelplek aan Koekoeksbloem

31 mrt. Paasactiviteit voor kinderen, kinderboerderij 
De Olievaar, 13.30 uur (€ 2)

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

19.30 uur
25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activi-
teiten voor de rest van het jaar op onze web-
site www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer infor-
matie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

WERK IN
UITVOERING

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

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 le-
vert weinig hinder op.

RIOOLVERVANGING 
HUGO DE GROOTLAAN

De werkzaamheden zijn in decem-
ber 2009 begonnen. De bomen in 
de Hugo de Grootlaan zijn gerooid. 
De winter heeft ervoor gezorgd dat 
er nauwelijks rioolwerkzaamheden 
hebben kunnen plaatsvinden. Zo-
dra het mogelijk 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.

AFSLUITINGEN 
ZIJDELWEG IN 
VERBAND MET AANLEG 
BUSTUNNEL

De provincie Noord-Holland legt een 
vrije busbaan voor de Zuidtangent 
aan. De busbaan komt te lopen van 
het busstation Uithoorn tot nabij de 
kruising met de Legmeerdijk. Een on-
derdeel van de busbaan is een bus-
tunnel ter hoogte van de Zijdelweg. 
Om de bustunnel te kunnen bouwen 
wordt een tijdelijke bypass op de Zij-
delweg aangelegd. Op maandag 1 
maart 2010 start de provincie met de 
aanleg van deze bypass. Het ver-
keer moet rekening houden met ver-
keershinder en een omleidingsroute 
tijdens de weekendafsluiting.

Van 1 tot en met 5 maart 2010
Fietsers- en voetgangers
Van 1 maart tot en met 5 maart is het 
fiets- en voetpad aan de oostzijde 
van de Zijdelweg ter hoogte van de 

fietstunnel afgesloten. Fietsers en 
voetgangers moeten oversteken bij 
de kruisingen Prinses Christinalaan 
en de Wiegerbruinlaan om gebruik te 
maken van het fi ets- en voetpad aan 
de westzijde. 
Autoverkeer
Van 3 tot en met 5 maart, van 9.00 tot 
15.00 uur wordt het autoverkeer op 
de Zijdelweg ter hoogte van de fi ets-
tunnel om en om over 1 rijbaan ge-
leid met behulp van verkeerslichten. 
Voor 9.00 uur en na 15.00 uur is de 
rijbaan in twee richtingen vrij.

Weekendafsluiting van 
5 tot en met 8 maart 2010
Van vrijdag 5 maart 20.00 uur tot en 
met maandag 8 maart 5.00 uur is de 
Zijdelweg tussen de kruising Prinses 
Christinalaan en de Wiegerbruinlaan 
afgesloten voor al het doorgaande 
verkeer. Dus ook voor fietsers en 
voetgangers. De omleidingsroute 
loopt via de Prinses Christinalaan, 
Boerlagelaan, Alfons Arienslaan en 
de Wiegerbruinlaan. De percelen 
van de aanwonenden, de Renault 
garage en het tankstation blijven tij-
dens de afsluiting bereikbaar.

VERLEGGEN 
WATERLEIDING 
ZIJDELWEG VOOR 
NIEUWE N201

Voor de aanleg van de nieuwe N201 
moet de provincie Noord-Holland de 
huidige waterleiding op de Zijdelweg 
nabij de Randweg laten verleggen. 
De waterleiding zal worden verlegd 
naar de middenberm tussen de Zij-
delweg en het fi etspad. Het fi etspad 

wordt gebruikt als werkterrein en is 
om die reden van 1 maart tot begin 
mei 2010 gestremd voor doorgaand 
verkeer. Het fi etsverkeer wordt om-
geleid over de Randweg en de Bo-
venkerkerweg. Bestemmingsver-
keer heeft wel doorgang. Het gemo-
toriseerd verkeer zal geen hinder on-
dervinden van de werkzaamheden. 
Om de waterleiding om te kunnen 
leggen, moet er geboord worden. 
Dit gebeurt door een gestuurde bo-
ring van ongeveer 1.400 meter lang: 
een stuk ‘aanloop’ van zo’n 700 me-
ter en het feitelijke werk van onge-
veer 700 meter. De boring gaat op 
bijna 25 meter diepte onder de Zij-
delweg door. Het werk wordt uitge-
voerd door Van Baarsen uit Bad-
hoevedorp en Van Vulpen uit Gorin-
chem. Het kan zijn dat u het geluid 
hoort van de boorinstallatie die staat 
bij de kruising Zijdelweg/Randweg. 
De werkzaamheden worden tussen 
1 maart en begin mei 2010 uitge-
voerd op werkdagen tussen 7.00 en 
19.00 uur.

Vragen/klachten
Voor vragen kunt u terecht bij Ani-
ca Kortland, communicatieadviseur 
Projectbureau N201+, via tel. 06-
5325 0225 (maandag, dinsdag en 
donderdagochtend) of dijkstraa@ 
noord-holland.nl. Op overige dagen 
kunt u bellen met 023- 514 3201.

Amstelland Bibliotheken sluit haar 
bibliotheek in Uithoorn tijdens de 
verbouwing van 15 maart tot en met 
8 april 2010. In deze periode onder-
gaat niet alleen het interieur van de 
bibliotheek een metamorfose maar 
zullen ook aan de collectie nieuwe 
materialen worden toegevoegd. De 
collectie is de afgelopen tijd al met 
een kwaliteitsimpuls van de ge-
meente verbeterd en zal voortaan 
op thema terug te vinden zijn.
De inmiddels verouderde inrichting 
krijgt een opfrisbeurt. Kasten, tafels 
en stoelen krijgen een modern jasje 
en de kleurstelling wordt aangepast. 
Architect Aat Vos van architectenbu-
reau Aequo tekent voor deze verbe-
teringen, alles met respect voor het 
gebouw van Rietveld. Ook de en-
tree zal worden aangepast, de ba-
lie verplaatst en de loop wordt ver-

beterd. Na de verbouwing biedt de 
bibliotheek ook een collectie games 
en de mogelijkheid om in de biblio-
theek te gamen. Verder komt er een 
collectie levende prentenboeken en 
een showcollectie Management en 
Marketing boeken. Leden van de bi-
bliotheek mogen hun geleend mate-
riaal langer thuis houden. Kijk op de 
leenbonnen voor de exacte inlever-
datum. Indien leden tussentijds toch 
materialen willen inleveren of lenen, 
dan kan dat bij één van de andere 
Amstelland bibliotheken. Alle infor-
matie over de verbouwing staat op 
de website www.amstelland-biblio-
theken.nl Hier kunt u ook de vorde-
ringen van de verbouwing volgen.
Naar verwachting is de compleet 
vernieuwde bibliotheek Uithoorn 
vanaf vrijdag 9 april 2010 weer open 
voor het publiek.

Bibliotheek Uithoorn 
tijdelijk dicht wegens 

verbouwing

Doe mee aan de 
Nationale SportWeek!
In 2010 is de Nationale Sport Week 
van 17-24 april. Vanaf februari staat 
op de website www.nationalesport-
week.nl geregeld info. Flyers, pers-
berichten en posters zijn op de si-
te  te downloaden. Wil je als ver-
eniging of sportorganisatie in deze 
Sport Week activiteiten aanbieden, 
meld je vereniging/organisatie dan 
aan op de website. Je ontvangt een 
gratis promotiepakket en lift mee op 
de landelijke campagne. Organi-
seer een gratis proefl es, clinic of de-
monstratie, ouder/ kind activiteiten 

of een toernooi. De organisatie van 
de JeugdActiviteitenPas (JAP) ziet 
in deelname  een mooie kans om de 
Uithoornse sport in combinatie met 
de JAP te promoten. Natuurlijk zijn 
ook activiteiten voor jongeren, vol-
wassenen en ouderen welkom. 
Om een gezamenlijke activiteiten-
kalender van alle sportactiviteiten 
in Uithoorn te kunnen maken is de 
vraag om de aanmelding ook door te 
geven aan Saskia van der Meer, pro-
jectleider JeugdActivteitenPas, email 
jap@uithoorn.nl.  tel 020-3473459.

De GGD Amsterdam verzorgt de 
BMR/DTPvaccinaties voor alle ne-
genjarige kinderen uit de gemeenten 
Amsterdam, Amstelveen, Diemen, 
Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Am-
stel (Duivendrecht en Ouderkerk). In 
2010 worden de kinderen die gebo-
ren zijn in 2001 gevaccineerd. Daar-
naast krijgen de kinderen die geboren 
zijn in 1998 tot en met 2000 en die de 
prik nog niet hebben gehaald een her-
haalde oproep.
De kinderen krijgen twee prikken. Ie-
dere prik beschermt tegen drie ziek-
ten. 1 prik tegen: bof, mazelen en ro-
dehond (BMR) en 1 prik tegen: dif-
terie, tetanus en polio (DTP). Beide 
prikken worden op dezelfde dag ge-
geven, in iedere bovenarm één.

Oproep
Alle kinderen die zijn geboren in 2001 
ontvangen tussen 22 maart en 2 april 
een brief met oproepkaart om zich te 
laten vaccineren. Bij de oproepkaart 
zit informatie over de locatie en tijd 
dat uw kind wordt verwacht. U moet 
de oproepkaart en het vaccinatiebe-
wijs meenemen op de prikdag.

Vaccinatiedata en locaties
Datum:  maandag 12 april 2010
Locatie:  Voetbalclub 

De Legmeervogels, 
sportpark De Randhoorn

Adres:  Randhoornweg 100, 
Uithoorn

De locatie is toegankelijk voor gehan-
dicapten / mindervaliden.

Verhinderd?
Mocht uw kind verhinderd zijn, dan 
kunt u contact opnemen met GGD 
Amsterdam, tel: 020 – 555 5472.

Prikdag
• Neem de oproepkaart en het vac-

cinatiebewijs mee op de prikdag.
• De vaccinaties worden in beide

bovenarmen gegeven. Kleding
met lange mouwen moet uit, dus
houd hier rekening mee.

Wanneer mag uw kind 
ingeënt worden?
De meeste kinderen kunnen gewoon 
ingeënt worden, ook bij de volgende 
omstandigheden:
• als uw kind bof, mazelen of rode-

hond heeft gehad, wordt toch ge-
woon ingeënt in verband met de
nog niet doorgemaakte ziekte(n)
en de onzekerheid of er door de
ziekte voldoende antistoffen zijn
aangemaakt

• bij lichte neusverkoudheid
• bij lichte verhoging

(lager dan 38,5 graden)
• bij lichte diarree
• bij suikerziekte
Bij koorts hoger dan 38,5 graden
wordt aangeraden niet te vaccine-
ren. U kunt dan contact opnemen met
GGD Amsterdam, tel: 020 – 555 5472,
om een nieuwe afspraak te maken.

Wilt u het tijdens de vaccinatiedag bij 
de administratiebalie melden als uw 
kind:
• allergisch is
• medicijnen gebruikt
• een (chronische) ziekte heeft
• kort geleden een andere vaccina-

tie heeft gehad
• een kinderziekte heeft of kort ge-

leden hiermee in contact is ge-
weest

Mogelijke reacties na de prik
• branderig, stekend gevoel en

spierpijn (stijfheid) op de plaats
van de enting

• lichte koorts direct 5 -12 dagen la-
ter

Informatie 
Heeft u nog vragen, of is uw kind ver-
hinderd, dan kunt u contact opnemen 
met de GGD Amsterdam, tel. 020-
555 5472 of mailen naar 9jarigenprik-
ken@ggd.amsterdam.nl.Voor meer 
informatie kunt u ook de website van 
het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM) raadplegen: 
www.rivm.nl/rvp.

BMR/DTPvaccinaties 2010

De GGD Amsterdam verzorgt ook een vaccinatieronde tegen baar-
moederhalskanker. Sinds 2009 maakt de vaccinatie tegen baarmoe-
derhalskanker (HPV-vaccinatie) deel uit van het Rijksvaccinatiepro-
gramma. Alle meisjes die twaalf worden, krijgen de vaccinatie aan-
geboden. De vaccinaties in deze regio vinden in het voorjaar plaats. 
Dit jaar komen in aanmerking voor de prik meisjes die geboren zijn in 
1997. Daarnaast kunnen de meisjes die geboren zijn tussen 1993 en 
1996 nog eenmaal meedoen met een inhaalronde. Meisjes die in aan-
merking komen voor de prik, ontvangen thuis een oproepkaart waarop 
de precieze tijd staat dat ze verwacht worden op de priklocatie.

Meer informatie
Op de landelijke website www.prikenbescherm.nl  staat alle informa-
tie over de HPV-vaccinatie. Op de website van de GGD Amsterdam, 
www.gezond.amsterdam.nl , vindt u informatie over de locaties en prik-
tijden. Als u daar het antwoord op uw vraag niet vindt, kunt u via de mail 
of telefoon contact opnemen: 
Voor inhoudelijke vragen over het baarmoederhalskankervirus (HPV 
virus) en de vaccinatie, kunt u gratis bellen naar 0800- 301 8051. 
Voor praktische vragen over de afspraak, locatie en priktijden kunt u 
bellen naar (020) 555 5472 of mailen naar hpv@ggd.amsterdam.nl

HPV-vaccinatie



	 INGEDIENDE	BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De	Kwakel
- Boterdijk 60-74 96-114 117-119 125-127 en 141-159, sloopaanvraag voor het 

slopen van 32 woningen.
- Drechtdijk 8, sloopaanvraag voor het slopen van een woning en een schuur.
Bedrijventerrein	Uithoorn
- Amsterdamseweg 18, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk verande-

ren van de voorgevel.

	 KENNISGEVING	VOORGENOMEN	ONTHEFFING	VAN	
	 BESTEMMINGSPLAN	EN/OF	DOORBREKING	VAN	AANHOUDINGS-
	 GROND	ARTIKEL	50.1	WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.22 van de Wro tijdelijk ontheffing te ver-
lenen van het geldende bestemmingsplan tot en met dinsdag 1 maart 2011 en 
daarna tijdelijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum voor het 
hierna te noemen bouwplan:
Legmeer-West
- Noorddammerweg tegenover nummer 5, reguliere bouwaanvraag voor het 

plaatsen van een reclamebord.
Genoemd bouwplan ligt van 5 maart 2010 tot en met 15 april 2010 ter inzage bij 
de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken 
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken.

	 VERLEENDE	VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
De	Kwakel
- Drechtdijk 95 vergunning voor het plaatsen van een boog tunnelkas.
 Bezwaar: t/m 5 april 2010
- Drechtdijk 8, vergunning voor het slopen van een woning en een schuur. 
 Bezwaar: t/m 9 april 2010.
Meerwijk-West
- Pimpelmees 13, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde. Bezwaar: t/m 5 april 2010.
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 16, vergunning voor het slopen van asbesthoudende ma-

terialen. Bezwaar: t/m 5 april 2010.
Meerwijk-Oost
- Amstelplein, vergunning aan THiB organisatie voor het organiseren van drie 

braderieën op het Amstelplein op 6 maart, 10 juli en 23 oktober 2010 van 09.00 
tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 9 april 2010 

Zijdelwaard
- Wijziging datum van de ontheffing van de geluidsnorm aan Van Amerongen 

V.O.F. voor bestratingwerkzaamheden aan het kruisvlak op het Zijdelwaard-
plein op 13 en 14 maart 2010. Bezwaar t/m 6 april 2010

	 BEKENDMAKING	OPENBARE	VERGADERINGEN	
	 WELSTANDScOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

	 BESTEMMINGSPLAN	“PARKEERPLAATSEN	BIESLOOK”	
	 ONHERROEPELIjK 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het bestemmings-
plan “Parkeerplaatsen Bieslook” op 19 februari 2010 onherroepelijk is geworden. 

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, 
Laan van Meerwijk 16, Uithoorn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 
Tevens is het bestemmingsplan elektronisch beschikbaar op www.uithoorn.nl.
Uithoorn, 3 maart 2010

	 VASTSTELLING	VERORDENINGEN	DOOR	GEMEENTERAAD
De raad heeft tijdens de openbare vergadering van 11 februari 2010 een aantal 
verordeningen vastgesteld. Dit zijn de verordening werkleeraanbod Wet investe-
ren in jongeren gemeente Uithoorn 2010, maatregelenverordening Wet investe-
ren in jongeren gemeente Uithoorn 2010 en verordening toeslagen en verlagin-
gen Wet investeren in jongeren gemeente Uithoorn 2010.
Vanwege de inwerkingtreding van de Wet investeren in jongeren (WIJ) heeft de 
raad  besloten de Verordening cliëntenparticipatie gemeente Uithoorn en de Ver-
ordening handhaving WWB te wijzigen.
Bovenstaande verordeningen zijn vanaf 1 januari 2010 in werking getreden. De 
verordeningen liggen voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis. 
 

	 BEKENDMAKING	VERKIEZINGSUITSLAG
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Uithoorn maakt ingevolge artikel P20, lid 2, van de Kieswet 
bekend dat op 5 maart 2010 om 10 uur in een openbare zitting van dat bureau in 
kamer 020 van het gemeentehuis de uitslag van de op 3 maart 2010 gehouden 
verkiezing zal worden bekendgemaakt. 
De voorzitter, A.W.M. Spruit

	 VERKEERSBESLUIT	BRADERIEËN
Oude	Dorp	
Burgemeester en wethouders hebben besloten, teneinde braderieën mogelijk te 
maken, de wegen waarop de braderieën plaatsvinden af te sluiten voor alle ver-
keer. Daarbij mag op de betreffende wegen op de betreffende dagen en tijden te-
vens niet worden geparkeerd. 
Dit wordt bereikt door de betreffende wegen gesloten te verklaren voor alle be-
stuurders door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 in het Dorpscentrum, op de volgende da-
gen, plaatsen en tijden:

Datum	 Tijd		 Locatie	
 incl.opbouw
 en afbreken

Zondag,  09.00-19.00 uur 
28 februari 2010

Vrijdag,  07.00-23.00 uur
25 juni 2010

Zondag,  09.00-19.00 uur
19 december 2010

Zaterdag,  08.00-1900 uur Wilhelminakade vanaf de
17 april  2010  Stationsstraat, Marktplein, Dorpsstraat 
  tot de Willem Alexanderpoort

Dit verkeersbesluit ligt, met tekeningen, tot en met 14 april 2010 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

	 VERKEERSBESLUIT
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de verbinding via de voet-
gangersbrug tussen A. Verweylaan en Heijermanslaan aan te wijzen als onver-
plicht fietspad. 
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 14 april 2010 ter inzage. Daartegen 
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

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 officiële 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 vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening 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 griffiekosten 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.

