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Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

H. Heyermanslaan 2 
Uithoorn

nú gratis
handdoek 

bij BP Car wash
spaar ze allemaal

voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 5

Vanaf nú ook 
op maandag-
middag open!

12.00 tot 18.00 uur

Marktplein 21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777
Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed
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Met spoed gezocht 
in De Kwakel

BEZORGER
voor een buitenwijk 

omgeving Iepenlaan, 
Poelweg

(115 kranten)

Zeer goede verdienste.

Bel voor meer informatie
(tijdens kantooruren)

0251-674433
vraag naar Rogier of Marco.

Regio - Met een knal van twee con-
fettikanonnen werd afgelopen don-
derdagmiddag 4 maart op het Ke-
tenpark Aansluitingen A4 – een 
bouwterrein nabij de A4 in Hoofd-
dorp - symbolisch het startschot ge-
geven voor de bouw van de aanslui-
ting van de omgelegde N201 met 
rijksweg A4. Een en ander gebeurde 
in het bijzijn van de gedeputeerde 
van de provincie Noord-Holland, Eli-
sabeth Post (VVD), talloze genodig-
den van de uitvoerende bouwbedrij-
ven, de provincie en vertegenwoor-
digers van de aan de N201 grenzen-
de gemeenten. Onder hen wethou-
der Maarten Levenbach (PvdA) van 

Uithoorn en de wethouders Jacques 
Dekker (RVB) en Bram Rosendaal 
(VVD) van de gemeente De Ronde 
Venen. En passant werd op het ter-
rein een uitstekend georganiseerde 
informatiemarkt gehouden waar be-
langstellenden in detail de hele aan-
leg van de nieuwe N201 met bijbe-
horende (deel)projecten in woord en 
beeld konden zien. De aanleg van 
de vernieuwde N201 wordt in zeven 
deelprojecten uitgevoerd. Twee er-
van zijn reeds in uitvoering, te weten 
de onderdoorgang van de Ringvaart 
bij Schiphol-Rijk (de Waterwolftun-
nel) en de omlegging Aalsmeer-Uit-
hoorn. Dit jaar gaan de overige vijf 

deelprojecten in uitvoering en daar-
voor werd op deze dag het startsein 
gegeven. Dat zijn de aansluitingen 
met de A4, op het grondgebied van 
Hoofddorp, gelegen tussen de be-
staande N201 en de Geniedijk; de 
omlegging Schiphol-Rijk (zgn. Boe-
renlandvariant); de Fokkerweg tus-
sen Schiphol-Rijk en Schiphol-Oost; 
de aansluiting met de A9 in Amstel-
veen en last but not least de omleg-
ging Amstelhoek met het aquaduct 
onder de Amstel richting De Ronde 
Venen.

Meer over deze deelprojecten leest 
en ziet u elders in deze krant.

Gedeputeerde Elisabeth Post bevestigt samen met Peter Korbee van het Projectbureau N201+ met behulp van pre-
sentator A.Buis (oranje) het deelproject ‘Aansluiting A4’ als een puzzelstuk aan de grote overzichtskaart. Rechtsonder 
op de foto is op de kaart de omlegging Amstelhoek nog net te zien.

Startschot uitvoering 
aansluiting N201 op de A4

Uithoorn – Hoewel rond elf uur de 
voorlopige uitslag van de gemeen-
teraadsverkiezing al werd bekend 
gemaakt, bleef het tot bijna half 
twee in de nacht spannend in het 
Uithoornse gemeentehuis. Er was 
nog een restzetel te verdelen en 
wie, o wie zou die krijgen? Dat de 
definitieve uitslag zolang op zich liet 
wachten kwam door “technische 
problemen”, volgens communicatie, 
maar spannend bleef het wel. Luid 
gejuich steeg echter op toen be-
kend gemaakt werd dat de laatste 
zetel naar de VVD ging en zij met 
zeven zetels de grootste partij van 
Uithoorn blijven. “Geweldig, fan-
tastisch, we verdienen het”, was 
de eerste enthousiaste reactie van 
wethouder Jeroen Verheijen van de 
VVD. Hij was door het dolle heen. 
Tevreden?

Tevreden
“Ja, ik ben zeer tevreden. Zeven ze-

tels, geweldig. We hebben nu voor 
de vierde keer op rij winst geboekt 
bij verkiezingen.”