	 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 
- Aanwijzen van de verbinding via de voetgangersbrug tussen de A. Verweylaan 

en de Heijermanslaan als onverplicht fietspad als onverplicht fietspad, 3 maart 
t/m 14 april 2010, nadere inlichtingen: mevrouw M.A. Vermaas, 0297-513111

- Verkeersbesluit braderieën 2010 in het Dorpscentrum te Uithoorn, 10 maart  
t/m 21 april 2010, nadere inlichtingen: mevrouw M.A. Vermaas, 0297-513111

- Verzoek van Horsman en Co Vastgoed BV, Postbus 57, 2160 AB Lisse om 
vergunning tot het plaatsen van een reclamebord op het perceel Noorddam-
merweg tegenover nummer 5. Inzagetermijn: 5 maart 2010 tot 15 april 2010. 
Info: Afdeling Publiekszaken, tel. 513111
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Koningin Julianalaan, 
Prinses Irenelaan tot de 
ingang van de parkeergarage, 
Wilhelminakade vanaf de 
Stationsstraat, Marktplein, 
Dorpsstraat en Amstelplein in het 
verlengde van de Dorpsstraat 
t/m Schans 1

GRATIS	KABAAL
LET	OP!	Van	elk	artikel	móet	een	vraagprijs	worden	vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad	de	Nieuwe	Meerbode
Mijdrecht	 Anselmusstraat	19	-	3641	AM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

GRATIS	KABAALTjES	WORDEN	GEPLAATST
ONDER	DE	VOLGENDE	VOORWAARDEN:
-	Eén	bon	per	week
-	Géén	06-nummer
-	Géén	onroerende	goederen,	woonruimte	of	auto's.
-	Géén	goederen	en	dergelijke	met	een	waarde	boven	de	€	500,-	
-	Géén	personeels-	of	zakenadvertenties.
-	Géén	werk	gevraagd	of	aangeboden.
-	Brieven	met	te	weinig	porto	worden	niet	in	behandeling	genomen.
-	Altijd	prijs	vermelden
Wij	kunnen	geen	enkele	aansprakelijkheid	aanvaarden	voor	schade	
van	welke	aard	dan	ook,	ontstaan	door	niet	tijdig	of	onjuist	plaatsen	
van	kabaaltjes.	Kabaaltjes	kunnen	op	grond	van	hun	inhoud,	zonder	
opgaaf	van	redenen,	worden	geweigerd.

3

Natuur dichtbij!

Noord-Holland
Landschap
Ervaar

www.landschapnoordholland.nl

Vraag een     
aan op onze site
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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 (6 en slot)

SOS De Ronde Venen werkt sinds 1994 samen met Sr. Annette. Dit tot we-
derzijds genoegen. Zij is een bijzonder kundige projectmanager. Er is bij 
haar projecten geen sprake van overheadkosten. Elke ingezamelde euro 
wordt aan het project besteed. Dit geldt overigens ook voor het bestuur van 
SOS De Ronde Venen. Alle kosten - bijvoorbeeld voor werkbezoeken aan 
een project - worden door de bestuursleden zelf betaald.
Omdat de leerlingen vaak met honger op school verschenen is in 2006 door 
Sr. Annette een schoolpap-systeem ingevoerd. De kinderen van de kleu-
terschool en basisschool krijgen elke dag een kop maïspap. Vaak de eni-
ge maaltijd.
SOS heeft in Tanzania een schoolgebouw opgeknapt en daarbij ook toi-
letten laten aanleggen. Er is een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs 
gefinancierd en ingericht. Voor de vele leerlingen van de basisschool zijn 
schoolbankjes door SOS gefinancierd, gemaakt door een lokale ambacht-
school. Het vermelden waard is ook de omheining van het schoolterrein 
van “onze” school door middel van een stevige muur. Zo’n omheining is 
voor de veiligheid van de kinderen en de eigendommen van de school ab-
soluut nodig. 
Het schoolgeldfonds voorziet ook in Tanzania in een grote behoefte. Met 
name voor de allerarmste weeskinderen, die vaak self-supporting moeten 
zijn, is het schoolgeldfonds een uitkomst.
Sr. Annette bedankt alle donateurs voor de bijdragen die zij hebben gele-
verd om haar werk mogelijk te maken!

Nel Bouwhuijzen

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:
- 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 11/2 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.
- Waterlelie in Wilnis, grote rood/witte kater (Maine Coone).
 Hij heet Muckey en is 21/2 jaar oud.
-   Thamerdal in Uithoorn, grijs/wit cyperse poes, 1 jaar oud.
 Haar naam is Tinkerbel en ze is sinds 20-2 vermist.

Gevonden: 
- Zijdelweg in Uithoorn, zwart/witte kat met normaal postuur.
- Karekiet in Mijdrecht, zwarte kat met wat witte haartjes op
 de borst.
- 2e Bedijking in Mijdrecht, grijs/bruin cyperse kat, waarschijnlijk  
 drachtig.
- Voorbancken in Vinkeveen, rood/witte poes met blauw bandje  
 met  blauwe/gele poezenvoetjesprint en belletje.

Goed tehuis gezocht voor:
- Rood/wit gestreepte kater. ( Whiskas-kat).

IVN weer op bezoek bij 
bewoners Gerardus Majella
De Ronde Venen – Vorige week 
waren de vrijwilligers van de IVN 
weer op bezoek in bejaardencen-
trum Gerardus Majella in De Ronde 
Venen met de winterkoffer. 

Winterkoffer
De bewoners zaten al in de kring te 
wachten wat ging komen. 
Uit de koffer kwamen uien, winter-
wortels, prei, spruitjes, maar ook een 
sjaal, handschoenen, Friese doorlo-
pers en een heleboel mooie winter-
foto’s. Er werd begonnen met het 
bekijken en bewonderen van foto’s.
Er kwamen wat verhalen los. Maar 
toen de schaatsen rondgingen be-

gonnen alle mensen te vertellen: 
hoe ze schaatsen geleerd hadden, 
hoe koud het was en hoeveel plezier 
zij vroeger op het ijs hebben gehad.
Aan de wintergroenten werd gero-
ken en werd bekeken. De gids had 
van plakjes winterwortel hartjes en 
bloemetjes gestoken. Dat smaakt 
veel lekkerder en ziet er mooier uit 
dan gewoon wortel! Nog een spel-
letje winterbingo en de middag was 
weer om.

Lentekoffer
De winter loopt ten einde... op naar 
de lente! Dan komt de IVN bij de be-
woners terug met de lentekoffer.

Zaterdag bingoavond 
in de Amstelhoek

Amstelhoek - De eerstvolgende 
bingoavond van Buurtvereniging 
Amstelhoek vindt komende zater-
dag 6 maart plaats en begint om 
20.00 uur; de zaal is open vanaf 
ca. 19.00 uur. Er worden weer 10 
ronden gespeeld met vele mooie 

prijzen. De organisatie rekent  
weer op net zo’n grote opkomst 
als de vorige keer, toen bezoch-
ten ongeveer 100 personen deze 
gezellige avond! Tot aanstaande 
zaterdag 6 maart bij Amstelhoek 
aan de Engellaan 3a.

Woninginrichting Smit 
sluit na 117 jaar 
Uithoorn - Vanwege alle verschui-
vingen in het koopgedrag van de 
consument en voor een deel door 
stagnering van de economie, zal 
Woninginrichting Smit uit Uithoorn 
- voor de oudere klanten ook wel  
bekend als “Magazijn De Gouden 
Leeuw” - per 1 april 2010 definitief 
haar deuren aan de Dorpsstraat 49 
moeten sluiten.

“De afgelopen 4 jaar hebben wij een 
steeds sterkere verschuiving waar-
genomen op de markt. Dit heeft me-
de te maken met de komst van de 
grote keten filiaalbedrijven en bouw-
markten etc. die alles op woningin-
richtinggebied verkopen. Het doet 
enorm pijn dat je na 117 jaar op de-

zelfde plaats gaat sluiten, maar het 
gaat niet meer. Wij handelen netjes 
alle werken tot eind mei af. Zijn er 
vragen dan zijn wij bereikbaar tot 1 
juni op 0297-561229 en later kunt 
u terecht bij Lionel Smit Binnen-
huisadviseur, tel. 06-46171472. On-
ze beddenzaak “Slaapkenner SMIT” 
aan Dorpsstraat 33 blijft gewoon 
bestaan. Wij gaan hier op dezelfde 
voet verder en hopen u hier graag 
te zien.
Verder willen wij graag al onze klan-
ten hartelijk bedanken voor het in 
ons gestelde vertrouwen. Bedankt 
voor de leuke en gezellige momen-
ten. Wij hebben altijd met veel ple-
zier tot uw dienst gestaan”. 
Aldus Ko en Berry Smit.
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‘Annie de musical’ klaar om 
te schitteren op het toneel!
Uithoorn - Acht maanden geleden 
auditeerden ruim zestig kinderen, 
jongeren en volwassenen voor een 
rol in de eerste theaterproductie van 
Dancestudio Shanna Elleswijk, “An-
nie”. Na uren zangles, dansles en ac-
teerles is de voltallige cast, bestaan-
de uit veertig kinderen en volwas-
sen, klaar om te schitteren op het 
podium! Vrijdag 2 april en zaterdag 
3 april kunt u in Podium Mozaiek te 
Amsterdam genieten van het bij-
zondere verhaal van het weesmeisje 
Annie en haar vriendinnetjes Molly, 
Duffy, Pepper, Julie en Tracy en de 
andere meisjes in het weeshuis van 
de gemene Miss Hannigan. Wan-
neer op een dag Grace Farrell, de 
assistente van miljonair Oliver War-
bucks, naar het weeshuis van Miss 
Hannigan komt, verandert Annie’s 
leven drastisch. Na jaren schoon-
maken en rotklusjes doen voor Miss 
Hannigan komt het weesmeisje te-
recht in een wereld van luxe en sluit 
ze een bijzondere vriendschap met 
de rijke miljonair Warbucks. Samen 
gaan zij op zoek naar Annie’s ou-
ders die haar jaren geleden hebben 
achtergelaten in het weeshuis.

Hoofdrol
De hoofdrol van het weesmeisje An-
nie wordt vertolkt door Zoë Kuylen-
burg. Zoë, nog maar 9 jaar  oud, zal 
voor het eerst in een musicalpro-
ductie schitteren. Samen met haar 
schattige kleine vriendinnetje Mol-
ly gespeeld door Tamara Balvers (11 
jaar) zullen zij vele harten verove-
ren. José Schotanus die in het da-
gelijks leven juf is op de basisschool 
zal in haar rol van de gemene Miss 
Hannigan een hele andere kant van 
zichzelf laten zien. Oliver Warbucks 
zal worden neergezet door Huub 
van Schaik. Voor Huub zijn het niet 
zijn eerste stappen op het toneel. Hij 
heeft al vaker in amateurproducties 
gestaan.
Aan zijn partner in de produc-
tie Grace Farrel, Maartje Sparnaaij, 
heeft hij een goede tegenspeelster. 
Maartje is eerstejaars studente aan 
het conservatorium in Alkmaar. Sa-
men met een groot ensemble zullen 
zij de voorstelling tot  een groot suc-
ces maken.
“Annie de Musical” is een prachtige 
voorstelling voor de hele familie. De 
artistieke leiding en choreografie is 

in handen van Shanna Elleswijk en 
de regie wordt verzorgd door Maria 
Couprie.

Kaartverkoop
Wilt u ook komen kijken naar deze 
leuke voorstelling? De kaartverkoop 
start donderdag 11 maart om 19.00 
uur in de dancestudio op de Prin-
ses Margrietlaan 86 in Uithoorn. De 
kaarten kosten 12,50 euro p.p. en 
zijn alleen te verkrijgen bij Dance-
studio Shanna Elleswijk. Er zullen 
drie voorstellingen worden gespeeld 
in Podium Mozaiek te Amsterdam:  
vrijdagavond 2 april - 19.30 uur
zaterdagmiddag 3 april - 13.30 uur
Zaterdagavond 3 april - 19.30 uur.
Dancestudio Shanna Elleswijk biedt 
vele mogelijkheden op het gebied 
van dans en theater. 

Naast de musical “Annie” zullen al-
le leerlingen van de school ook op 5 
en 6 juni weer schitteren in de grote 
eindvoorstelling in theater Het Tref-
punt in Nieuwveen.
Voor meer informatie kunt u een 
kijkje nemen op de website:  www.
dancestudioshannaelleswijk.nl

Opnieuw blije prijswinnaar 
bij AH Jos van den Berg
Uithoorn -  Het kan niet op bij AH 
Jos van den Berg als het om prijs-
winnaars gaat. Aankeiler dit keer 
was Unilever, sponsor van het 
NOC*NSF, met een Olympische pro-
motiecampagne. Een actie die voor 
februari was opgezet in het kader 
van de Olympische Winterspelen in 
Vancouver. Klanten bij AH konden 
daartoe uit een reeks aanbiedingen 
producten kopen waarbij men voor 
het tweede product slechts de hal-
ve prijs hoefde te betalen. Hiertoe 
behoorden onder meer Unox soep, 
Rexona Deodorant, Knorr Mixen 
en dergelijke. Door de kassabon 
te voorzien van naam en telefoon-
nummer en die vervolgens in te le-
veren maakte men kans op het win-
nen van een Nintendo Wii spelcom-
puter inclusief de officiële Olym-
pische game ‘Mario & Sonic op de 
Olympische Winterspelen’. Eind vori-
ge week werd uit de bomvolle doos 
met kassabonnen de winnaar ge-
trokken. Dat bleek de 9-jarige Elwin 
Leliveld uit Amstelhoek te zijn die op 
school zit bij de Springschans in de 

Meerwijk. Hij kwam met zijn moeder 
Sissi (inderdaad, zo genoemd naar 
de keizerin van weleer…) en zuster 
Meliantha de prijs afhalen. Team-
leider Ronald Stokking reikte de 
prijs samen met zijn collega Gertjan 
Roeleveld uit. De toch al enthousi-
ast ogende Elwin ging van plezier 
uit zijn dak toen hij hoorde wat hij 
had gewonnen. Voor hem was het 
een complete verrassing want hij 
wist van te voren niet waarvoor hij 
werd meegenomen naar de super. 
Een Wii spelcomputer, daar was hij 
al geruime tijd voor aan het spa-
ren! En nu kreeg hij hem zomaar in 
de schoot geworpen. Plus nog eens 
een cadeaubon van 10 euro als ex-
tra bijdrage voor een game. Zijn blij-
heid kende geen grenzen en hij liet 
dat dan ook duidelijk merken. Wat 
hij aan geld had opgespaard kan 
hij nu gaan inzetten op de aanschaf 
van een ‘balanceboard’. Een onder-
deel waarmee je door erop te staan 
en te bewegen allerlei virtuele spor-
ten op de TV kunnen beoefenen, 
zoals tennissen, bowlen, skiën, bok-

sen, karten, enz. Mits men ook de 
bijbehorende spelsoftware heeft. El-
win heeft dus iets om (weer) op zijn 
verlanglijstje te zetten... Vanzelf-
sprekend moest het gezelschap nog 
even voor de camera om het alle-
maal vast te leggen voor het nage-
slacht. Sissi Leliveld was net zo blij 
met de prijs als haar zoon. “Een ge-
weldige actie weer van Jos van den 
Berg. Hij doet elke week van zich 
spreken. Wij kopen hier altijd onze 
boodschappen.

Een échte supermarkt en dan be-
doel ik ook super. De kwaliteit en 
service staan hoog in het vaandel 
evenals de klantvriendelijkheid en 
wat er allemaal voor kinderen wordt 
gedaan, dat hou je niet voor moge-
lijk. Elke normale landelijke AH-ac-
tie wordt hier extra aangekleed met 
leuke prijzen en activiteiten. Ik vind 
het geweldig! Geen wonder dat hier 
steeds meer mensen komen om te 
winkelen!” Aldus een opgetogen 
moeder van Elwin en (studente) 
Meliantha.

Een dolblije Elwin Leliveld met zijn Wii spelcomputer in gezelschap van zijn moeder Sissi en zuster Meliantha Leliveld. 
Teamcoaches Ronald Stokking (re) en Gertjan Roeleveld zorgden voor het succesvolle verloop van de actie.

Flamencokoor Calle Real 
treedt op in De Boei
Vinkeveen - Komende vrijdagavond  
5 maart treedt Calle Real op in De 
Boei aan de  Kerklaan 32 in Vinke-
veen. Dit fantastische Nederlands-

Spaanse flamencokoor van twaalf 
zangeressen, onder wie enige dan-
seressen, brengt authentieke se-
villanas, fadangos en cantes uit de 

flamenco puro. Het koor wordt be-
geleid door drie gitaristen, een flui-
tiste, een violist, een cellist en een 
percussionist. Het optreden begint 
om 20.30 uur.  Voor deze avond vol  
Spaanse muziek en dans zijn kaar-
ten te reserveren op  www.cultu-
ra-drv.nl De toegangsprijs bedraagt 
voor volwassenen 10,- , voor 65 + en 
houders CJP 8,- jongeren tot 16 jaar 
betalen 7,-. Kaarten zijn vanaf 20 fe-
bruari verkrijgbaar bij drogisterij De 
Bree, Herenweg 12 te Vinkeveen en 
boekhandel Mondria, Lindeboom te 
Mijdrecht en een half uur voor aan-
vang aan de ingang. Op  www.cul-
tura-drv.nl staat verdere informatie.
Calle Real brengt de Spaanse zon 
naar De Ronde Venen 

Koen Janssens wint tweede 
prijs bij timmerwedstrijd
Uithoorn - Jaarlijks doen leerlingen 
van de scholengemeenschap Tha-
men mee aan de timmerwedstrijd 
die wordt georganiseerd door de 
Stichting Samenwerkingsverband 
Houtindustrie Midden Nederland. 
Binnen de bouwwereld geldt deze 
wedstrijd altijd als hoogstaand: een 
soort Olympische Spelen onder de 
wedstrijden. Thamen is dan ook zeer 
trots dat een van haar leerlingen 
voor het derde achtereenvolgende 
jaar bij deze wedstrijd een prijs ge-
wonnen heeft. De opdracht was een 

stoel maken. Ditmaal was het Koen 
Janssens uit klas 4Bouw die met de 
eer ging strijken. Koen heeft zijn op-
leiding voor een deel gevolgd tijdens 
het project Praktijkleren Bouwtech-
niek. Daarbij liep hij samen met En-
dy Evenwel (links op de foto) stage 
bij Timmerfabriek Bluemink in Wil-
nis. Onder de bezielende leiding van 
de heer Jan van Selm, directeur van 
dit bedrijf, hebben leermeesters Ton 
Vis en Gerard de Jong Koen de fij-
ne kneepjes van het timmeren bij-
gebracht. Zonder hun inzet zou het 

project Praktijkleren niet tot het hui-
dige prima resultaat hebben geleid.
Naast het beschikbaar stellen van 
stageplaatsen sponsort Timmerfa-
briek Bluemink ook het benodigde 
hout voor het praktijkexamen bouw-
techniek van 2010. Directeur Ger Jä-
gers (links midden) van Scholenge-
meenschap Thamen is de heer Jan 
van Selm (rechts midden) vanzelf-
sprekend heel dankbaar voor dit ge-
nereuze gebaar en hoopt op voort-
zetting van de prima samenwerking 
tussen het bedrijf en de school.

Second Joy kledingwinkel 
opent haar deuren
Uithoorn - Op 9 maart opent Se-
cond Joy haar deuren aan de Joost 
van de Vondellaan 33 A in Uithoorn. 
Hier kun je terecht voor tweede-
hands kinder- en damesmerkkle-
ding. Nicole den Rooyen, eigena-
resse van deze winkel, is druk bezig 
met de inrichting van de winkel en 
aankleding hiervan. Ze heeft er he-
lemaal zin in. 

Nicole: “Ik merkte om me heen dat 
er veel vraag was naar tweedehands 
merkkleding. Waarom zou je goede 
en mooie kleding weggooien als je 
andere mensen er blij mee kunt ma-
ken. Zelf heb ik ook twee kinde-
ren die soms zo hard groeien dat 
ze bepaalde kleding niet eens heb-
ben aan gehad. Na een kleine zoek-
tocht in Uithoorn voor een geschik-

te locatie hoorde ik dat de Joost van 
de Vondellaan beschikbaar was. 
Ik weet dat er eerder een tweede-
hands kledingzaak in heeft gezeten. 
Toch denk ik dat ik met mijn con-
cept -  merkkleding en mooie ac-
cessoires -  voldoe aan de vraag 
van veel moeders. Ik neem in mijn 
winkel merkkleding in en verkoop 
deze. Naast kleding verkoop ik ook 
accessoires, tassen, sjaaltjes en bi-
jouterieën.” Meer informatie, kijk op 
www. second-joy.nl. Openingstijden 
zijn dinsdag t/m vrijdag van 9.30–
18.00 uur en zaterdag van 9.30–
17.00 uur.

EHBO vóór de zomer?
Uithoorn - Volgende week gaat er 
bij de EHBO-vereniging St. Camil-
lus te Uithoorn een EHBO-cursus 
van start. Altijd handig om te weten 
wat je wel of juist niet moet doen bij 
een ongeval. Dat kan immers over-
al gebeuren, thuis, op straat, op het 

sportveld of op je werk. Een tand uit 
de mond, vinger tussen de deur, val-
len van de ladder of van de fiets, of 
erger: iemand naast jou zakt in el-
kaar: flauwte of een hartprobleem. 
Kortom, EHBO komt altijd van pas! 
Met deze cursus (13 lesavonden op 

maandagavond) heb je nog vóór de 
zomer je diploma op zak. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij! 
Ook wil Camillus graag een aparte 
reanimatie-AED-cursus aanbieden. 
Dit gaat plaatsvinden op 2 volle za-
terdagen.
Interesse? bel: 0297-561758, of kijk 
op: www.ehbo-camillus.nl, of mail:  
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl

Gospelkoor De Rovenians 
zingt zondag in Wilnis
Regio - Aanstaande zondag 7 maart 
verleent Gospelkoor De Rovenians 
medewerking aan de avonddienst in 
de PKN Ontmoetingskerk te Wilnis, 
aanvang 19.00 uur.

De Rovenians is direct na het door 
haar vorig jaar april voor het laatst 
opgevoerde fantastische spekta-
kel “The Passion” begonnen met 
het instuderen van nieuw repertoi-
re. Daar was nu de tijd en de ruim-
te voor. Naast de gewone optredens 
die plaatsvonden is gewerkt aan het 
instuderen, maar vooral interprete-

ren, van nieuwe liederen. Een aan-
tal daarvan zal zondag in de dienst 
worden gezongen.
Eén van de grotere optredens dit 
jaar van De Rovenians zal een kerst-
concert zijn samen met Brassband 
Concordia op zaterdag 18 decem-
ber. Anderhalf jaar geleden heb-
ben zij voor het eerst gezamenlijk 
een concert gegeven. Dit is zo goed 
gevallen bij de beide dirigenten, het 
koor, de brassband, maar vooral ook 
bij het publiek, dat besloten is tot 
opnieuw een gezamenlijk concert.
Uiteraard zit het koor De Rovenians 

tussendoor niet stil en zullen zij re-
gelmatig hun medewerking verle-
nen aan diensten in en buiten De 
Ronde Venen.
Bij De Rovenians is altijd ruimte voor 
nieuwe zangers en zangeressen.
Dus ben jij tussen de 16 en 45 jaar 
en lijkt het je leuk om bij hen te ko-
men zingen, kom dan gerust eens 
langs op maandagavond als ze aan 
het repeteren zijn. De deur staat al-
tijd voor je open. 

Kijk voor meer informatie op de 
website  www.rovenians.nl
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Groepen 6 en 7 van De 
Kajuit op atelierbezoek

Uithoorn - In de afgelopen weken 
zijn de groepen 6 en 7 van OBS De 
Kajuit een ochtend op bezoek ge-
weest in Atelier De Rode Draad van 
Joke Zonneveld. Zij liet de kinde-
ren en begeleiders al doende er-
varen wat er bij komt kijken om tot 
het maken van een tekening te ko-
men. Het gaat er om dat je ontdekt 
waarom iets voor jou belangrijk is 
om vorm te geven en dat je dat doet 
met je gevoel. De kinderen gingen 
met klei aan de slag om in volle aan-

dacht het voelen te ervaren. Daarna 
deden ze losmaakoefeningen met 
houtskool. Voelen gebeurt vanuit de 
beweging, daarom is het belangrijk 
dat je hele lichaam meedoet als je 
tekent. Tijdens de laatste fase werk-
ten ze met krijt. De onverwachte 
wendingen in de oefeningen zorg-
den voor verrassende tekeningen en 
ze gingen dan ook trots en tevreden 
met hun kunstwerk naar huis. 
Voor meer informatie: 
www.jokezonneveld.nl

Bingoavond van Serviam 
Uithoorn - Aanstaande zaterdag-
avond 6 maart organiseert Stichting 
Serviam weer een gezellige bingo-
avond in het KnA gebouw aan het 
Legmeerplein.

De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
om 20.15 uur begint het bingoën.

U kunt weer vele mooie en leuke 
prijzen winnen, of als hoofdprijs een 
van de inmiddels bekende envelop-
pen.
De opbrengst van de bingo is be-
stemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionaris-
sen.

Zondag open dag bij 
muziekvereniging KnA
Uithoorn - Lijkt het u leuk om mu-
ziek te maken? Maar weet u eigen-
lijk niet zo goed of het wel zo leuk 
is, of waar u dat zou kunnen doen? 
Kom dan naar de open dag van 
muziekvereniging KnA aanstaan-
de zondag 7 maart. Vele onderde-
len van KnA zullen zich op deze dag 
aan u presenteren. 
De tijdsindeling is als volgt: 
11.00 tot 12.00 uur: leerlingen, blok-
fluiters/trompetten/slagwerk o.l.v. 
Renata Groen, Michiel de Boer en 
Jan Vork 
12.15 tot 12.45 uur: Majorettes o.l.v. 
Ineke Kranendonk
13.00 tot 13.30 uur: Slagwerkgroep 
o.l.v. Louis de Blieck
13.45 tot 14.15 uur: Opleidingsor-
kest/drumfanfare o.l.v. Michiel de 
Boer
14.30 tot 15.15 uur: Harmonieorkest 

o.l.v. Ruud Pletting
Zondag zullen de leerlingen aan u 
laten horen wat zij de afgelopen tijd 
hebben geleerd. Bij de andere on-
derdelen zullen zij u laten zien hoe 
de repetitie verloopt. Op deze ma-
nier kunt u een goede indruk krij-
gen van de sfeer en wat er wordt 
verwacht van de muzikanten tijdens 
het spelen. 

Heeft u interesse of lijkt het u leuk 
om een keer te kijken wat muziek-
vereniging KnA nou precies alle-
maal doet? Kom dan komende zon-
dag 7 maart naar de open dag! Ook 
kunt u hier informatie krijgen over 
KnA. De open dag vindt plaats in het 
KnA-gebouw aan het Legmeerplein 
49. Muziekvereniging KnA hoopt u 
te zien om er een muzikale en voor-
al gezellige dag van te maken!

Knotgroep gaat klus klaren 
in Ouderkerk aan de Amstel
Uithoorn - Langs de Polderweg 
in Ouderkerk a/d Amstel staat een 
lang lint van knotwilgen. Ze houden 
parmantig de wacht als afscheiding 
tussen het autogeweld op de snel-
weg A9 en de vredige rust van de 
Ronde Hoep. Maar eens in de 3 à 
4 jaar moeten knotwilgen geknot 
worden. Alleen dan behouden ze 
hun karakteristieke vorm en lopen 
ze niet het risico van uitscheuren of 
omwaaien. 

Assistentie welkom!
Aanstaande zaterdag 6 maart gaat  
Knotgroep Uithoorn deze klus kla-
ren. Om en om worden de wilgen 
geknot en de takken worden door 

de mensen van de gemeente weg-
gehaald. De knotgroep kan nog as-
sistentie gebruiken, want vele han-
den maken licht werk. Iedereen die 
ervan houdt om in deze prachtige 
omgeving een ochtend actief bezig 
te zijn voor de natuur, is van harte 
welkom.

De Knotgroep begint om 9.00 uur en 
stopt rond 13.00 uur met een mok 
soep. Tussendoor is er koffie met 
koek. De knotgroep zorgt voor goed 
gereedschap en werkhandschoe-
nen. Neem zelf een beker met le-
pel mee. 
Voor verdere informatie: Bert 
Schaap, tel. 0297-565172.

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 stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten 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 bij-
eenkomst 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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REACTIE VAN EEN LEZER

Levenbos of 
Levenpark?

Ons Libellebos wordt ons af-
genomen. Het wordt een park. 
Dat past beter in de plannen 
van Wethouder Levenbach. 
“Park” heeft volgens hem een 
sociaal veiliger klank dan “bos”. 
Het Libellebos (“LibelleNbos” 
heb ik ook in de stukken zien 
staan) blijft echter een bos met 
alle sociale ónveiligheid van 
dien. Elke verzonnen term van 
de wethouder ten spijt. Ik weet 
nog dat het bos werd aange-
legd in het begin van de jaren 
70 van de vorige eeuw. Ik hielp 
mijn kinderen (nu ben ik opa) 
destijds nog met het planten 
van de door ons aangekoch-
te boompjes. Het zou een echt 

bos worden en dat is het ook. 
Je waant je in het bos als je er 
doorheen wandelt.
Dat is ONS niet meer gegund. 
Tenminste, wanneer uitvoering 
wordt gegeven aan het Kwa-
liteitsplan Openbare Ruim-
te 2010. Is het kwaliteitsniveau 
van een bos hoger als je er het 
etiket “park” opplakt? Wordt 
Wethouder Levenbach er beter 
op als wij hem vanaf nu “Le-
venbrahms” gaan noemen, ter-
wijl hij gewoon op de oude voet 
verder gaat?

J.N. Bouter
Admiraal Tromplaan 22
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Derde ronde paren-
competitie BVK afgerond
Uithoorn - Op de slotavond van 
de 3e ronde van de parencompeti-
tie van de BVK moest een flink aan-
tal paren nog stevig aan de bak om 
promotie af te dwingen of degrada-
tie te voorkomen en bij het ene paar 
lukte dat beter dan bij het andere.
In de A lijn leek de koppositie van 
Jaap en Geke Ludwig na 5 van de 6 
speelavonden onaantastbaar, maar 
die stelling werd op de slotavond 
toch nog gelogenstraft. Dick Elen-
baas en Andre Verhoef sloegen on-
verbiddelijk toe door de zoveelste 
1e plaats in de dagrangschikking te 
veroveren. Deze keer met een sco-
re van 58,33%, waarmee hun ge-
middelde uitkwam op 57,36% en dat 
was 0,21% meer dan Jaap en Geke. 
Die scoorden overigens wel bijna 
4% gemiddeld meer dan de num-
mer 3 in de eindstand, te weten Jan 
Heijlman en Margo Zuidema.
In de daguitslag was er een 2e 
plaats voor Nel Bakker en Hans Wa-
genvoort met 56,5% en combipaar 
Elly van Nieuwkoop-Jan Heijlman 
werd 3e met bijna 53%.
Onderin was het kommer en kwel 
voor May Verhoef en Joop de Jong, 
die opnieuw laatste werden en dus 
volgende week hun opwachting 
moeten maken in de B lijn. 
Bij hun aftocht krijgen zij gezelschap 
van de Wan en Atie Overwater, Leny 
Heemskerk en Agnes de Kuyer en 
(verrassend) ook van Huub en Kitty 
van Beem, die hierdoor in een voor 
hen redelijk onbekend bridgegebied 
belandden.
In de B lijn stonden diverse paren te 
trappelen om de opengevallen plaat-
sen in de A lijn over te nemen. Bep 
Verleun en Cor Hendrix stonden al 
stijf bovenaan en maakten dat deze 
avond opnieuw waar. Wederom was 
de 1e plaats hun deel, deze keer met 
ruim 60% en hun gemiddelde kwam 
hierdoor uit op 56,17%.
Een sterke 2e plaats op deze avond 
voor Mayke Dekker en Ellen de Jong 
met bijna 59% zorgde ervoor, dat zij 
in veilige haven belandden en zich 
dus keurig handhaafden in de B lijn. 
Truus en Piet Langelaan werden ge-
deeld 3e met Jan en Hennie van der 

Knaap met 57,44%, waardoor laatst-
genoemden net de 4e promotie-
plaats wegkaapten. 
Op de 2e plaats in de totaalstand 
eindigden Piet van der Poel en Ge-
rard de Kuyer, waardoor Gerard op-
nieuw minimaal 6 avonden niet met 
vrouwlief Agnes de bridgedegens 
hoeft te kruisen en de 3e plaats was 
voor Trudy Stokkel en Huub Zand-
vliet, die nu dus voor het eerst hun 
opwachting mogen maken in het 
Walhalla van de BVK. Klasse!
Lous Bakker en Hans Elias sloten 
deze week de rij, waarmee hun te-
rugkeer naar de C lijn definitief be-
klonken werd. Ook de paren Piet-
Hein Backers-Huub Kamp, Helen 
Conijn-Ineke Hilliard en Greet de 
Jong- Roel Knaap ontkwamen niet 
aan dit trieste lot.
In de C lijn vormden Janny Snabel 
en Hetty Houtman een gelegen-
heidscombinatie. Zij bleken elkaar 
goed te verstaan, want zij eisten de 
1e plaats op met 59,6%. Henk Poll 
en Wim Maarschalk zagen hun in-
spanningen bekroond met 57,5%, 
wat hen niet alleen de 2e plaats in 
de dagrangschikking opleverde, 
maar tevens de 3e plaats in de to-
taalstand en dat betekent dus pro-
motie naar de B lijn. Ria Wezenberg 
en Hetty Kesting werden 3e met 
ruim 57%.
In de totaalstand stond vorige week 
al min of meer vast dat Gerard en 
Emmy van Beek 1e zouden worden 
en zij bleken bestand tegen de daar-
mee gepaard gaande druk, want zij 
eindigden inderdaad bovenaan met 
55,45% gemiddeld. Jannie en Ni-
co Koning eindigden in deze totaal-
stand als 2e en zij keren dus ook 
weer terug naar de B lijn.
Proficiat voor alle gepromoveerde 
paren! Voor de gedegradeerde pa-
ren ligt er weer een mooie uitdaging 
om terugkeer naar de hogere regio-
nen af te dwingen.

Volgende week start de 4e en laat-
ste serie van 6 avonden in de paren-
competitie in de nieuwe groepssa-
menstellingen en beginnen ze dus 
weer allemaal op 0.   

Dammen:

Spanning stijgt ten top aan de top
Uithoorn - Alvorens de eerste zet 
afgelopen maandagavond in ’t Fort 
werd gespeeld, stonden de damle-
den van K&G stil bij het overlijden 
van Frans Verlinden. Frans kwam 
trouw vanuit Vinkeveen zijn spelle-
tje in De Kwakel spelen, dat deed hij 
vol enthousiasme.