En nu... twee wethouders van 
de VVD en 1 van DUS? 
Dat is al de meerderheid
“Dat is nog te vroeg om iets over 
te zeggen. We zullen als VVD het 
voortouw nemen om te komen tot 
een nieuwe coalitie. Het is nu don-
derdag op vrijdagnacht. We zullen 
het komend weekend beginnen met 
de onderhandelingen en daarin zal 
natuurlijk DUS de eerste partij zijn. 
Maar verder op die zaken vooruitlo-
pen doe ik niet. We hopen maandag 
bekend te kunnen maken met welke 
fracties wij denken te kunnen gaan 
werken en een werkbare meerder-
heid hebben”.

De PvdA wethouder waar je nu vier 
jaar mee hebt gewerkt, denkt zelf al 
dat hij niet meer terug komt. 

CDA heeft ook weer flink ingeleverd, 
maken zij nog een kans?
”De PvdA heeft flink verloren dat 
klopt en ook het CDA heeft weer in-
geleverd. Maar het past mij niet, als 
grootste partij, om nu al op zaken 
vooruit te lopen. Bescheidenheid 
past nu. Maandag hoop ik meer te 
kunnen mededelen. We moeten in 
ieder geval recht doen aan hoe de 
kiezer gekozen heeft en je moet 
zorgen voor een werkbare meer-
derheid. We moeten elkaar op de 
inhoud kunnen vinden en wat ons 
betreft moeten er weer drie wethou-
ders komen. We moeten een stevig 
college krijgen. Er is de komende 
jaren ontzettend veel te doen in Uit-
hoorn. We staan voor een megaklus 
die in verband met de omlegging 
van N201 een feit wordt en dan 
kunnen we echt gaan bouwen aan 
een Uithoorn aan de Amstel”, aldus 
Jeroen Verheijen.
(Vervolg elders in deze krant)

Zeven zetels, de VVD ging totaal uit zijn bol donderdag op vrijdagnacht

Vreugde, teleurstelling en berusting na uitslagen verkiezingen

VVD met zeven zetels de 
grootste partij

Uithoorn - Onder leiding van in-
formateur dhr. ing. J.H. Hoogkamer 
hebben zaterdag jl. de eerste oriën-
terende gesprekken plaatsgevonden 
met vertegenwoordigers van elke in 
de (nieuwe) raad vertegenwoordig-
de partij. De informateur heeft zon-
dag jl. verslag uitgebracht aan de 
onderhandelaars van de VVD, de 
heer drs. N.A.L. Roosendaal en mw. 
K. Laugs-Wolffensperger.
Op basis van de informatieronde 
constateert de VVD dat in de raad 
breed draagvlak aanwezig is voor 
een coalitie die gevormd wordt door 
de partijen VVD,  DUS! en een der-
de partij en dat een dergelijke com-
binatie recht doet aan de verkie-
zingsuitslag. Er bestaat een lichte 
voorkeur voor de PvdA als derde co-
alitiepartij. De conclusie van de VVD 
is de volgende: 
De VVD is van mening dat de afge-
lopen jaren uitstekende resultaten 
geboekt zijn met de huidige coalitie, 
bestaande uit VVD, PvdA en CDA. 
Hoewel de huidige coalitie nog 
steeds kan rekenen op een ruime 
meerderheid in de gemeenteraad 
ligt het primair onderzoeken daar-
van niet voor de hand, gegeven de 
uitslag van de verkiezingen. De VVD 

VVD gaat voor stabiliteit in het college

Ondanks verlies PvdA, kiest VVD 
voor college met DUS en PvdA

Uithoorn - De aandeelhouders van 
Cindu Chemicals BV (“Cindu Che-
micals”) in Uithoorn hebben Cindu 
Chemicals verkocht aan het Ameri-
kaanse bedrijf Koppers. De aande-
len van Cindu Chemicals waren voor 
50% in handen van Corus Staal B.V. 
en voor 50% in handen van Cindu 
B.V. De aard van de activiteiten en 
het type van eindmarkten van Cin-
du Chemicals en de ‘Carbon materi-
als and chemicals’ divisie van Kop-
pers zijn in grote mate vergelijkbaar. 
De verkoop aan Koppers, die begin 
december 2009 reeds aangekon-
digd werd, was afhankelijk van on-
der meer de uitkomst van een uit te 
voeren due dilligence onderzoek, de 
goedkeuring door relevante autori-
teiten en het advies van de onder-
nemingsraad. De verkoop werd per 
1 maart 2010 definitief afgerond. 