De damclub en haar leden verliezen 
een gewaardeerd lid. Zo wordt de 
spoeling steeds kleiner bij deze toch 
al niet zo grote club, waarvan de le-
den wel trouw komen dammen. Al-
leen Rene de Jong moest maandag-
avond vanwege zijn nieuwe werkge-
ver verstek laten gaan. Jammer, juist 
Rene heeft de sleutel van het kam-
pioenschap in handen. Rene moet 
nog tegen de top drie, weet hij deze 
zelfs allemaal te winnen dan wordt 
hij zelfs nog kampioen. Op dit mo-
ment heeft Wim Konst de beste pa-
pieren, maar twee verliespunten. Ie-
dereen gunt Wim na 43 jaar trouwe 
damdienst wel zijn eerste titel. Maar 
ook Kees Harte kan zijn eerste titel 
pakken, een onderling treffen staat 
nog op het programma. Daarnaast 
liggen Adrie Voorn, Wim Keessen 
en Piet van der Poel op de loer. Leo 
Hoogervorst moest zijn ambities bij-
stellen omdat hij maandag door Wim 
Konst werd verslagen. Ook Adrie 

Voorn verspeelde een duur punt te-
gen Piet Terlouw, Piet gaf geen krimp 
in een mooie partij. Zo zullen team-
leiders Adrie van het 1e team en Leo 
van het 2e team, hun wapens moe-
ten richten op de bondswedstrijden. 
Beide teams zijn in de race voor 
het kampioenschap van de provin-
cie Noord-Holland. Maandagavond 

8 maart staat de dubbele ontmoe-
ting tegen Den Helder op het pro-
gramma. Het team van Leo zal min-
stens gelijk moeten spelen tegen de 
koploper, het 1e team van Den Hel-
der. De boys van Adrie zullen het 2e 
team van Den Helder dan met flinke 
cijfers moeten opknappen.
Damliefhebbers zijn elke maandag-

Viertallen wissel bij bridge-
vereniging De Legmeer
Uithoorn - Analoog aan het schaat-
sen pakt een wissel voor de één goed 
en voor de ander slecht uit!
In de B-lijn pleegde team Selman een 
coup door in de zesde zitting viertal-
len bijna de maximale score van 24 
punten te behalen. Dupe hiervan 
werd de groep Kamp die deze maal 
op 9 punten bleef steken. Selman 
gaat hiermee weer aan kop met een 
totaal van 115 punten gevolgd door 
Kamp met een score van 102. Bruine 
de Bruin kon met een uitslag van 21 
punten Roos nog net van zich afhou-
den, die met hun tweede plaats en 23 
punten nog maar 1 luttel puntje ach-
ter staan, 95 om 94. 
In de A-lijn is Timmer ongenaakbaar, 
nu weer een top van 25 punten en 
fier aan de leiding met een totaal van 
116. Egbers en Schavemaker geven 
elkaar geen duimbreed toe met voor 
beiden 17 punten. Ook totaal volgen 
ze elkaar op de voet op de tweede en 

derde positie met respectievelijk 97 
en 96 punten. Visser wisselde de vijf-
de plaats om met de vierde van Ten 
Brink, de eerste behaalde een twee-
de plek met 22 punten en laatstge-
noemde kwam met 13 punten net 
iets te kort. 
In de C-lijn blijven Ada van Maar-
seveen en partners het uitstekend 
doen. Met een resultaat van 19 pun-
ten, wat ze op een totaal van 117 
brachten, wisselden ze met die van 
De Weerdt. Die kwamen op 3 punten 
minder uit en moesten zo met slechts 
2 punten verschil, 117 om 115, de lei-
ding weer overdragen.
Team Bakker raakt steeds verder in 
de versukkeling, lange tijd aan kop 
was nu een povere 6 punten aanlei-
ding voor een verdere terugval naar 
de derde plaats met een totaal van 
104. Breggeman en lotgenotes op 
nummer vier, konden daar niet echt 
van profiteren doordat ze ingemaakt 

avond in ’t Fort van harte welkom, 
behalve dan op 8 maart omdat de 
K&G-ers uit spelen tegen Den Hel-
der, succes alvast.

Kampioenschap:
1 W. Konst                  10-18
2 A. Voorn                   11-18
3 W Keessen               12-18

werden door Kleingeld en nog blij 
moesten zijn met hun 8 punten.
Kleingeld ging jubelend huiswaarts 
met 22 punten, slechts overtroffen 
door viertal Wevers die ook uit hun 
slof schoten met een top van 24.
De volgende bridgeavond staat in 
het teken van het landelijk georga-
niseerde Ruitenboertoernooi. Zoge-
heten topintegraal, dat wil zeggen 
dat alle bridgers in het land de zelfde 

spellen spelen, is het de kunst niet al-
leen op de club de beste te zijn maar 
ook nationaal! Na afloop kan eenie-
der in het spellenboekje nalezen hoe 
het echt had gemoeten! Bridge Ver-
eniging De Legmeer geeft u de kans 
om elke woensdagavond van buiten 
naar binnen en weer terug te wisse-
len vanaf 19.15 uur in de barzaal van 
sporthal de Scheg. Voor inlichtingen 
0297 567458.
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Schijf, Dam, Bras en 
Dulmus naar kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoer-
nooi van biljartclub D.I.O. en Ca-
fé De Merel in Vinkeveen hebben 
Henk Doornekamp, Harry Koper-
berg, Theo Valentijn, Bram Koning, 
Jos Lugtigheid, Jan v.d. Meer, Paul 
Huzemeier, Nick v.d. Veerdonk, Je-
roen Schijf, Richard Schreurs, Maar-
ten Dulmus en Hans Bras zich za-
terdag en zondag geplaatst voor de 
kwartfinales. Ook plaatsten de vol-
gende spelers zich al, Henny Hoff-
mans, Gijs van der Neut, Wil Bou-
weriks, Jan Eijsker, Bert Fokker, Ton 
Driehuis, Patrick v.d. Meer, Jos Boe-
ijen, Hans v. Rijn, Peter Driehuis, 
John Beets, Ben Selhorst, John Vrie-

link, Jim van Zwieten, Michel Bak en 
Ralph Dam. 
Er is nog plaats voor enkele spelers 
voor dit driebandentoernooi aan-
staande zaterdag 6 maart. Opgeven 
kan aan de bar van Café De Merel 
of telefonisch na 20.00 uur.

Op 12, 13 en 14 maart zal Het Open 
Ronde Venen biljartkampioenschap 
gehouden worden in hetzelfde café. 
Opgeven kan aan de bar in Café De 
Merel aan Arkenpark Mur 43 of tel. 
0297-263562, na 20.00 uur of per 
mail: café de merel thcw@xs4all.nl
Inschrijven kan t/m dinsdag 9 
maart.

HockeyVereniging 
Mijdrecht breidt uit!
Mijdrecht - Afgelopen week heeft 
HockeyVereniging Mijdrecht het 
contract ondertekend met aan-
nemer H.M. van Scheppingen uit 
Mijdrecht. Naar ontwerp van archi-
tectenbureau H.W. van der Laan uit 
Mijdrecht gaat deze aannemer het 
clubhuis van de hockeyvereniging 
uitbreiden en renoveren. 
Thijs Dull, bestuurslid algemene za-
ken, vertelt: “De meest in het oog 
springende verandering is de grote 
tribune die aan de voorzijde wordt 
aangelegd.” Dat is meteen ook de 

trap naar de vergrote kantine en 
keuken op de eerste verdieping. Op 
de begane grond komt extra berg-
ruimte, een nieuwe toiletinrichting 
en een cateringpunt. De buitentrap-
pen zullen verdwijnen en hiervoor 
in de plaats komt een binnentrap. 
Het wordt dus echt een ander club-
huis, maar in de inrichting gaan we 
de karakteristieke gezelligheid van 
HVM behouden.”
HVM hoopt dat de bouwvergunning 
op kort termijn zal worden verleend, 
want zowel aannemer, sponsors als 

vrijwilligers staan klaar om met de 
werkzaamheden te starten. Vooruit-
lopend hierop heeft een groep leden 
alvast een paar grote klussen uitge-
voerd, zoals het tegelvrij maken van 
de ondergrond.  Diverse onderdelen 
van het vernieuwde clubhuis wor-
den gesponsord, zoals een alarm-
installatie door Homan Beveiliging 
en sloopwerkzaamheden door WGN 
B.V. 
Als alles volgens planning verloopt, 
zal de feestelijke heropening na de 
zomerstop kunnen plaatsvinden!

Hertha MD1 speelt gelijk
Vinkeveen - Voor Hertha MD1 
stond afgelopen zaterdag de wed-
strijd tegen Pancratius op het pro-
gramma. De tegenstander was be-
kend, aangezien de meiden in okto-
ber 2009 met 10 meisjes in de slot-
fase van Pancratius hadden verlo-
ren. Het team was nu wel compleet 
omdat uit de ME1 Roxi Beer mee 
kon voetballen. Super om te zien 
hoe Roxi makkelijk meevoetbalde 

met de grotere meiden. Het was net 
als bij de vorige wedstrijd behoor-
lijk knokken, maar de MD1 kwam in 
de eerste helft helaas met 0-1 ach-
ter. Hertha had ook nog een kans 
om uit een vrije trap te scoren maar 
die werd niet benut. Het was rust en 
de meiden hadden nu besloten om 
voor deze wedstrijd geen punten te 
verliezen. Hertha bleef druk houden 
op de defensie van Pancratius, en 

halverwege de tweede helft werd dit 
beloond door een doelpunt van Ki-
ana. Na dit doelpunt gingen ze voor 
de winst en hadden nog heel veel 
kansen. Het bleef 1-1 en over twee 
weken staat de uitwedstrijd in Bad-
hoevedorp weer op het programma. 

Met deze wedstrijd laat Hertha weer 
zien dat ze er aan komen met het 
meidenvoetbal. 

Openingsweekend 
wielrennen goed verlopen 
voor Etienne Kooreman
Regio - Afgelopen weekend ging 
het wielrennen weer van start, zo-
wel in Nederland als België.
De eerste koers van dit jaar zou ver-
reden worden in het Belgische Rij-
kevorsel. Tweedejaarsjunior Etien-
nne had er erg veel zin in, vooral 
omdat vorig jaar zijn jaar helaas niet 
zo heel goed was verlopen zoals hij 
zelf zou willen, een en ander had te 
maken met knieproblemen.
Maar nu zo goed als hersteld daar-
van en een goede winter met veel 
trainingen achter de rug, wilde hij 
toch laten zien dat hij in goeden 
doen was, en reed meteen uit het 
vertrek weg in Rijkevorsel. Samen 
met nog een ploegmakker en vijf 
andere rijders onder wie onder an-
deren nog twee Nederlanders pak-
ten ze al snel een voorsprong op 
een achtervolgend peloton van zo’n 
90 rijders, elke ronde werd de voor-
sprong groter en groter, en door de 
goede samenwerking van alle rijders 
liep de voorsprong uit tot meer dan 
drie minuten en was het voor de rest 
van de rijders in het peloton een ho-
peloze zaak geworden om de groep 
terug te pakken. Met het ingaan van 
de laatste ronde probeerde Etien-
ne nog weg te rijden, maar dat was 
helaas een hopeloze zaak, omdat er 
veel wind stond en het niet te doen 
was voor hem alleen, dus werd hij 
teruggepakt, en werd het wachten 
op de laatste kilometer hoe ze daar 
aan zouden komen. De hele kop-
groep kwam in hoge snelheid aan-
stormen op de finishlijn waar Etien-
ne een keurige zesde plaats behaal-

de, wat een mooie opening was voor 
het nieuwe wielerjaar.

Kampioen
Zondag stond het kampioenschap 
van Uithoorn op het programma. 
Toch nog zo’n 50 rijders trotseerden 
het erg slechte weer om aan het 
kampioenschap deel te nemen. De 
eerste rondes werd er gekeken wie 
er bij zaten en wie van hen wat durf-
de te ondernemen met dat slechte 
weer, uiteindelijk reden er acht rij-
ders weg, onder wie Etienne Koor-
eman weer, die toch wel zijn goe-
de vorm van het moment liet zien. 
Er werd weer erg hard gekoerst, ook 
nu weer werd er al snel een grote 
voorsprong gemaakt en ze stelden  
die voorsprong weer veilig voor de 
rest van de wedstrijd. Ook al pro-
beerde het peloton toch nog te-
rug te komen door enkele uitvallen, 
maar dat liep op niets uit. Met nog 
een paar ronden te gaan namen ze 
een ronde voorsprong en was hun 
koers gestreden, nu op naar de fi-
nale en Etienne hoopte op een po-
diumplaats, maar het noodlot sloeg 
toe in de voorlaatste ronde. Etienne 
kreeg een lekke voorband, helaas, 
maar gelukkig kreeg hij nog een 
rondevergoeding en kon zo weer 
aansluiten bij de kopgroep en zich 
klaarmaken voor de sprint om een 
podiumplek. Maar omdat het een 
beetje stil viel op de brug, zag Etien-
ne zijn kans schoon om te demarre-
ren, en werd op de finishlijn nog net 
voorbijgestreden door twee rijders, 
en werd uiteindelijk vierde, maar hij 

kan toch terugzien op een mooi ge-
slaagd weekend, en gaat zich deze 
week klaarmaken voor de volgen-

de wedstrijd en wel de klassieker in 
Tienen Zepperen, België.

AKU presteert in 
Roadrunnersloop Leiden
Regio - Terwijl West- Europa van 
Portugal tot Duitsland gegeseld 
werd door een superstorm, profi-
teerde de derde loop van het Zorg 
en Zekerheidcircuit van de rust van 
het “oog” van de orkaan.
Dit trok net tussen 11.00 en 15.00 uur 
over Zuid- en Noord-Holland, waar-
door de atleten van weinig wind en 
zelfs een waterig zonnetje konden 
genieten. Kennelijk als compensa-
tie voor de mislukte 10 EM. van Uit-
hoorn, die in januari in sneeuw en ijs 
ten onder waren gegaan.
Op zondag 2 mei volgt hiervoor de 
herkansing waarbij tevens de prijs-
uitreiking van het gehele Zorg en 
Zekerheidcircuit zal plaatsvinden.
Waarschijnlijk geïnspireerd door 
dit fortuin behaalde de AKU top 
vier eerste plaatsen. Op de 10 km. 
viel deze eer ten beurt aan Atie van 
Oostveen die bij de dames 55 plus 
eenieder achter zich liet in 48.54. 
Op de 15,2 km. liet Anouk Claes-
sens het hele damesveld haar hielen 
zien in een uitstekende 1.00.04. Ka-
rin Versteeg presteerde hetzelfde bij 
de dames 35-44 in 1.05.52 en werd 
hier en passant, twee plaatsen ach-
ter Anouk, derde overall mee. Paul 
Hoogers hield de eer bij de mannen 
veteranen 55 plus hoog door afgete-
kend eerste te worden in een super 
57.49! Bram van Schagen snelde, 
hoewel volgens hem iets te snel ge-
start, naar een keurige derde plek in 
1.02.18 bij de heren senioren. Vierde 
plaatsen waren er voor Iselin Keu-
ne op de 5 km. meisjes tot 16 jaar 

in 24.44 en Jaap Bouwmeester op 
de 10 km. heren veteranen 55 plus 
in 41.26, waarbij hij toch weer iets 
sneller was dan een week ervoor.
Baukje Verbruggen snelde naar een 
vijfde ereplaats op de 10 km. dames 
35-44 in 48.05. De overige uitslagen 
waren: 5 km. Gerard Keune 24.50, 
10 km. Corrie ten Broeke 55.11, Cor-
rie van Dam 67.40, Mario Willem-
se 45.26, Richard Mayenburg 45.59, 
John Celie 48.05, Maarten Moraal 
48.32, Jeroen Breggeman 64.58, 
Bram Menet 66.55, Maarten Breg-
geman 67.43 en Jos Lakerveld 69.52. 
Op de 15,2 km. liep Harry Schoor-
dijk een mooie 1.04.05, finishte Gui-
do van Vliet netjes in 1.07.06 en 
sloot Arie Ligtvoet het parcours af 
in 1.17.42.

Sanda-vechters Tim en Sjors met 
Nederlands team naar EK in Antalya
Uithoorn - Tim Zoutendijk en Sjors 
van Kessel trainen bij gym Bailong 
Wugong onder leiding van Sifu Wou-
ter Witsel. Zij trainen Chinees kick-
boksen, ook wel Sanda genoemd.

Sanda is full contact vechten en is 
een van de twee onderdelen die tij-
dens de EK gedaan worden. Sanda 
is het full contact vechten op een 
podium (in plaats van een ring) wel-
ke 60 cm hoog is. De technieken die 
zijn toegestaan komen vanuit het 
kickboksen, boksen en worstelen. 
Deze combinatie vergt een uiterste 
tactisch gevecht waarbij je op meer-
dere facetten moet presteren. 

Het team bestaat uit vier vechters, 
de verwachtingen zijn erg hoog 
want de bondscoach verwacht mi-
nimaal 2 plakken en 2 bij de laat-
ste 6!
Tim  en Sjors hebben hier hard voor 
getraind. De trainingsarbeid was 
ongeveer 8 tot 10 keer per week. 
Zaterdag 6 maart vertrekt het Ne-
derlandse team naar Antalya. De EK 
begint maandag 8 maart. 
Tim vecht in de -80kg klasse, dit is 
een klasse welke uit ongeveer 60 
vechters zal bestaan. Sjors komt 
uit in -75 kg klasse, met ongeveer 
50 vechters. Het toernooi gaat over 

8 dagen, dus kan inhouden 1 of 
meerdere gevechten op een dag. Si-
fu Wouter Witsel, is ook aanwezig 
op de EK, want hij is sportfysiothe-

rapeut van het gehele Nederlandse 
team sinds 1999.
Bailong Wugong wenst Tim en Sjors 
alle succes van de wereld toe. 

Wil jij weten wat Sanda is, dan kun 
je meetrainen vanaf 22 maart op de 
maandag- en woensdagavond. 
Mail naar 

ANBO bingo  
Uithoorn - Volgende week dinsdag 
9 maart organiseert afdeling Uit-
hoorn-De Kwakel van de Algeme-
ne Nederlandse Bond van Ouderen 
(ANBO) de maandelijkse Bingomid-
dag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. 
Ook niet-ANBO leden zijn van harte 
welkom bij deze gezellige gebeurte-
nis ! Aanvang 14.00 uur. Zaal  open 
vanaf 13.30 uur. Er zijn bijzonder 
mooie prijzen te winnen en de con-
sumpties zijn prettig laaggeprijsd. 
Kom eens kijken, doe mee en geniet 
van de gezellige sfeer die er op zo’n 
Bingomiddag heerst.

Kleding- en speelgoedbeurs op 
de Vlinderbos
Wilnis - Op zaterdag 27 maart aan-
staande vindt op de Jenaplanschool 
Vlinderbos in Wilnis weer de jaar-
lijkse kleding- en speelgoedbeurs 
plaats. De school verandert op die 
dag voor even in een grote winkel 
waar allerlei koopjes te halen zijn.
Er worden naast (tweedehands) 
kinderkleding (maat 92 t/m 176), 
(buiten)speelgoed, boeken, skates, 
schaatsen, kinderfietsen en kinder-
cd’s e.d. verkocht. Voor de kinderen 
is er een video- en kleurhoek. 
Wie spullen voor de verkoop wil aan-
bieden kan tot woensdag 24 maart 
via het e-mailadres: beurs@vlinder-

bos.nl informatie en een klantnum-
mer opvragen. Informatie kan ook 
opgevraagd worden bij Jeannette 
van Adrichem, tel. 0297-242225 of  
Marcella Postma, tel. 0297-287838.
Wacht niet te lang met de aanvraag, 
want het aantal klantnummers is be-
perkt! De beurs wordt gehouden op 
zaterdag 27 maart van 09.00 uur tot 
11.00 uur. Van de opbrengst is 60% 
bestemd voor de verkopers en 40% 
voor de school. Spullen die niet wor-
den verkocht, kun je schenken aan 
het goede doel, het Kindertehuis in 
Hongarije. Vlinderbos is gevestigd 
aan de Veenweg 117A in Wilnis.
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Sport- en spelinstuif in 
voorjaarsvakantie
Wilnis - In de voorjaarsvakantie, vo-
rige week dinsdag 23 februari, kon-
den kinderen van vier tot twaalf 
jaar in dorpscentrum, Willisstee een 
sport- en spelinstuif beleven. 

De kinderen konden kiezen uit 15 
verschillende spellen: zaklopen, 
wiebelbrug, stelten lopen, was op-
hangen, spekjes happen enzovoort. 
Sportvereniging Veenland heeft de 

sportieve middag georganiseerd en 
het was weer een heel groot suc-
ces! 
Dank aan allen die dit mogelijk ge-
maakt hebben.

G-schaatsen bij IJsclub 
Nooitgedacht in Wilnis
Wilnis - Vorig jaar december heeft 
IJsclub Nooitgedacht een start ge-
maakt met een groep g-sporters. Op 
de Venen-on-ice baan te Mijdrecht 
heeft Nooitgedacht zes work-
shops gegeven aan enthousiaste g-
schaatsers.  
Deze groep is bedoeld voor spor-
ters die net even meer aandacht no-
dig hebben om het schaatsen onder 
de knie te krijgen. De workshops op 

de Venen-one-ice baan was, mede 
dankzij hoofdsponsor Dukdalf uit 
Mijdrecht een groot succes. 
Op zaterdag 20 februari hebben ze 
met tien g-sporters een start ge-
maakt op de Jaap Eden baan in Am-
sterdam. Nooitgedacht ziet al veel 
vooruitgang bij alle schaatsers. Nog 
veel belangrijker is het plezier dat ze 
bij hun tien schaatsers zien! Dank-
zij sponsoren Börger en watersport 

Kroese heeft IJsclub Nooitgedacht 
hulpmiddelen om het iedereen wat 
makkelijker te maken. 
Helaas is het schaatsseizoen al-
weer bijna voorbij, maar de komen-
de twee weken is deze ijsclub nog te 
vinden op de Jaap Eden baan. Vol-
gend jaar gaan ze weer verder met 
deze groep. Heb je interesse stuur 
dan een mailtje naar: g-schaatsen@
ijsclubnooitgedacht.nl.

Argon Mu-18 wint 
spannende wedstrijd
Mijdrecht - De meisjes onder 18 
speelden een uitwedstrijd in Voor-
schoten tegen BS Leiden. De wed-
strijd was spannend, maar in de 
laatste minuut wist Argon met 42-
43 te winnen.
Al snel bleek dat BS Leiden als fel-
le ploeg toch heel wat tegenstand 
wist te bieden. Gedurende de he-
le wedstrijd ging de score ongeveer 
gelijk op. Het eerste kwart bleek dat 
de teams aan elkaar gewaagd wa-
ren, er werd weinig gescoord in de-
ze eerste tien minuten van de wed-
strijd, het kwart eindigde uiteindelijk 
in 10-11. Het tweede kwart wist Ar-
gon die voorsprong een klein beet-
je te vergroten tot 18-22. Met de-
ze lage score ging men de rust in. 
Na de rust begon de wedstrijd een 
stuk fanatieker te worden toen bei-
de teams een tandje harder gingen 
spelen. BS Leiden wist in te lopen, 
de stand na het derde kwart was 
34-32, Argon stond  met twee pun-
ten achter. Alles kwam dus aan op 

het laatste kwart van de wedstrijd, 
de teams liepen gelijk op. Aangezien 
het een harde wedstrijd was wer-
den er aan beide kanten veel fou-
ten gemaakt. In de 4e minuut van 
het laatste kwart kreeg Argon twee 
vrije worpen, er ging er helaas maar 
een raak, dit bracht de stand op 38-
39 voor Argon. Enkele scores verder 
kreeg BS Leiden twee vrije worpen, 
deze gingen beide mis en de score 
bleef staan op 42-41 voor BS Leiden 
met nog 2 minuten te spelen. Toen 
maakte BS Leiden nog een fout en 
kreeg Argon nog een keer twee vrije 
worpen, om de wedstrijd te win-
nen moesten deze allebei raak. Dit 
was gelukkig ook het geval, Argon 
stond met nog minder dan een mi-
nuut speeltijd voor met 42-43. BS 
Leiden probeerde nog een keer voor 
de break te gaan maar deze werd 
mooi onderschept. Het gevaar was 
geweken, na een wedstrijd van bij-
na 2 uur kon Argon naar huis met 
de overwinning op zak.

Bixie Rubrieken op Concours 
Hippique Abcoude
Regio - Op Hemelvaartsdag 13 mei 
aanstaande staat het ponyconcours 
Abcoude weer op het programma. 
Op dit altijd gezellige concours wor-
den naast de dressuur en springru-
brieken dit jaar ook Bixie dressuur 
en Bixie springen verreden voor de 
beginnende ruiters. Ook de tuig-
paarden zullen deze dag weer diver-
se keren in de ring verschijnen. Op 
www.startlijsten.nl staat het volledi-
ge vraagprogramma voor deze dag 
en hoe je kunt aanmelden. Een jaar-
lijks hoogtepunt is de stoelendans 
voor de deelnemers aan dit pony-
concours. De Bixie is door de KNHS 
speciaal ontwikkeld voor de begin-
nende ruiters tussen de 6 en 13 jaar. 
In de laagste klasse, zowel bij de 
dressuur als het springen, mag er 
iemand met de pony meelopen om 
deze vast te houden. Je moet wel 
een Bixie start-stempelkaart heb-
ben en deze kun je gratis aanvra-

gen bij de KNHS (via www.knhs.nl→
bixiekids→bixie en diplomarijden) als 
je lid bent van een vereniging aan-
gesloten bij de KNHS of als je in het 
bezit bent van een FNRS ruiterpas-
poort. Anders moet je individueel lid 
worden van de KNHS. Ook moet je 
pony een geldig paardenpaspoort 
hebben. In het paspoort staat het 
transpondernummer (chip) van je 
pony en de inentinggegevens. Let er 
op dat de pony ook de basisenting 
heeft gehad.

Op zaterdag 15 mei is dan het con-
cours voor de paarden. Alle dres-
suur- en springrubrieken staan op 
het programma. Het publiek geniet 
altijd van de kür op muziek en ook 
het afsluitende masterspringen is 
op deze dag altijd weer een hoogte-
punt. Beide dagen is er een spring-
kussen voor de kinderen en publiek 
is gratis welkom.

CSW op karakter langs 
SV Overbos
Wilnis - CSW heeft zich met tien 
man langs Overbos geknokt. De 
Wilnisse ploeg speelde een klein 
uur met tien man maar wist zich vrij 
gemakkelijk staande te houden.

CSW wist voorafgaand aan de wed-
strijd wat ze te doen stond, er moest 
gewonnen worden. De eerste wed-
strijd na de winterstop tegen HBOK 
werd slordig verloren en maar liefst 
drie achtervolgers azen op de kop-
positie.

CSW begon geduldig aan de wed-
strijd. Met verzorgd veldspel werd 
gezocht naar de openingstreffer. Na 
een kwartier kon de 1-0 worden ge-
noteerd. Linksback Frank Zaal gaf 
een diepe bal op Mauricio Cabeza 
die met een perfecte lob de lange 
keeper wist te passeren. Vijf minu-
ten later  wist Overbos de gelijkma-
ker te scoren uit een corner.

Keeper Wens wist de bal niet opti-
maal te controleren waarna de bal 
in het Wilnisse doel belandde. CSW 
bleef sterk spelen en wist een aantal 
goede kansen te creëren. Edwin Mil-
ton wist goed door te breken aan de  
rechterkant maar zijn schot schoot 
voor het doel langs. Jay Klaas Wijn-
gaarden kreeg ook een opgelegde 
kans om zijn ploeg weer op voor-
sprong te zetten maar de Hoofd-
dorpse keeper wist zijn schot te ke-
ren. 

Met nog een kwartier te spelen 
in de eerste helft moest CSW ver-
der met tien man. De scheidsrech-
ter gaf, op advies van de grensrech-
ter van Overbos, een rode kaart aan 
Mauricio Cabeza. 
Ondanks een man minder bleef 
CSW kansen creëren. Stefan Baars 
en Alexander Bos kregen mogelijk-
heden om de Wilnisse ploeg voor 
rust op voorsprong te zetten, maar 
de kleedkamer werd opgezocht met 
een 1-1 ruststand.

Inzakken
In de tweede helft liet CSW zich in-
zakken, zodat er een zeer compact 
speelveld ontstond. Overbos pro-
beerde een gaatje te vinden maar 
CSW wist zich goed staande te hou-

den met tien man. In de eerste twin-
tig minuten waren er weinig kan-
sen te noteren voor beide ploegen 
en werd de strijd voornamelijk ge-
streden op het middenveld. Trainer 
Van den IJssel besloot in te grijpen 
en Michel Zeldenrijk en Kevin Bak-
ker in te brengen.

De wissel pakte direct goed uit. Een 
afgeslagen vrije trap kwam voor de 
voeten van Zeldenrijk. Hij bedacht 
zich geen moment en schoot de bal 
hard achter de keeper van Overbos. 
Door extra aanvallers in te brengen 
probeerde Overbos het de Wilnis-
sers het laatste kwartier nog lastig 
te maken. CSW toonde echter ka-
rakter en knokte zich naar het ein-
de van de wedstrijd.

Opnieuw een overwinning voor de 
Wilnisse ploeg. Castricum en HBOK 
lieten punten liggen en Marken 
speelde niet waardoor CSW boven-
aan staat in de tweede klasse B. Vol-
gende week een belangrijke wed-
strijd thuis tegen Castricum.

Prijsklaverjassen 
in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 5 
maart is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fé de Merel aan Arkenpark Mur 43,  
tel. 0297-263562. U dient om 20.00 
uur aanwezig te zijn en uiterlijk om 
20.15 uur zal het kaarten beginnen. 
Er zullen viermaal zestien giffies ge-
speeld worden, de punten worden 
bij elkaar opgeteld, en de winnaar 
of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag: 
1. Edwin v.d. Schaft  7057 punten
2. Greetje Veraar 6816 punten
3. Kees Kooijman 6785 punten
4. Leni Bon 6735 punten
5. Greet Koot 6728 punten

De poedelprijs was deze avond voor   
Leen van Bemmelen  5447 punten

Schaaknieuws Denk & Zet 
Vinkeveen - In De Boei zaten vol-
leyballers, tafeltennissers en scha-
kers gebroederlijk te kijken naar de 
verrichtingen van ons aller Swen. Dé 
favoriet op de 10 km afstand schaat-
sen maakte een dure fout. Ontzet-
ting en ongeloof alom bij de ande-
re sporters, één foutje en je schaatst 
een verloren wedstrijd. Nu, daar we-
ten schakers toevallig alles van. In 
hun nobele spel kan het kleinste 
foutje de partij al doen kantelen. Na 
het verlies van één pion volgt vaak 
een martelweg van uren voor de ko-
ning wordt omgegooid. De enige 
hoop is dat je tegenstander ook de 
fout in gaat.
In de actuele spelronde van Denk 
en Zet gebeurde ook het een en an-
der. Ditmaal geen pion maar zelfs 
een volle toren, nog wel met schaak, 
die Freddy Weinhandl liet instaan. 
Zijn opponent Evert Kronemijer nam 
dat cadeau met beide handen aan 
en schreef 1-0 in zijn notulen erbij.
 
Nuttige overwinning
Ook Cees Verburg was snel klaar 
met Jeroen Vrolijk, nadat hij een 
stuk voor kwam. 
Piet Harrewijne nam het tegen En-
gel Schreurs op. Laatstgenoemde 
beleefde weinig plezier aan zijn ge-
liefde Koningsindisch. Na turbulen-
te verwikkelingen wist Piet te win-
nen. Ook de partij tussen Harris 
Kemp en Jan de Boer duurde niet 
lang. Jan begon met een afruilac-
tie maar kwam bedrogen uit. Aan 
het eind van genoemde actie had 
Jan een stuk minder zonder enige 
compensatie. Voor Harris was het 
een heel nuttige overwinning, Jan 
zakt van plaats een naar drie. Har-
ris klimt hierdoor naar de tweede 
plaats, slechts enkele punten achter 
de nieuwe kopman Henk Kroon.
 
Strijd om de 4e plek
De inzet van het onderonsje van 

Gert Jan Smit en Bram Broere was 
de 4e plek op de ranglijst. GJS 
speelde een prachtige partij waar 
Bram nauwelijks aan te pas kwam. 
De positie van de zwarte stelling 
was al bedenkelijk maar Gert Jan 
vond het wonderschone 24 Pe6 
waartegen Bram geen fatsoenlijk 
antwoord had. Uiteindelijk sloeg hij 
met zijn dame de stoorzender, maar 
na 25 Dh5 was het mat niet meer te 
voorkomen.  Tsja, wat verder? Jong 
aanstormend talent genaamd Ger-
ben Roos, moest het tegen Thiery 
Siecker opnemen. Thiery is in top-
vorm en houdt van een spannende 
partij vol tactische verwikkelingen. 
Zo toverde zwart 29…..Txf2 uit de 
hoge hoed en toen Gerben het of-
fer aannam, kwam hij pardoes mat 
te staan. Beter zou de damezet naar 
veld e1 geweest zijn wat uiteindelijk 
‘slechts’ de dame (tegen twee stuk-
ken) gekost zou hebben. 
De langste partij ging tussen de 
subtoppers Bert Drost en John van 
der Berge. In het middenspel waren 
beide schakers met actief stukken-
spel bezig. Bert dreigde met stuk-
winst wat uiteindelijk ook gebeur-
de. John rekte de partij nog enke-
le zetten maar moest zich toch ge-
wonnen geven.
 
Succes in Waddinxveen
Vier leden van Denk en Zet namen 
deel aan het traditionele schaak-
toernooi van Waddinxveen en alle 
vier wonnen ze een prijs.

De 80 deelnemers werden in diver-
se groepen op schaaksterkte inge-
deeld. Het viertal werd in verschil-
lende groepen opgesplitst. Nadat 
de kruitdampen verdwenen waren 
bleek dat hun prestaties goed wa-
ren voor vier 2e plaatsen. Met ieder 
een leuke prijs gingen Cees Ver-
burg, Bert Drost, Thiery Siecker en 
Freddy Weinhandl naar huis.

Korte partijen en hoge
series voeren de 
boventoon
De Ronde Venen - Alle spelers wa-
ren deze week behoorlijk op dreef. 
Hennie Versluis van APK-Mijdrecht 
1 was tegen Hans Bras van De Pad-
destoel 1 in slechts 13 beurten uit. 
Hennie toverde tevens een hoogste 
serie van 14 caramboles uit zijn keu. 
Fred van Eijk en  Paul Huzemeijer 
van De Vrijheid/Biljartmakers waren 
in respectievelijk 18 en 19 beurten 
uit. Ook was Fred goed voor een se-
rie van 15 en Paul een van 20 caram-
boles. Chapeau ! Evert Driehuis van 
Cens 1 was in 18 beurtjes uit, terwijl 
tegenstander Hans van Rijn van De 
Merel/Heerenlux 1 een hoogste se-
rie van 17 door de arbiter liet note-
ren. Jos Lugtigheid van De Kuiper/
van Wijk was goed voor een serie 
van 12 en was in slechts 19 beur-
ten tegen Henk Doornekamp van 
De Schans uit. John Vrielink van De 
Merel/Heerenlux 1 won in slechts 
14 beurtjes van Dio 2 kopman Hen-
ny Hoffmans. John kwam tot een 
hoogste serie van 61 caramboles 
en behaalde een mooie 10 moyen-
ne. Ton Driehuis eindigde ook in 18 
beurten en wist een serie van 13 te 
produceren.
Bij Cens 2 was Jos Bader de bes-
te, hij was tegen Roy Leemreize van 
De Merel/Heerenlux 2 in slechts 17 
beurtjes uit, ook een hoogste serie 
van 10 caramboles deed een duit in 

het potje.
Paul Schuurman van Dio 1 liet een 
staaltje van zijn kunnen zien, hij was 
tegen Ab Augustin van De Krom-
me Mijdrecht in slechts 17 beurtjes 
uit en liet een hoogste serie van 50 
caramboles noteren, die serie van 
50 was precies 1/3 van zijn te ma-
ken caramboles. Herman Turken-
burg was voor het eerst weer op 
het groene laken, versloeg Herman 
van Yperen in 29 beurten en liet 
een hoogste serie van 21 carambo-
les noteren. Pascal Pluijmakers van 
APK-Mijdrecht 2 zette deze week de 
hoogste serie procentueel op 52.38 
%. Pascal scoorde een serie van 11,  
terwijl hij totaal 21 caramboles moet 
maken. Gijs van der Vliet maakte 
een mooie serie van 12 caramboles, 
was in 18 beurten uit en won van 
Anthony Schuurman.

Uitslagen 
De Merel/Heerenlux 3 tegen Cens 
1; 5-4
Cens 2 tegen De Merel/Heerenlux 
2; 5-4
De Kromme Mijdrecht 1 tegen De 
Merel/Heerenlux 4: 3-6.
De Kromme Mijdrecht 2 tegen Dio 
1:  4-5
De Paddestoel 1 tegen APK-
Mijdrecht 1: 4-5
APK-Mijdrecht 2 tegen De Padde-

stoel 3; 7-2
De Schans tegen de Kuiper/van 
Wijk:  4-5
De Vrijheid/Biljartmakers  tegen 
Stieva Aalsmeer; 7-2
De Merel/Heerenlux 1 tegen Dio 2;    
 7-2
Aankomend weekend, vrijdag 5 
maart om 19.30 uur en zaterdag 6 
en  zondag 7 maart om 11.00 uur 
begint de finalereeks tussen 10 in-

dividuele biljarters uit De Ronde Ve-
nen. 
Het gaat om het persoonlijk Kam-
pioenschap libre in de 3-sterklas-
se 2010. Bovenstaande wedstrijden 
worden gespeeld in Recr. Partycen-
trum De Kromme Mijdrecht aan het 
Molenland nr. 18 te Mijdrecht. Er 
staan 2 biljarts ter beschikking om 
dit evenement soepel te laten ver-
lopen.



Uithoorn - Kim Zethof en Chelly 
Drost hebben donderdag 25 febru-
ari hun eerste wedstrijd in het Ne-
derlands Elftal voor meisjes onder 
15 gespeeld.

Zowel Kim als Chelly start in de ba-
sisopstelling. Kim als rechtsbuiten 
en Chelly als rechtshalf. De wed-
strijd werd gespeeld op het KNVB 
sportcentrum in Zeist tegen een 
jongensteam van FC Weesp. Dit was 
een voorbereiding voor de komende 
interlands tegen Engeland en Duits-
land. Het Nederlands elftal won de 
wedstrijd met 3-2. Kim scoorde het 
tweede doelpunt na een steekpass 
van Chelly. Op 15 maart speelt dit 
team de eerste interland tegen En-
geland. Deze wedstrijd wordt bij 
Bequick28 in Zwolle gespeeld en 
vangt om 19.00 uur aan.