Over Cindu Chemicals
Cindu Chemicals is een specialist 
op het gebied van de destillatie van 
steenkoolteer. Zij levert hoogwaar-
dige producten en halffabricaten 
voor de industrie. De steenkoolteer 

wordt voor een belangrijk deel ge-
leverd door Corus Staal. Produc-
ten van Cindu Chemicals zijn onder 
meer pek (toepassing in de alumi-
nium- en staalindustrie), naftaline 
(onder andere grondstof voor kleur-
stoffen en toevoegingen aan beton), 
creosootolie (grondstof voor het 
verduurzamen van hout) en ‘Carbon 
Black Feedstock’ (grondstof voor de 
grafietindustrie). De onderneming 
beschikt over een productieloca-
tie in Uithoorn en opslagtanks in de 
haven van Amsterdam. De onderne-
ming telt circa 75 medewerkers. 

Over Koppers
Koppers is een wereldwijd actieve 
producent van producten op basis 
van koolstofverbindingen en behan-
delde houtproducten. Moedermaat-
schappij Koppers Holdings Inc. is 
genoteerd aan de New York Stock 
Exchange (ticker symbol: KOP). De 
onderneming heeft productieloca-
ties in de VS, het Verenigd Konink-
rijk, Denemarken, Australië en Chi-
na. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Pittsburgh, Pennsylvania.

Amerikaanse Koppers 
neemt Cindu Chemicals 
in Uithoorn over

gaat daarom als eerste de moge-
lijkheden onderzoeken voor de vor-
ming van een coalitie VVD, DUS! en 
PvdA. De VVD hecht aan een sta-
biel, betrokken en betrouwbaar ge-
meentebestuur en spreekt haar ver-
trouwen uit in samenwerking tussen 
deze 3 partijen. 

Vertrouwen
De VVD ziet in het verkiezingspro-
gramma van DUS! belangrijke over-
eenkomsten en overbrugbare ver-
schillen en heeft het volste vertrou-
wen in de capaciteiten van de door 
DUS! voorgedragen wethouders-
kandidaat mw. D.J. Zijlstra. Door-
slaggevend voor de keuze voor de 

PvdA als derde partij is voor de VVD 
de continuïteit geweest die de PvdA 
in het gemeentebestuur kan leveren 
omdat zij dhr. drs. M.O. Levenbach 
opnieuw voorgedragen hebben als 
wethouderskandidaat voor deze pe-
riode. Met de komst van een nieu-
we burgemeester en de ingrijpen-
de besluiten waar het gemeentebe-
stuur voor staat acht de VVD dit een 
belangrijke waarborg voor een sta-
biel gemeentebestuur en continuï-
teit van beleid. Maandag jl. zijn de 
inhoudelijke onderhandelingen ge-
start tussen de 3 partijen. Bij het ter 
perse gaan van deze krant was er 
nog geen nader nieuws bekend. 
Wordt vervolgd
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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
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De uitslagen van de 
gemeenteraadsverkiezingen 
2010
aantal uitgebrachte stemmen totaal
opgeroepenen 21435
aangetroffen stembiljetten 11003
blanco stembiljetten 15
ongeldige stembiljetten 44
geldige stembiljetten 10944

Zetelverdeling

Partij totaal aantal stemmen Percentage Zetels

1. VVD 3.314 30,28 % 7
2. PvdA 1.270 11,60 % 3
3. CDA 1.546 14,13 % 3
4. Gemeentebelangen 1.821 16,64 % 3
5. DUS! GroenLinks en D66 1.969 17,99 % 4
6. ChristenUnie 302 2,76 % 0
7. Ons Uithoorn 722 6,60 % 1

totaal 10.944 100% 21

Collegeonderhandelingen 
begonnen
Als grootste partij na de gemeen-
teraadsverkiezingen heeft de VVD 
het voortouw genomen bij de forma-
tie van een nieuw college van B&W. 
De VVD heeft daarover maandag 8 
maart het volgende bericht doen uit-
gaan.