Kim uit Kudelstaart en Chelly uit Uit-
hoorn spelen samen met jongens in 
de C1 (zat) van voetbalvereniging 
Legmeervogels. Dit team speelt in 
de derde divisie.
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Kungfu examen in Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen woensdag 
24 februari hebben de Jing Wu Kids 
Uithoorn Kungfu-examen gedaan.
Zij hebben les van Roy Donkersloot 
en het examen werd afgenomen 
door de master instructor Sifu Ben-

no en Sifu Pelle. Er zijn twee leef-
tijdscategorieën, namelijk 6-9 jaar 
en 10-12 jaar.

In beide categorieën deden kinde-
ren examen in de 1e of de 2e graad. 

Op de foto staan onder anderen 
de trotse Tim, Bob, Ramon, Noa en 
Fuul, die na anderhalf uur lang ge-
test te zijn door de kritische ogen 
van de meesters in de Kungfu, hun 
tweede graad hebben behaald.

Hockeyvereniging Qui Vive 
organiseert een open dag
Uithoorn - Zondag 14 maart a.s. or-
ganiseert hockeyvereniging Qui Vi-
ve op haar accommodatie aan de 
Vuurlijn van 11.00 uur tot 14.00 uur 
een kennismakingsdag voor nieu-
we leden. Jongens en meisjes vanaf 
6 jaar kunnen spelenderwijs kennis 
maken met de hockeysport. Onder 
leiding van ervaren trainers en be-
geleiders worden er spelletjes ge-
speeld waarbij de eerste beginselen 
van het hockey worden uitgelegd en 
geoefend. Er wordt ook een partij-
tje gespeeld met een echte keeper. 
Bovendien kunnen de aspirant-le-
den kijken naar een echte wedstrijd 
van dames 1.
Het bestuur gaat o.a. hiermee een 
invulling geven aan de ambitie om 
voor nog veel meer mensen een 
aantrekkelijke hockeyvereniging te 
zijn. Voor zowel de recreanten als 
ook voor de prestatiegerichte hoc-
keyers. Voorzitter Marcel van Eijk: 
“Wij hopen natuurlijk veel nieuwe 
leden te verwelkomen uit Uithoorn 
en De Kwakel, maar nieuwkomers 
uit Aalsmeer, Kudelstaart, Nieuw-
veen en Amstelveen Zuid zijn van-
zelfsprekend ook van harte wel-
kom.” Het bestuur heeft plannen om 
met breedte- en prestatiehockey in 
Uithoorn een toonaangevende hoc-
keyclub in de regio te worden.

Lange termijn 
Qui Vive staat er nu in vele opzich-
ten beter voor en ook de langere ter-
mijnprognose ziet er goed uit. Voor-
zitter Marcel van Eijk: “Hiermee zijn 
wij op de goede weg maar wij zijn er 
nog niet. Er is de afgelopen maan-

den hard gewerkt en dat zal de ko-
mende periode niet anders worden. 
Wij hebben de doelstellingen, de 
strategie, de missie en de prioritei-
ten voor de komende jaren veran-
kerd. Vanuit deze basis zijn wij nu 
bezig om een goed fundament voor 
de vereniging neer te zetten. Niet 
alleen financieel maar ook bestuur-
lijk, organisatorisch en operationeel. 
Maar inderdaad, er zijn al verande-
ringen zichtbaar. Met de organisatie 
van de technische staf, waaronder 
de kwaliteit van de trainers, heb-
ben wij goede stappen gezet. Het 
clubgebouw is weer ouderwets ge-
zellig en wordt door onder anderen 
de barcoaches goed gemanaged. 
Er staan veel (feest)activiteiten en 
toernooien op het programma. Het 
sponsorbeleid is ook structureel 
veranderd en hierdoor aantrekkelij-
ker voor investeerders.” 

Technisch
Qui Vive is bezig met nu, maar zeker 
ook met de langere termijn. 
Marcel van Eijk vervolgt: ”Over het 
te voeren technische beleid voor 
de komende jaren heeft de tech-
nisch directeur Jorge Nolte op ons 
verzoek een plan geschreven waar 
wij ons zeer goed in kunnen vinden.  
Over niet al te lange tijd zal door het 
bestuur, na een verdere uitwerking 
hiervan, een besluit genomen wor-
den. Ook de ontwikkeling van de 
jeugd door een goede opleiding en 
begeleiding krijgt in dit plan volop 
de aandacht. Bovendien hebben wij 
in verband hiermee al de eerste ka-
ders bepaald hoe de organisatie van 

de club er volgend seizoen uit moet 
gaan zien.”

Gezellig 
In de aanloop naar de open dag op 
de 14e maart zegt Marcel van Eijk: 
“Qui Vive is een gezellige hockey-
vereniging van bijna 1000 leden die 
sportiviteit, ontspanning en gezellig-
heid hoog in het vaandel heeft staan. 
Iedereen die ouder is dan 6 jaar kan 
lid worden. Wij hebben mogelijkhe-
den voor de recreanten maar ook de 
leden die de ambitie hebben om op 
een hoger niveau hockey te willen 
spelen kunnen bij ons goed terecht. 
Voor de jongste jeugd worden er 
ook veel activiteiten georganiseerd 
welke worden begeleid door veel 
fantastische vrijwilligers. Het pro-
gramma van 14 maart a.s. bestaat 
uit een ontvangst om 11.00 uur van 
de kinderen en de ouders, gevolgd 
door een clinic voor de kinderen. Ik 
doe zelf een presentatie voor de ou-
ders. Wij gaan ook nog met de kin-
deren lekker pannenkoeken eten en 
limonade drinken. Bij de inschrijvin-
gen hopen wij het 1000e lid te mo-
gen huldigen. Om 12.45 uur is er 
een wedstrijd van dames 1 met de 
afslag door het 1000e lid. Op de dag 
zelf zijn er veel vrijwilligers die alles 
kunnen vertellen over o.a. lid wor-
den, de contributie, het trainings-
programma, het tenue en de spel-
regels. 
Nieuwe leden kunnen op deze dag 
lid worden voor slechts 50 euro voor 
de rest van het seizoen, zonder in-
schrijfgeld maar wel bij een contan-
te betaling.”

Chelly Drost en Kim Zethof 
in Nederlands Elftal

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 22 febru-
ari speelde Bridge Vereniging Uit-
hoorn de zesde ronde van de 3e pa-
rencompetitie. 

Uitslagen
A-lijn:
1 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer 72,08
2 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel 60,07
3 Tineke van der Sluijs
& Anke Reems 59,58
4 Marineke Lang
& Martin Kok 55,90
5 Stenny Limburg
& Herman Limburg 55,42

6 Bep de Voijs
& John de Voijs 55,00
7 Marijke van Praag
& Ger van Praag 52,08

B-lijn: 
1 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit 63,69
2 Tiny van Klaveren
& Bram van Klaveren 56,85
3 Greet Stolwijk
& Henk Stolwijk 56,55
4 Wim Baars
& Marcel Dekker 56,25
5 Monique Verberkmoes
& Corry van Tol 53,87
5 Tiny van Drunen

& Henk Stahl 53,87
7 Ineke Hilliard
& Huib van Geffen 51,19
8 Riki Spook & Hans Geels 50,00

BVU speelt op maandagavond van 
19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal 
bij de bar in sporthal de Scheg. Om-
dat er gewerkt wordt met Bridge-
Mate is de uitslag bekend wanneer 
het laatste spel is ingevoerd.

Wilt u weten of BVU iets voor u is, 
neemt u dan contact op met haar 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl. 
Of kijk eens op de website: 
www.nbbportal.nl/1048.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Het is alweer lang gele-
den, december vorig jaar, dat Har-
tenvrouw “ladderde”. Het is daar-
om goed om even het geheugen 
op te frissen: In de competitie, in-
dertijd, stonden Greet Overwater en 
Guus Pielage als eerste, Gerda Bos-
boom en Nel Hamelijnck als twee-
de en Geke Ludwig/Margo Zuidema 
als derde. Voor Greet en Guus een 
“droef bericht”: zij zijn gezakt naar 
de negende plaats: ‘Komaan dames, 
nog een ronde en u bent weer bo-
ven Jan!’ 

Dan nu de zitting van afgelopen 
dinsdag: In de A-lijn werden Nel 
Bakker en An van der Poel eerste 
met 69.05%, An van Schaick en Lea 
Wit, als tweede, scoorden 59.52%, 
wat een verschil, waarmee wij niet 
wil zeggen dat 59% geen prestatie 
is! Derde werden Froukje Kraaij en 
Anneke van der Zeeuw met 57.64%.
In de B-lijn plaatste het combipaar 
José Möller/Wil Voss zich als eerste 
met 57.64%, Kokkie van den Kerk-
hoven en Corry Smit deden met 
57.29% niet veel voor hen onder en 

werden “tweeds”. Ank Reems en 
Trudy Fernhout eindigden als der-
de met 56.67%. Twee paren, Ank 
en Trudy en Kokkie en Corry, kun-
nen zich verheugen op een plaats 
in de ‘hoogste klasse’, zij hebben 
zich vanuit de diepte opgewerkt tot 
de 12e respectievelijk 13e plaats en 
treden de A binnen.
Dan de competitie: bovenaan staan 
nu Nel Bakker en An van der Poel, 
gevolgd door Geke Ludwig en Mar-
go Zuidema, derde zijn Gerda Bos-
boom en Nel Hamelijnck.
Dames Overwater/Pielage: het kan 
nog hoor, u staat slechts negende, 
even flink aanspelen en u ....
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlich-
tingen bij Alice Oostendorp tele-
foonnummer 0297-540183.

SV Amstelland snel in 
Heerenveen
Uithoorn - De Amstelland schaat-
sers Nick Aafjes en Martin Heerma 
hebben vorige week in Heerenveen  
deelgenomen aan een wedstrijd 
van het Master circuit. Beiden had-
den als doel om hun pr’s (persoon-
lijke records) aan te scherpen waar-
bij Martin tevens op jacht was naar 
een aantal clubrecords van SV Am-
stelland. De omstandigheden waren 
prima: een lage drukgebied boven 
Nederland en snel ijs. Martin reed 

op de 500 m met 41,08 sec een pr 
maar bleef slechts een fractie (0,02 
sec) van het clubrecord verwijderd. 
Op de 1500 m ging Martin snel van 
start, reed de eerste volle ronde in 
30 sec. Doordat het ijs bleef glijden, 
kon hij zijn snelheid vasthouden en 
finishen in een prachtige tijd van 
2:04:79! Een pr en een nieuw Am-
stelland clubrecord! Ervaringen le-
ren dat schaatsers vertrouwd moe-
ten raken met snel ijs. Nick reed zijn 

derde wedstrijd binnen negen da-
gen op het Heerenveense ijs ook 
met goede resultaten. De  500 m in 
een tijd van 44,06 is een nieuwe pr, 
terwijl hij op de 1500 m met 2:11:68 
ruim 3 sec van zijn toptijd afhaalde. 
Met een progressie op de 1500 m 
van 8,5 seconden ten opzichte van 
vorig seizoen heeft Nick aange-
toond dat Amstelland clubrecords 
ook voor hem binnen bereik gaan 
komen.

Handbalkeepster Mandy 
van KDO geselecteerd
De Kwakel - Dat je niet altijd bij 
een topclub hoeft te spelen om ge-
selecteerd te worden voor het NHV
(Nederlands Handbal Verbond) be-
wijst Mandy Hoogenboom. De 14-
jarige Mandy is keepster van de B1 
van KDO handbal en is sinds enke-
le weken geselecteerd voor de re-
gioselectie Midden Nederland; het 
meisjesteam met talenten uit ge-
boortejaar 1996/1997. 
De basis van haar keeperskwalitei-

ten heeft Mandy gelegd bij KDO. 
Hier is zij haar handbalcarrière ge-
start. Er was een vriendinnetjestoer-
nooi en daar wilde ze eens gaan kij-
ken. Dat pakte zo goed uit dat ze 
besloot te gaan handballen. Maar 
aangezien er niemand op doel wil-
de, ging zij een keer op doel. Bij de 
D-jeugd mag je zowel spelen als 
keepen, dus dat werd afgewisseld. 
Op doel staan ging haar steeds be-
ter af en door KDO werd besloten 

haar keeperstraining te gaan geven. 
De training werd gegeven door Leo 
de Jong (een voetbaltrainer). Man-
dy vond de keeperstraining zo leuk, 
dat ze hele wedstrijden ging keepen 
en dat ging zo goed dat ze zei: “Ik 
Word Keeper”. 

Veel trainen
KDO gaf Mandy alle ruimte om zich 
te ontwikkelen en zo keept ze mo-
menteel in de B1 van KDO, waarmee 
ze twee keer per week traint en een 
wedstrijd speelt. Ze traint daarnaast 
één keer per week bij Aalsmeer on-
der Peter Tier met de selectiekee-
pers van Aalsmeer, en gaat aanko-
mend seizoen ook naar Aalsmeer 
om wedstrijden te spelen. Zo kan ze 
zich beter ontwikkelen als keepster. 
Want als je in een selectieteam wilt 
blijven, moet je beter worden. 

De regioselectie
Bij de selectie van Midden Neder-
land waren ze op zoek naar talent-
volle keepers. Mandy volgde een 
training en er werd gekeken of zij 
geschikt was. De training heeft ze 
met goed gevolg afgelegd. Zo is ze 
bij de selectie terechtgekomen. Om 
de week gaat ze nu naar Amster-
dam om daar een twee uur duren-
de training te volgen. Dat ze daar 
ook ontdekt is blijkt uit het feit dat 
ze maandag 1 maart in Sporthallen 
Zuid mee mag doen met de A selec-
tie van Midden Nederland (geboor-
tejaar 1994/1995). Dat team speelt 
dan een wedstrijd tegen Volendam 
A1. 
Een meisjesdroom komt uit. Dus 
spreekt dit verhaal je aan, kom ook 
eens kijken bij KDO handbal. Voor 
informatie kun je mailen naar  
handbal@kdo.nl.De talentvolle Mandy in actie onder de lat bij KDO
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Supergeslaagde sprookjes-
avond van De Tweemaster
Uithoorn - Vorige week woensdag-
avond organiseerde basisschool De 
Tweemaster met alle leerlingen een 
spetterende sprookjesavond op het 
Alkwin. Alle groepen hadden op ge-
heel eigen wijze een sprookje inge-
studeerd. Het begon met een hek-
sentoneelstuk en lied van groep 6. 
Direct daarna volgde groep 1/2a met 
Doornroosje, die door een wat ang-
stige prins (‘moet ik haar echt kus-
sen?’) moest worden wakker gekust.  
In groep 1/2b was de hoofdrol weg-
gelegd voor een superschattig Rood-
kapje, die nog mooi kon zingen ook. 
Groep 3 volgde met Sneeuwwitje met 
heeeeeeel veel dwergen. 

Een mini-musical over Peter en de 
Wolf werd uitgevoerd door groep 4, 
ondersteund door de beroemde bij-
behorende muziek. Op de achter-
wand werd mooi gebruik gemaakt 
van allerlei leuke beelden, waarin on-
der meer alle spelers werden voor-
gesteld. Groep 5 gaf een humoristi-
sche show over de haas en de egel 
weg (de slimme egel wint de race van 
de haas op slinkse wijze). Groep 7a 
had helemaal een fantastisch optre-
den; de klas had een compleet eigen 
sprookje geschreven met onder an-
dere Grootduim en de 40 rovers. Be-
roemde sprookjes namen een heel 
andere wending; zo trouwden er en-

kele rovers met beroemde prinses-
sen als Sneeuwwitje en Doornroos-
je, waardoor de roverhoofdman zon-
der personeel kwam te zitten! Groep 
7b voerde een toneelstuk uit over de 
prinses op de erwt, waarna groep 8 
de spetterende finale op muziek van 
Aladdin compleet in sprookjesstijl 
kon uitvoeren. 
Als echte sterren stonden alle kids op 
het podium en voerden een superge-
slaagde show op. Het publiek in de 
zaal genoot en aan de kids was dui-
delijk te zien hoe leuk ze het vonden 
om deze voorstelling uit te voeren. 
De sprookjesavond eindigde dus 
ook met een daverend applaus!

Bussluis Meerwijk krijgt 
verzinkbare paal
Uithoorn -  Maandag 8 maart aan-
staande wordt begonnen met de 
aanpassing van de beide bussluizen 
in de wijk Meerwijk-West en –Oost. 
De bekendste is die naast de basis-
scholen De Springschans en De Ka-
juit, tegenover Flevomeer. De ge-
meente heeft besloten de bestaan-
de stenen bussluizen te gaan ver-
vangen door het plaatsen van een 
hydraulisch verzinkbare stalen paal 
(zoals in de Dorpsstraat te Mijdrecht 
is toegepast). De palen bij beide 
sluizen moeten het huidige inrijver-
bod tussen de wijken beter onder-
steunen. Alleen de bussen van Con-
nexxion krijgen straks de mogelijk-
heid om door te rijden. Dit gebeurt 
met een systeem dat de paal in de 
grond laat verzinken, waarna de-
ze na het passeren van de bus weer 
omhoog komt. Ook de hulpdiensten 
krijgen de mogelijkheid om de sluis 
te passeren bij eventuele calamitei-
ten. De werkzaamheden zullen on-
geveer een week in beslag nemen. 
Via een tijdelijke voorziening in de 
vorm van rijplaten worden de bus-
sen van Connexxion langs de te re-
noveren bussluizen geleid. Dat ge-
beurt via de groenstrook en niet aan 
de kant van het fietspad.
In het Uithoorns Verkeer- en Ver-
voerplan zijn de verzinkbare pa-
len opgenomen met het doel erva-
ring op te doen met selectieve toe-
gangverlening. Zodra de omleg-
ging van de N201 in 2012 is gereali-
seerd, is het plan de verbinding tus-
sen de wijken in Meerwijk in begin-
sel permanent open te stellen voor 
alle weggebruikers (dus ook door-
gaand verkeer). Voor de openstel-
ling voor autoverkeer dient echter 
nog een planologische procedure te 
worden gevolgd. Verder moeten de 
(gebruikelijke) milieuonderzoeken 
nog worden uitgevoerd.