Onder leiding van informateur dhr. 
ing. J.H. Hoogkamer hebben zater-
dag 6 maart 2010 oriënterende ge-
sprekken plaatsgevonden met verte-
genwoordigers van elke in de (nieu-
we) raad vertegenwoordigde par-
tij. De informateur heeft op 7 maart 
2010 verslag uitgebracht aan de on-
derhandelaars van de VVD, de heer 
drs. N.A.L. Roosendaal en mw. K. 
Laugs-Wolffensperger.
Op basis van de informatieronde 
constateert de VVD dat in de raad 
breed draagvlak aanwezig is voor 
een coalitie die gevormd wordt door 
de partijen VVD,  DUS! en een der-
de partij en dat een dergelijke combi-
natie recht doet aan de verkiezings-
uitslag. Er bestaat een lichte voor-
keur voor de PvdA als derde coali-
tiepartij.

De conclusie van de VVD is de 
volgende: 
De VVD is van mening dat de afgelo-
pen jaren uitstekende resultaten ge-
boekt zijn met de huidige coalitie, be-
staande uit VVD, PvdA en CDA. Hoe-
wel de huidige coalitie nog steeds 
kan rekenen op een ruime meerder-

heid in de gemeenteraad ligt het pri-
mair onderzoeken daarvan niet voor 
de hand, gegeven de uitslag van de 
verkiezingen. De VVD gaat daarom 
als eerste de mogelijkheden onder-
zoeken voor de vorming van een co-
alitie VVD, DUS! en PvdA. De VVD 
hecht aan een stabiel, betrokken en 
betrouwbaar gemeentebestuur en 
spreekt haar vertrouwen uit in sa-
menwerking tussen deze 3 partijen. 
De VVD ziet in het verkiezingspro-
gramma van DUS! belangrijke over-
eenkomsten en overbrugbare ver-
schillen en heeft het volste vertrou-
wen in de capaciteiten van de door 
DUS! voorgedragen wethouders-
kandidaat mw. D.J. Zijlstra. Door-
slaggevend voor de keuze voor de 
PvdA als derde partij is voor de VVD 
de continuïteit geweest die de PvdA 
in het gemeentebestuur kan leveren 
omdat zij dhr. drs. M.O. Levenbach 
opnieuw voorgedragen hebben als 
wethouderskandidaat voor deze pe-
riode. Met de komst van een nieu-
we burgemeester en de ingrijpen-
de besluiten waar het gemeentebe-
stuur voor staat acht de VVD dit een 
belangrijke waarborg voor een sta-
biel gemeentebestuur en continuï-
teit van beleid. 
Maandag 8 maart 2010 starten de 
inhoudelijke onderhandelingen tus-
sen de 3 partijen. Tussentijds wordt 
via de media en de gemeentelijke 
website informatie verstrekt over de 
voortgang van het proces.

Ergert u zich ook aan lege blikjes op 
straat? Rondwaaiende plastic zak-
ken? Zwerfafval is al jaren één van 
de grootste ergernissen van bur-
gers. De huidige situatie in Uithoorn 
en De Kwakel is vergeleken met an-
dere gemeenten in Nederland zeker 
niet slecht, maar het kan toch nog 
beter. Daarom heeft de gemeente 
samen met onder andere welzijns-
instelling Cardanus, Buurtbeheer en 
bewoners tussen 15 en 20 maart ac-
ties gepland om de gemeente te ont-
doen van zwerfafval. 

De gemeente Uithoorn sluit hiermee 
aan bij de landelijke Week van Ne-
derland Schoon en de Landelijke 
Opschoondag op 20 maart. Tijdens 
deze week van 15 tot 20 maart doen 
scholen, buurten en andere organi-
saties hun best voor een schoon Uit-
hoorn. Hieronder leest u wie, wan-
neer en waar aan de slag gaat. Wilt 
u ook meewerken aan een schoon 
Uithoorn? Meld u dan aan bij de con-
tactpersoon van de actie. Vanaf 15 
maart kunnen we dan letterlijk en fi-
guurlijk zeggen: Uithoorn, schoont 
op!

Gehele week
Meerwijk
De groepen 7 en 8 van basisschool 
De Kajuit gaan gedurende een he-
le maand iedere dag aan het werk 
in de omgeving rondom de skate-
boardbaan. Tijdens het speelkwar-
tier zal iedere dag een klas zwerf-
vuil opruimen. Met knijpers, zakken 
en hesjes gaan de kinderen aan de 
slag. 

Vrijdag 19 maart 
De Legmeer
Marga Moeijes van Buurtbeheer De 
Legmeer gaat samen met de bo-
venbouwleerlingen van de scholen 
Toermalijn en De Dolfijn op vrijdag 
aan de slag in omgeving van de Bre-
de School. De Dolfijn houdt de ac-
tie in de ochtend vanaf 10.30 uur. De 
Toermalijn gaat in de middag aan de 
slag. De aftrap is op het schoolplein 
van de Brede School.

De Kwakel
Op vrijdag wordt ook het zwerfaf-
val in De Kwakel aangepakt. Buurt-
beheer De Kwakel gaat samen met 
basisschool De Zon ‘s middags aan 

uithoorn, schoont op!
Samen ruimen we zwerfafval op

de slag. Ze beginnen op het school-
plein van De Zon waar de gemeen-
te aanwezig is met spullen voor het 
opruimen.

Zaterdag 20 maart 
Amstel en Zijdelmeer
Leden van roei- en kanovereniging 
Michiel de Ruyter gaan op zaterdag-
ochtend om 10.00 uur. met boten en 
vanaf de oever aan de slag om het 
afval in en om het water op te rui-
men. De Amsteloever, de oever van 
de Kromme Mijdrecht en drijfafval in 
het Zijdelmeer worden aangepakt. 
Om 12.00  uur zal wethouder Maar-
ten Levenbach de actie afsluiten

Bewonersinitiatieven
De Legmeer 
Op zaterdag gaan bewoners van 
Buitenhof onder leiding van initia-
tiefnemer en medebewoner Jan van 
Vliet aan de slag om Buitenhof van 
binnen en buiten schoon te maken. 
Ook gaan deze bewoners de ber-
men rondom Buitenhof vrij maken 
van zwerfvuil. 
Wilt u hierbij aansluiten dan kan dat 
natuurlijk, u kunt zich opgeven via 
nederlandschoon@uithoorn.nl.

De Kwakel
Op zaterdag 20 maart wordt in De 
Kwakel vanaf 13.00 uur de jaarlijkse 
schoonmaakactie gehouden. Start-
punt is bij Dorpshuis De Quakel. Al-
le inwoners van De Kwakel zijn van 
harte uitgenodigd om mee te helpen. 

Alle hulp is welkom; kinderen onder 
8 jaar moeten begeleid worden door 
een ouder. Hopelijk wordt het weer 
net zo’n succes als in voorgaande 
jaren.

De gemeente
In deze week zet ook de gemeente 
zich extra in. De hele week rijden de 
veegwagens extra rond op locaties 
die niet in bovenstaande acties zijn 
opgenomen, maar wel bekend zijn 
als verzamelplekken van zwerfafval. 
Daarnaast zorgt de gemeente voor 
grijpers, handschoenen, vuilniszak-
ken en bakken waar het verzamelde 
zwerfafval in kan. Aan het einde van 
de actie zorgt de gemeente ervoor 
dat alles ook echt weg is.

Zelf iets organiseren
U kunt ook zelf een actie organise-
ren met medestraatbewoners, maar u 
kunt ook aansluiten bij één van de an-
dere acties. Wilt u daarbij ondersteu-
ning? Dan kunt u dit aanvragen door 
te mailen naar nederlandschoon@
uithoorn.nl onder vermelding van 
‘opschoondag’. Kijk voor ideeën ook 
eens op www.nederlandschoon of 
www.ikprikmee.nl.

Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt, 
van jong tot oud, krijgt een speciaal 
opvallend hesje. Wij vragen u dat bij 
het schoonmaken te dragen en tij-
dens de acties de hele week extra 
voorzichtig te zijn in het verkeer.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
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

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 rich-
ten en bestaande speelplekken op te knappen. Deze plannen zijn ge-
maakt samen met bewoners 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 verza-
melen. Het gaat om speelzones in Meerwijk West, Meerwijk Oost, De 
Kwakel, Thamerdal, Zijdelwaard en Legmeer. De buurtacties 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 buurtac-
ties mee te doen. De uitnodigingsbrieven worden tijdig huis-aan-huis 
verspreid. 