Slechts 15
Over dit onderwerp organiseerde 
de gemeente in de kantine van het 
gemeentehuis dinsdag 23 februa-
ri jl. vanaf half acht tot half negen 
een inloopavond. Op panelen waren 
plattegronden van de wijk alsook fo-
to’s van de huidige bussluis te zien 
evenals een voorbeeld van een ver-
zinkbaar trapeziumvormig obstakel 
zoals dat in een woonwijk in een an-
dere plaats is toegepast. Dat het on-
derwerp niet leeft bij veel inwoners 
van de Meerwijk bleek uit het feit 
dat slechts zo’n 15 belangstellenden 
de avond bezochten. Dat waren ove-
rigens goed geïnformeerde en flink 
van de tongriem gesneden omwo-
nenden aan of in de onmiddellijke 
omgeving van de bussluis. Al snel 
ontspon zich een interessante dis-
cussie over het nut en de noodzaak 
van de nieuwe bussluis voorziening. 
De kosten ervan worden geschat 
op ruim 85.000 euro. Let wel, mis-
schien voor een tijdelijke voorzie-
ning! Dat wordt door de aanwezigen 
als ‘duur’ en weggegooid geld erva-

ren. Aan de andere kant kan de in-
vestering worden gezien in het licht 
van een stuk veiligheid voor kin-
deren. Immers, de twee basisscho-
len liggen pal naast de bussluis. Bij 
brengen en halen van de kinderen is 
het er enorm druk, onder meer met 
overstekende kinderen en auto’s 
van ouders. Ook daar storen omwo-
nenden, voornamelijk die van Flevo-
meer, zich aan omdat ze op bepaal-
de tijden gewoon ‘ingesloten’ tus-
sen (kortdurende) geparkeerde au-
to’s staan, ook op plaatsen waar een 
stop- en parkeerverbod geldt. Zelfs 
op de eigen opritten voor de wonin-
gen staan auto’s van ouders die hun 
kinderen ophalen en niet te verge-
ten bussen. Behalve bussen leent de 
huidige bussluis zich ook voor ander 
(vracht)verkeer, werkwagens van de 
gemeente en zelfs particuliere au-
to’s, voor zover die hoog genoeg op 
de wielen staan om de stenen ver-
hoging in het midden te passeren. 
En dat kunnen terreinwagens en 
veel SUV’s tegenwoordig. Dat komt 
er nog eens bij. De Laan van Meer-
wijk kan al dat verkeer op bepaalde 
tijdestippen ’s morgens en ‘s mid-
dags nu al nauwelijks aan.

Verkeerstoename
Voor veel omwonenden is openstel-
ling van de Laan van Meerwijk voor 
alle verkeer derhalve geen optie, zo 
bleek. Zij vrezen voor een sterke toe-
name van de verkeersintensiteit. De 
huizen én de scholen staan veel te 
dicht op de weg. Er zijn voor- en te-
genstanders van doorgaand verkeer, 
maar ook een groep die onder voor-
waarden openstelling wil. Kortom, 
nog niets van te zeggen. Wethouder 
Maarten Levenbach gaf aan dat de 

bussluis voorlopig alleen voor bus-
sen van Connexxion en hulpdien-
sten te passeren is. Openstelling is 

nog lang niet zover. Dat duurt voor-
lopig nog twee jaar. Herman Bezuij-
en, wonende aan de Elbe en kers-
vers op de verkiezingslijst van Ge-
meentebelangen, vertelde dat hij al 
geruime tijd een goed verkeersplan 
heeft ontwikkeld voor een 30 km 
zone op de Laan van Meerwijk. Met 
voorzieningen die de automobilist 
’dwingt’ zich aan de 30 km snelheid 
te houden. Hij vroeg zich overigens 
af of de Laan van Meerwijk wel als 
een doorgaande weg zou kunnen 
worden aangemerkt, aangezien zich 
tussen de wijken Oost en West een 
ecologische (groen)zone bevindt 
waar een bijzondere flora en fau-
na is. “De zone kruist in het midden 
de Laan van Meerwijk. Ter plaatse 
mag er zelfs geen verlichting zijn die 
een ‘storende’ invloed zou hebben 
op het natuurlijke gedrag van kleine 
dieren, als padden en vlinders. Ga je 
nu de Laan van Meerwijk als door-
gaande weg gebruiken moet je daar 
verlichting aanbrengen met het oog 
op de veiligheid. Dat kan wel eens 
een breekpunt worden in de plano-
logische procedure.” Aldus een Be-
zuijen die met overtuiging en kennis 
van zaken zijn inbreng op het pro-
ject naar voren bracht.

Hoe dan ook, de inloopavond lever-
de voor de aanwezigen dan wel een 
beeld op in het kader van de nieuwe 
situatie met aangepaste bussluizen, 
maar ook na de discussies was er 
geen zicht op hoe het daarna verder 
gaat. Degenen die de inloopavond 
niet hebben bezocht blijken wei-
nig te hebben gemist. Er verandert 
voorlopig niets, met uitzondering 
van wellicht het nieuwe systeem en 
dat men met zijn ‘hoog op de wie-

len staande’ SUV media maart niet 
meer (schadevrij) over de bussluis 
kan rijden…

Aquarius-actie levert een 
snowboard op
Uithoorn -  Bij tankstation BP Zij-
delwaard aan de Heijermanslaan 
kreeg Jordy Vink afgelopen don-
derdagmiddag een origineel snow-
board van het merk Rossignol over-
handigd. Jordy is als chauffeur 
werkzaam bij de firma Verhoef Se-
lect Drive in Uithoorn.

Een bedrijf dat zakelijk vervoer per 
luxe auto of touringcar regelt voor 
bedrijven (directies), scholen en 
groepen. Als vaste klant tankt hij bij 
het BP-benzinestation en doet dan 
ook regelmatig met allerlei acties 
mee. Dit keer was dat met de Aqua-
rius Sportdrinks. Bij aankoop van 
twee flesjes voor 3 euro kon men 
de kassabon, voorzien van naam 
en telefoonnummer, in een speciaal 
daarvoor ontwikkelde box depone-
ren. De kassabon gaf recht op deel-
name aan het winnen van een fraaie 
(winter)prijs.
Dat bleek bij nader inzien een 
prachtig origineel snowboard te zijn. 
Het geluk lachte Jordy toe, want en-
kele dagen geleden trok stations-
manager John Uijttenboogaard zijn 
naam uit de box. Bij het BP-station 
kon de prijswinnaar de prijs komen 
ophalen. Jordy: “Ik wist helemaal 
van niets. Want toen de winnaar be-
kend was waren mijn vriendin en ik 
op een korte skivakantie in Oosten-
rijk. Zelf kan ik aardig uit de voeten 
op de lange latten, maar mijn vrien-
din niet. Ze is wat huiverig om het 
te lerenn dus stelde ik voor te gaan 
snowboarden omdat dat ook leuk is 
en wij dan samen van meet af aan 
beginnen. Dat viel in de smaak. Toen 
ik hoorde dat ik een snowboard had 
gewonnen, was ik stomverbaasd en 
ik geloofde het eerst niet. Maar we 
zien dit wel als een teken aan de 
wand”, aldus Jordy die vanzelfspre-
kend blij is met een dergelijk duur 
cadeau, want het gaat toch maar 

even om een waarde van pakweg 
600 euro. 
Jordy gaat eerst eens even met zijn 
vriendin in conclaaf om te zien of 
samen snowboarden een optie is. 
Jordy: “Spannend hoor, ja, het ant-
woord van mijn vriendin, maar ik be-
doel ook de sport natuurlijk. Kijken 
of we er samen van kunnen genie-
ten.” 

BP-stationsmanager John Uijtten-
boogaard was zo vriendelijk het 

snowboard voor het oog van de ca-
mera aan Jordy te overhandigen. 
“Hebben we in elk geval het bewijs 
dat hij het heeft gekregen”, merk-
te John nog lachend op, intussen 
afscheid nemend van de winnaar. 
Waarna hij zich samen met zijn col-
lega weer volop stortte op de ser-
viceverlening aan zijn klanten bij het 
drukbezochte BP-station.
En Jordy? Die was bezig te beden-
ken hoe hij het grote snowboard in 
zijn auto mee kon krijgen.

Stationsmanager John Uijttenboogaard overhandigt Jordy Vink (re.) het snow-
board dat als prijs aan de Aquarius actie was verbonden

Afhaalcentrum Uithoorn 
weer op ‘oude stek’
Uithoorn -  Eigenaar Ihab Mosaad 
is met zijn Afhaalcentrum voor heer-
lijke belegde broodjes, salades, piz-
za’s, (oven)schotels, pasta’s en 
vleesgerechten weer terug op de 
Arthur van Schendellaan 36. In het 
rijtje winkels waar onder andere ook 
Stomerij Vos en Blom & Blom Fiets-
experts zijn gevestigd. Sinds 1 janu-
ari zwaait Ihab weer de scepter over 
de zaak die ook al in 1998 in zijn be-
zit was, maar toen bij winkelcentrum 
Legmeerplein was gesitueerd. Daar 
bouwde hij in de loop der jaren een 
flinke klantenkring op die elke keer 
tevreden met de nodige etenswaren 
naar huis ging. Na negen jaar daar 
zijn horecagelegenheid te hebben 
gehad verhuisde hij ermee naar de 

Arthur van Schendellaan, waar hij 
in 1997 de zaak verkocht aan een 
van zijn medewerkers. Zelf was hij 
aan een nieuwe uitdaging toe, zo-
als hij zegt. Ihab maakte zich vervol-
gens verdienstelijk bij Mazzel Pizze-
ria en Mamamia Alexandrië, eetge-
legenheden in het Oude Dorp vlak 
bij de Amstel. Toch kroop het bloed 
waar het niet gaan kan en Ihab wil-
de weer terug naar zijn Afhaalcen-
trum. Dat heeft hij begin dit jaar 
weer overgenomen en wil dat bij de-
zen aan zijn ‘oude’, maar ook nieuwe 
klanten laten weten.
Het menukaartje is weliswaar klein 
van formaat, niettemin staan er bijna 
100 heerlijke gerechten op in allerlei 
variaties tegen vriendelijke prijzen. 

Om af te halen, niet om ze in de zaak 
op te eten. Het is een afhaalcentrum 
en de stoelen die er staan zijn voor 
wachtende klanten. Het contingent 
vaste klanten weet wat lekker is 
bij Ihab en zal hem bij het Afhaal-
centrum op het bekende adres wel 
weer weten te vinden. Wie dat nog 
niet heeft gedaan zou er even moe-
ten binnenlopen om wat te proeven 
en al doende de menufolder kunnen 
meenemen.

Aanbiedingen
Het Afhaalcentrum kent dagen met 
aantrekkelijke aanbiedingen. Zo 
krijgt men op dinsdag bij een be-
stelling van 2 pizza’s gratis een blik-
je Cola; op woensdag kosten alle 
pizza’s 6 euro en op donderdag ko-
men de liefhebbers van spare-ribs 
aan hun trekken voor 9,50 euro. Op 
zaterdag zijn alle schotels 9,50 eu-
ro in prijs. Deze maand heeft Ihab 
nog een extra leuke actie voor zijn 
klanten. Die ziet u in zijn advertentie 
staan elders in deze krant.
Het Afhaalcentrum is zeven da-
gen per week geopend van 15.00 
tot 22.00 uur. Wie niet in de gele-
genheid is om zelf te gaan, maar 
wel in het bezit is van de menufol-
der, kan de gerechten ook bestellen. 
Die worden bij een bestelling van 10 
euro of meer vanaf 17.00 uur gratis 
aan huis gebracht. Bezorgen is mo-
gelijk tot 22.00 uur ’s avonds. Wie 
voor 50 of meer euro bestelt krijgt 
er een heerlijke fles wijn bij cadeau! 
Bestellingen kunt u opgeven via te-
lefoonnummer 0297-544876. Maar 
beter is in eerste instantie zelf naar 
het Afhaalcentrum te gaan om (her-
nieuwd) kennis te maken met Ihab 
Mosaad of louter om u te oriënteren 
en de folder te halen. Er is genoeg 
parkeerruimte voor de deur. U bent 
altijd van harte welkom!
Zie ook 
www.afhaalcentrumuithoorn.nl.

Honderdjarige loopt voor Jantje
Uithoorn/De Kwakel - Ook dit jaar 
gaan de leden van de 100-jarige 
scouting in Uithoorn en De Kwakel 
op pad voor de  Jantje Beton Collec-
te (1 t/m 6 maart) ! Want veel kin-
deren spelen minder buiten dan ze 
zouden willen. Oorzaken hiervan 
zijn onder andere een gebrek aan 
geschikte speelruimte, het ontbre-
ken van kinderen om mee te spelen 

en ouders die kinderen niet meer 
buiten (durven) laten spelen.
Daarom initieert, ondersteunt en 
organiseert Jantje Beton zelf acti-
viteiten, zodat kinderen weer zor-
geloos buiten kunnen spelen. Ook 
speelt Jantje een belangrijke rol in 
het op vakantie laten gaan van kin-
deren in Nederland die het even wat 
minder hebben. En tenslotte steunt 

Jantje alle organisaties die hard met 
Jeugdwerk bezig zijn. Bij scouting 
weten ze heel erg goed wat samen-
spelen kan betekenen voor je ver-
dere leven.

Eenmaal gegrepen door het scou-
ting virus laat het je niet meer los. 
En het mooiste is eigenlijk dat al die 
creativiteit ook bruikbaar is als je 
later een baan krijgt. Dus geef gul 
voor de toekomst van alle kinderen 
in Nederland. 

Introductiecursus 
sterrenkunde bij Crea
Uithoorn - Crea start vanaf dins-
dag 6 april aanstaande met de cursus 
sterrenkunde als aanloop op het cur-
susjaar 2010-2011 
Kernachtiger kan het niet. Er valt van 
alles in, dus is het een gat, er komt 
niets uit, zelfs geen licht, dus het is 

zwart. Iedereen heeft er van gehoord, 
maar wat is het eigenlijk? Veel men-
sen hebben de klok wel horen luiden, 
maar waar hangt de klepel? Betekent 
het “deep space”- de lege ruimte, be-
staat er maar één van of heeft het 
iets met paranormaal te maken? Alle-

maal mis, de werkelijkheid is nog veel 
boeiender en ongelooflijker! 
Wilt u hier meer over te weten ko-
men, meldt u dan aan voor de ken-
nismakingscursus sterrenkunde van 
Crea. De demo beslaat 6 avonden 
van 20.00 tot 22.00 uur en koppelt 
de praktijk van het zelf kijken aan de 
theorie van wat er achter zit. Mocht u 
nog iets willen weten dan kunt u mai-
len naar maartenbreggeman@hot-
mail.com . En voor aanmelden crea@
xs4all.nl



Vinkeveen - Op een zeer slecht be-
speelbaar veld heeft Hertha de uit-
wedstrijd tegen Overamstel met 2-
7 gewonnen. Na een matige eerste 
helft en een 1-1 ruststand werd er 
de tweede helft orde op zaken ge-
steld. Hertha is door de overwinning 
klaar voor de topper van aanstaan-
de zaterdag tegen SDZ.
Voor Hertha was het zaak om de 
wedstrijd tegen Overamstel snel te 
beslissen. Op een dramatisch slecht 
veld was goed voetbal onmogelijk, 
een groot nadeel voor de Vinkeve-
ners. Hertha begon niet goed aan de 
wedstrijd, het team was niet scherp 
en was slordig in balbezit, maar 
kreeg wel een aantal goede moge-
lijkheden. Overamstel was gevaar-
lijk in de counter en waarschuwde 
Hertha door een schot op de paal. 
Na 30 minuten spelen kwam de 
thuisploeg toch op voorsprong. Uit 
een moeilijke hoek schoot de spits 
van Overamstel via de paal raak en 
liet keeper Wouter Moen kansloos. 
Voor Hertha was de achterstand het 
teken om geconcentreerder te gaan 
spelen. Onder leiding van de goed 
spelende Peter Post ging Hertha 
op zoek naar de gelijkmaker. Hert-
ha kreeg na 40 minuten spelen loon 
na werken. Erik Post stelde, na een 
goede actie op de achterlijn, Wessel 
Mayer een niet te missen kans, 1-
1. Met een gelijke stand gingen de 
ploegen rusten.

Voorsprong
Hertha ging na rust direct op zoek 
naar de voorsprong. Een tactische 
omzetting in de rust moest voor 
meer druk op de Overamstel ver-
dediging zorgen. Deze omzetting 
had direct resultaat. Na een goede 
combinatie op het middenveld kon 
Rick Koot uithalen, de keeper van 
Overamstel kon de bal onvoldoen-
de verwerken en Erik Post zorgde 
voor de 1-2. Binnen een minuut na 
de voorsprong kon Jorg Landwaart 
voor de 1-3 zorgen, na voorberei-
dend werk van Rick Aarsman. Hert-
ha dacht de wedstrijd rustig te kun-
nen uitspelen maar dit ging ten kos-
te van de concentratie. Uit het niets 
schoot de spits van Overamstel zijn 
tweede van de middag binnen, 2-
3. Tien minuten na de aansluitings-
treffer van Overamstel besliste Koot, 
na prachtig voorbereidend werk van 
Tim Bendermacher de wedstrijd. Het 
verzet van Overamstel was hiermee 

definitief gebroken. Hertha kreeg 
de ruimte en de mogelijkheden om 
een goede uitslag neer te zetten. De 
mee opgekomen Pieter Liesveld (fo-
to) kon zijn eerste doelpunt van het 
seizoen binnenglijden na voorbe-
reidend werk van Landwaart, 2-5. 
Landwaart en Koot zorgden uitein-
delijk voor de 2-7 eindstand. 