Wilt u graag regenwater 
afkoppelen in uw tuin, maar 

u weet niet hoe? Doe dan 
mee aan de onderstaande 

prijsvraag. Wie weet komt 
TV-tuinman Rob Verlinden dan 
binnenkort bij u thuis! 

Deze hoofdprijs mag er wezen, maar de tweede 
prijs is ook niet mis. Deze bestaat uit deelname aan 
een minicursus tuinieren die door Rob Verlinden 

in het gemeentehuis van Uithoorn wordt 
gegeven. Hij legt daarin de basisbeginselen 
uit over het ontwerpen, aanleggen en onder-
houden van tuinen. De gemeente Uithoorn stelt 
50 deelnameplekken beschikbaar. Daarnaast 
zijn er als derde prijs nog 15 tuinbonnen te 
winnen ter waarde van 50,- euro.

Wat moet u doen?
Om kans te maken op deze mooie prijzen hoeft u 
alleen antwoord te geven op de onderstaande vragen:

Hoe heet het tuinprogramma op TV dat Rob Verlinden iedere zaterdag op SBS6 presenteert?

Wat is ongeveer het verschil in hoogte tussen het waterpeil in de Amstel en het laagste punt in Uithoorn?

 2 meter      6 meter      10 meter

Maak de volgende zin af:

Mijn tuin heeft Robs tuinontwerp hard nodig omdat: 

Uw naam:

Uw adres:

Uw telefoonnumer:

Uw e-mailadres:

Knip deze bon uit, lever hem voor 26 maart in op het gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16) of stuur hem naar:

Gemeente Uithoorn, T.a.v. prijsvraag, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Mailen mag ook, naar prijsvraag@uithoorn.nl.

VOOR MEER INFO 
OVER DE WATERKRANT: 

WWW.UITHOORN.NL

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op woensdag 10 maart 2010 in het gemeentehuis. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur. Het betreft de laatste vergadering 
van de gemeenteraad in de samenstelling van vóór de verkiezingen 
van 3 maart 2010. In de vergadering wordt besloten over de toela-
ting van raadsleden tot de nieuwe raad en wordt afscheid genomen 
van de aftredende raadsleden. De vergadering heeft hierdoor groten-
deels een ceremonieel karakter. Er is geen Informatief Beraad en Po-
litiek Debat.
De voorzitter van de raad, A.W.M. Spruit

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 10 MAART 2010

Raadsvergadering
Voorzitter: A.W.M. Spruit

2 Opening – stilte – primus 19.30 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 10 maart 2010
2.2 Mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 25 februari 2010
2.4 Ingekomen stukken week 08
2.5 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
2.6 Onderzoek geloofsbrieven; toelating nieuwe raadsleden  19.45 uur
 (RI10.05)
 De raad benoemt een commissie voor onderzoek van de 
 geloofsbrieven. Tijdens een schorsing onderzoekt de commissie 
 de geloofsbrieven van alle toe te laten leden en brengt hierover 
 verslag uit aan de raad. De raad bespreekt het verslag en besluit 
 over de toelating van de benoemde raadsleden.
2.7 Stemming over de toelating van de benoemde raadsleden  20.10 uur
 (RI10.06) 
2.8 Afscheid aftredende raadsleden 20.15 uur
 Sluiting van de vergadering 21.00 uur

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 11 maart 2010 in het gemeentehuis. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur. Het betreft de eerste vergadering van 
de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling van ná de verkiezingen 
van 3 maart 2010. In de vergadering worden de benoemde en toege-
laten raadsleden beëdigd. Daarnaast wordt een aantal benoemingen 
in verschillende gremia vastgesteld. Er is geen Informatief Beraad en 
Politiek Debat.
De voorzitter van de raad, A.W.M. Spruit