Overwinning
Door de overwinning kan Hertha 
zich opmaken voor de topper te-
gen SDZ, dat aanstaande zaterdag 
op bezoek komt in Vinkeveen. SDZ 
verloor twee punten op bezoek bij 
Zeeburgia en kan aanstaande za-
terdag door Hertha op grote ach-
terstand worden gezet. De Amster-
dammers staan derde met 25 pun-
ten uit 12 wedstrijden, Hertha staat 
tweede met 25 punten, maar had 
hier twee wedstrijden minder voor 
nodig. Koploper Vliegdorp speelde 
niet en gaat aan kop met 31 punten 
uit 11 wedstrijden. Voor Hertha wor-
den de komende weken erg belang-
rijk. Aanstaande zaterdag kan Hert-
ha een belangrijke slag slaan in de 
strijd om de tweede plek, dat recht-
streekse promotie betekent. Na de 
wedstrijd tegen SDZ, komt OSM’75 
op bezoek en speelt Hertha zaterdag 
20 maart uit tegen koploper Vlieg-
dorp. De wedstrijd van Hertha 2 te-
gen Kockengen werd afgelast we-
gens de slechte staat van het veld in 
Kockengen. Het tweede speelt za-
terdag thuis tegen OSM’75, er zal 
om 12.00 uur worden afgetrapt. 
Hertha 1 speelt aanstaande zater-
dag de belangrijke wedstrijd om de 
tweede plaats tegen het Amster-
damse SDZ. De wedstrijd begint om 
14.30 uur op sportpark de Molm-
hoek. Hertha nodigt iedereen uit om 
het team van trainer Sjaak ten Den 
te komen steunen.
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Wil je (weer) beginnen met fietsen?
Doe mee met Fiets-Fit!
De Ronde Venen - Op 13 maart 
begint fietsvereniging TTC De Merel 
met een kennismakingscursus race-
fietsen onder de naam ‘Fiets-Fit’. Sa-
men met ongeveer 50 andere loca-
ties in Nederland is Fietshandel Ed 
de Haan in Wilnis een startlocatie. 
Je traint zes weken lang om je fiets-
techniek en uithoudingsvermogen 
te verbeteren. 
Je hoeft geen ervaren fietser te zijn 
of over een berenconditie te be-
schikken om mee te doen aan Fiets-
Fit. Het is juist de bedoeling dat je 
door deelname aan de clinics con-
ditie opbouwt en je de techniek van 
het racefietsen eigen maakt. Kort-
om: Fiets-Fit is plezier in fietsen!

Fiets-Fit is gezond fietsen
Onder begeleiding van gediplo-
meerde fietssportinstructeurs werk 
je op een verantwoorde manier aan 
je conditie en aan je fitheid. De in-
structeurs weten alles over racefiet-
sen en leren je de juiste fietstech-
nieken aan, zodat de kans klein is 
dat je blessures oploopt. Fiets-Fit is 
ook geschikt voor mensen die willen 
afvallen. Anders dan bij bijvoorbeeld 
hardlopen blijft de belasting van de 
gewrichten beperkt.
Onder begeleiding wordt aandacht 
besteed aan verschillende fietstech-
nieken, zodat je na zes weken de 
basisvaardigheden onder de knie 
hebt. Na deze zes weken heb je 
de conditie en beheers je de tech-
niek om mee te doen aan toertoch-
ten en clubritten. Daarom nemen ze 
na afloop van de clinics met zijn al-
len deel aan een mooie toertocht in 
de omgeving.

Locatie
De Fiets-Fittrainingen vinden plaats 
op elke zaterdag van 13 maart t/m 
17 april.
De startlocatie is Fietshandel Ed de 

Haan, Stationsweg 1/3 in Wilnis.
Ze starten om 9.00 uur en rijden ver-
volgens in twee uur ongeveer 40 à 
45 kilometer. Uiteraard beginnen ze 
rustig. Naarmate de trainingen vor-
deren en de conditie beter wordt, 
wordt de snelheid hoger. Onderdeel 
van het programma is een avond-
cursus fietstechniek, zodat je bij 
technische problemen aan je fiets 
altijd weet wat je moet doen.

Materiaal
Wellicht heb je nog geen eigen fiets 
of wacht je met aanschaffen tot je 
zeker weet of je het wel leuk vindt. 
Neem dan contact op met Fietshan-
del Ed de Haan of een fietshandel 
bij je in de buurt. De kans is groot 
dat er tijdelijk voor jou een geschik-
te leenfiets is.
Natuurlijk wordt er altijd met een 
helm gereden. Als je nog geen helm 
hebt, krijg je er tijdelijk een van TTC 
De Merel in bruikleen. Speciaal voor 
dit soort gelegenheden is er een 
helmenpakket beschikbaar.

Inschrijven en informatie
Meedoen aan Fiets-Fit is leuk, ge-
zellig, lekker bewegen, op je eigen 
niveau racefietsen, goede begelei-
ding, je (weer) fit voelen, een betere 
conditie en wat kilo’s kwijt.
Deelname aan Fiets-Fit kost 30,- eu-
ro. Je kunt je inschrijven voor deel-
name op www.fiets-fit.nl. Ga naar 
‘aanmelden’ en klik op de startloca-
tie Wilnis.
Voor meer informatie kun je ook 
contact opnemen met Enno Steen-
huis Geertsema, voorzitter van TTC 
De Merel, tel. 06-54907347.
Fiets-Fit is een initiatief van de 
Nederlandse Toer Fiets Unie en 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door: Shimano, Cycletours, GIANT, 
BOVAG, Ministerie van VWS en 
NOC*NSF.

De Vinken C2 redt het 
niet tegen EKVA C2
Vinkeveen - Vooraf werd er stille-
tjes gerekend en gehoopt op een 
overwinning. Tegenstander EKVA 
C2 stond slechts een puntje boven 
de Vinkeveners en in de heenwed-
strijd was De Vinken C2 nog dui-
delijk de betere ploeg geweest. Het 
werd half november maar liefst 0-
6 voor deze Super de Boer-ploeg. 
Kortom, het moest kunnen.
De Vinken C2 startte met Romy Bras, 
Amber Nagtegaal, Wies van Beek 
(zij speelde zeer goed als heer) en 
Niek Nagtegaal in de verdediging. 
Britt Augustin, Mila Kroon, Jorn 
Klaassen en Patrick Mur zouden in 
eerste instantie voor de doelpunten 
moeten zorgen. Ondanks de woor-
den van coach Melanie Kroon start-
te de ploeg ietwat aarzelend en af-
wachtend. EKVA daarentegen leek 
niet op de ploeg uit de eerste ont-
moeting. De bezoekers uit Almere 
speelden de bal goed rond en cre-
eërden zodoende aardig wat kans-
jes. De Vinken C2 had het moeilijk. 
Niet alleen aanvallend (EKVA zat er 
bovenop), maar ook in de verde-
diging. Daar bezorgde een aantal 
snelle heertjes de Vinken-verdedi-
ging handenvol werk. Het was dan 
ook geen verrassing dat de bezoe-
kers op voorsprong kwamen. Via 
drie benutte doorloopballen stond 
het binnen tien minuten 0-3 voor de 
bezoekers. Een streep door de re-
kening van de thuisploeg. Toen het 
halverwege ook nog 0-4 werd, hing 
een afstraffing in de lucht.
Gelukkig scoorde Patrick Mur in de 
volgende minuut de 1-4. De Vinken 
C2 kreeg gelukkig steeds meer grip 

op het aanvalsspel van de tegen-
stander. In de aanval echter maakte 
de ploeg teveel plaatsfouten, speel-
de het teveel op de doorloopbal en 
vergat het dus van afstand te schie-
ten. Maar het zat ook niet echt mee. 
Zo werden er in de laatste minuut 
voor rust maar liefst drie prachtige 
kansen gemist. Zodoende bleef het 
bij rust 1-4.

Domper
Na rust kreeg de ploeg gelijk een 
domper. Van afstand scoorde EKVA 
1-5. Romy Bras bracht weer hoop 
in de ploeg en op de tribune. Aller-
eerst door een benutte doorloop-
bal en een paar minuten later door 
een strafworp. Met 3-5 op het sco-
rebord was de strijd weer open. Al-
thans zo leek het. Maar door een 
onoplettendheid in de verdediging 
kreeg EKVA bij het uitnemen van 
de bal een niet te missen kans: 3-
6. De Vinken leek ietwat aangesla-
gen, maar herpakte zich goed. Via 
een schotje van Patrick Mur werd 
het met nog een kwartier te spelen 
4-6. Met Melissa Hartsink en Mel-
vin Jansen in de ploeg voor Romy 
Bras en Niek Nagtegaal streed het 
voor een beter resultaat. De weini-
ge kansen die er kwamen, werden 
echter gemist. Ook EKVA had daar 
last van en zo leek de eindstand 4-
6 te worden. Maar EKVA dacht daar 
toch wat anders over. Via wederom 
een doorloopbal werd het uitein-
delijk 4-7. Een terechte, maar mis-
schien ook wat onnodige nederlaag 
voor de ploeg die op meer gerekend 
en gehoopt had.

Start trainingen bij 
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - De competitietrainingen 
zijn weer van start gegaan bij Ten-
nisvereniging Wilnis. Nog iets lan-
ger dan een maand en de compe-
titie begint! Zeker met het aanhou-
dende slechte weer heeft iedereen 
nog maar weinig kunnen oefenen, 
gelukkig is daar de training nog!

Naast de competitietrainingen is de 
inschrijving voor reguliere training 
ook weer geopend. 
De lessen zullen worden gegeven 
door de vaste clubtrainer van TV 
Wilnis, Gerard Hoogland. Naast de 
vaste clubtrainer is het dit jaar te-

vens mogelijk per 1 maart te trai-
nen bij Ruud van der Helm. Gerard 
geeft de hele week door les, lessen 
bij Ruud kan overdag tot 19.00 uur 
en op zaterdagochtend. Beide trai-
ners zullen zowel junioren als senio-
ren les geven. 
De lessen zullen worden gegeven 
vanaf 21 maart t/m oktober 2010. 
De lessen worden zowel individueel 
als in groepsverband gegeven. Geef 
je dus snel op, kijk op:
www.tvwilnis.nl 

Bij TV Wilnis heb je de slag zó te 
pakken!

Kevin Regelink twaalfde 
bij NK marathon in Hoorn
De Ronde Venen - Zaterdagmid-
dag werd het NK marathon voor A 
junioren gehouden in Hoorn. Eerst 
was deze wedstrijd in Den Haag ge-
pland maar door een defect in het 
vriessysteem werd het naar Hoorn 
verplaatst.
Er stond een heel sterk deelnemers 
veld aan de start. Kevin behoor-
de tot één van de kanshebbers. De 
wedstrijd werd gehouden over 25 
ronden. Na een aantal ronden werd 
Kevin onderuitgetikt en ging hij de 
achtervolging in. Na ruim een ronde 
had hij het gat van 100m weer dicht 
gereden. Het peloton bleef vrij dicht 

bij elkaar. Een aantal ronden later 
probeerde Kevin binnendoor een 
aantal plaatsen op te schuiven maar 
werd daarbij weer onderuit getikt. 
Hij moest weer een gat van 100m 
dichtrijden. Iedereen dacht dat het 
gebeurd was met hem maar de door 
Viks Parket uit Driemond gespon-
sorde schaatser kwam na 4 ronden 
op pure techniek te rijden, weer te-
rug in het peloton. De tijd voor de fi-
nale was te kort om helemaal naar 
voren te rijden en in de eindsprint 
werd hij nog knap 12e en hield nog 
goede rijders die niets hadden ge-
daan in de wedstrijd achter zich.

Klaverjasmarathon bij 
Buurtvereniging Amstelhoek
Amstelhoek - Op zaterdag 20 
maart houdt Buurtvereniging Am-
stelhoek wederom haar klaverjas-
marathon. Er wordt gekaart van 
10.00 uur ’s ochtends tot 10.00 uur ’s 
avonds, waarbij er mooie prijzen zijn 
te winnen; de zaal is open vanaf ca. 
9.30 uur. Ook vindt er een verloting 
plaats met allerlei leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts zeven 
euro, waarbij inbegrepen een kopje 

koffie, ’s middags een broodje en ’s 
avonds een heerlijke kop soep met 
een broodje.
Om deze kaartdag vloeiend te kun-
nen laten verlopen, dient u zich 
vóóraf op te geven bij mevrouw 
Martine Baltus-Hijman, tel. 0297-
214543. Meldt u snel aan, want 
vol=vol! En bij 92 deelnemers is de 
zaal écht vol!
Tot ziens op zaterdag 20 maart!

Zaterdagvoetbal
Argon verrast koploper 
IJFC opnieuw
Mijdrecht - Argon heeft op be-
zoek in IJsselstein opnieuw voor 
een stunt gezorgd. Na een enigs-
zins geflatteerde 0-2 voorsprong 
met de rust kwam IJFC sterk terug 
tot 2-2. Argon wankelde maar sloeg 
in de slotfase toe waardoor met een 
2-3 stand de volle winst mee naar 
Mijdrecht kon worden genomen. In 
de thuiswedstrijd trok Argon ook al 
aan langste eind met een 4-3 zege.
De wedstrijd begon ruim een half 
uur te laat, de scheidsrechter liet 
verstek gaan maar de belronde die  
bestuurders van IJFC pleegden had-
den uiteindelijk succes en die von-
den de heer Kerkhof bereid. 
Vooral de eerste helft speelde Ar-
gon tactisch sterk, hoewel IJFC het 
meest in balbezit bezit was en daar-
door eigenlijk een veldoverwicht 
had, kon het in aanvallend opzicht 
niet imponeren. Binnen vijf minu-
ten kreeg Argon de eerste moge-
lijkheden maar pogingen van Albert 
Mens en Maikel Levering leverden 
niets op.
Halverwege de eerste helft viel er 
een poging van IJFC te noteren, 
een omhaal van Johan Bruggeman 
maar hij faalde. Tien minuten voor 
rust kwam Argon onverwachts op 
voorsprong, de sterk spelende Mark 
Flapper leverde een voorzet af op 
René Legters die vervolgens niet 
aarzelde en hard in de verre hoek 
schoot, 0-1. Vlak voor rust werd het 
zelfs 0-2, na een steekpass van You-
ri van Adrichem bepaalde Albert 
Mens de ruststand.

Duwen
Acht minuten na aanvang van de 
tweede helft, laste arbiter Kerkhof 
na wat trek- en duwwerk een afkoe-
lingsperiode van tien minuten in.

Daarna stond Argon onder grote 
druk maar kon met uitvallen toch 
gevaar stichten. Zo schoten Lars 
Sloothaak en René Legters rake-
lings naast. Coach Jack Honsbeek 
moest in deze fase wisselen. Albert 
Mens en Lars Sloothaak werden ver-
vangen door Kevin Blom en Remco 
von Lindheim. IJFC werd gevaarlij-
ker en Argon liet zich terugdruk-
ken, dat had na een half uur resul-
taat, Daniël Willekes en Barry Roes-
tenburg brachten de gastheren bin-
nen drie minuten op gelijke hoogte. 
Hierna verzuimde IJFC door te druk-
ken en bleef Argon met kunst- en 
vliegwerk op de been. Veel blessu-
rebehandelingen en knappe reddin-
gen van doelman Bas van Moort la-
ter wist Argon toch de overwinning 
binnen te halen. Na een hoekschop 
van Niels de Wildt profiteerde de 
meegekomen Remco von Lindheim 
van slecht uitverdedigen in de IJFC 
defensie, hij schoot laag en hard di-
agonaal binnen, 2-3.

Diep in blessuretijd en bij kunstlicht 
verijdelde Bas van Moort de laatste 
poging van de thuisclub, hij dook 
een schot van Dennis Groenendijk 
uit de benedenhoek.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
WV-HEDW in Amsterdam.

Wartburgia houdt de 
dames van CSW op 1-1
Wilnis - CSW begon fel aan de 
wedstrijd tegen Wartburgia uit Am-
sterdam, maar het leidde nog niet 
tot direct doelgevaar. Het was zelfs 
Wartburgia dat, in de 12e minuut, 
na een uitbraak op links het eerste 
doelgevaar had. De bal verdween 
naast het doel. CSW kreeg in de 15e 
minuut de eerste echte doelkans, 
Kim van Kippersluis mocht vrij voor 
de keeper aanleggen, maar de bal 
verdween niet in het doel. De wed-
strijd bleef op en neer gaan en de 
volgende kans was voor Wartburgia, 
de bal ketste af op de lat. In de 25e 
minuut viel Iris Wagemaker, na een 
ongelukkige botsing uit. Iris van Dijk 
nam de positie op links in en Jorien 
van der Pool ging op het middenveld 
aan de slag.

Uit een vrije trap, 30e minuut, van 
Jorien moest de keeper van Wart-
burgia reddend optreden. In de 35e 
minuut speelde Jorien de bal op 
maat door naar Christianne, speel-
de zich vrij, omspeelde de keeper en 

scoorde beheerst, 0-1. Na het doel-
punt kreeg CSW meer vat op het 
spel en Christianne kreeg nog een 
mooie kans, helaas geen doelpunt.
Na de rust heeft CSW de kansen ge-
had om de voorsprong uit te bou-
wen, kansen voor Iris, Shannen en 
Jorien. Wartburgia kon in deze fa-
se niet voor doel gevaar zorgen. In 
de laatste 20 minuten zette War-
burgia aan en krijg weer één mooie 
kans. De bal wordt van de doel-
lijn gehaald. In de 75e minuut krijgt 
CSW een volgende kans, Iris kon na 
een voorzet van Christianne niet tot 
scoren komen. In de 90+4 minuut 
volgt één uitbraak van Natasja, deze 
wordt onderbroken, waarna Wart-
burgia uit de counter de onverdien-
de 1-1 mag aantekenen. Wartbur-
gia krijgt bij de opvolgende aanval 
nog een kans maar de bal verdwijnt 
voorlangs. De scheidsrechter heeft 
er zin in en laat, zonder dat daar re-
denen voor zijn, 7 minuten doorspe-
len. De beide ploegen moeten ge-
noegen nemen met de 1-1.

Argon en Stichting4Life 
organiseren benefietdiner 
in De Meijert
De Ronde Venen - Op zaterdag 
17 april organiseren Stichting Top-
sport Argon, Sportvereniging Argon 
en Stichting4Life het tweede Argon 
Benefietdiner. Het evenement vindt 
plaats in een omgetoverd Partycen-
trum De Meijert. Het doel van de-
ze avond is om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor projecten bin-
nen Argon en voor de projecten van 
Stichting4Life. Stichting4Life is een 
stichting die alleenstaande moe-
ders en kinderen in de sloppenwij-
ken van Nairobi in Kenia helpt en 
ondersteunt. De avond wordt ge-
presenteerd door de ambassadri-
ce van Stichting4Life: Birgit Schuur-
man. Tussen de gerechten door zijn 
er optredens van Sandy Kandau 
met een unieke act en Jorge Castro, 
een artiest van wereldformaat. Na 
het diner kan er geboden worden 
op unieke veilingstukken en maakt 

men kans op mooie prijzen in de 
benefietloterij. Ter afsluiting van de 
avond komt er niemand minder dan 
Lieke van Lexmond als VIP-dj.
Voor deze wervelende avond zijn 
nog enkele tafels te reserveren. Voor 
meer informatie over deze avond 
en/of reserveringen, kunt u contact 
opnemen met Linda Janssen op 06–
21965691 of 
Linda@stichting4life.nl

Hertha doet goede zaken