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 11 MAART 2010

Raadsvergadering
Voorzitter: A.W.M. Spruit

2 Opening - stilte - primus 19.30 uur
2.1 Installatie van de leden van de raad
 De benoemde en toegelaten raadsleden leggen de eed of de 
 verklaring en belofte af.
2.2 Agenda raadsvergadering 11 maart 2010
2.3 Mededelingen
2.4 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
2.5 Aanwijzing 1ste en 2de waarnemend voorzitter van de raad 20.00 uur
 De raad wijst een 1ste en 2de waarnemend voorzitter aan om te 
 voorzien in de waarneming van het voorzitterschap van de raad 
 bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester.
2.6 Benoeming leden presidium 20.10 uur
 De raad benoemt twee leden (en plv. leden) in het presidium. 
 Eén lid (plv. lid) namens de college-partijen en één lid (plv. lid) 
 namens de niet-college-partijen. 
2.7 Benoeming leden auditgroep 20.20 uur
 De raad benoemt uit elke fractie één raadslid tot lid van 
 de auditgroep.
2.8 Benoeming leden in vertegenwoordigende lichamen 20.30 uur
 De raad benoemt diverse leden uit zijn midden tot 
 vertegenwoordiger van de raad in verschillende gremia.
2.9 Benoeming leden commissie voor de monumenten (RV10.10) 20.35 uur
 Het college van b&w stelt voor de leden voor de commissie 
 voor de monumenten te benoemen.
 Sluiting van de vergadering 21.00 uur

Loket Wonen,Welzijn en 
Zorg 22 maart gesloten

In verband met een interne cursus voor alle consulen-
ten is het loket Wonen, Welzijn en Zorg in Uithoorn op 

maandag 22 maart de hele dag gesloten.  

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 In-
komen zal het uiteindelijke program-
ma van de inburgeraar beoordelen. 
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 aangepaste 
programma moet leiden tot een suc-
cesvol afgelegd inburgeringsexa-
men.

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

In 2010 is de Nationale Sport Week 
van 17-24 april. 
Vanaf februari staat op de website 
www.nationalesportweek.nl gere-
geld info. Flyers, persberichten en 
posters zijn op de site  te downloa-
den. Wil je als vereniging of sport-
organisatie in deze Sport Week ac-
tiviteiten aanbieden, meld je vereni-
ging/organisatie dan aan op de web-
site. Je ontvangt een gratis promo-
tiepakket en lift mee op de landelij-
ke campagne. 
Organiseer een gratis proefl es, clinic 
of demonstratie, ouder/ kind activi-
teiten of een toernooi.De organisatie 

van de JeugdActiviteitenPas (JAP) 
ziet in deelname  een mooie kans 
om de Uithoornse sport in combina-
tie met de JAP te promoten. Natuur-
lijk zijn ook activiteiten voor jonge-
ren, volwassenen en ouderen wel-
kom.Om een gezamenlijke activitei-
tenkalender van alle sportactiviteiten 
in Uithoorn te kunnen maken is de 
vraag om de aanmelding ook door 
te geven aan Saskia van der Meer, 
projectleider JeugdActivteiten-
Pas, e-mail jap@uithoorn.nl. 
tel 020-3473459.

Uithoornse sport: Doe mee 
aan de Nationale SportWeek!



kunnen plaatsvinden. Zodra het mo-
gelijk is, zal de aannemer doorgaan 
met zijn werkzaamheden.
 

GELUIDSMUUR 
BUSSTATION UITHOORN

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

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

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

VERLEGGEN WATERLEI-
DING 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 boring 
van ongeveer 1.400 meter lang: een 
stuk ‘aanloop’ van zo’n 700 meter en 
het feitelijke werk van ongeveer 700 
meter. De boring gaat op bijna 25 me-
ter diepte onder de Zijdelweg door. 
Het werk wordt uitgevoerd door Van 
Baarsen uit Badhoevedorp en Van 
Vulpen uit Gorinchem. Het kan zijn 
dat u het geluid hoort van de boorin-
stallatie die staat bij de kruising Zij-
delweg/Randweg. De werkzaamhe-
den worden tussen 1 maart en begin 
mei 2010 uitgevoerd op werkdagen 
tussen 7.00 en 19.00 uur.

Vragen/klachten
Voor vragen kunt u terecht bij Ani-
ca Kortland, communicatieadvi-
seur Projectbureau N201+, via tel. 
06-5325 0225 (maandag, dins-
dag en donderdagochtend) of 
dijkstraa@noord-holland.nl. Op 
overige dagen kunt u bellen met 
023- 5143201. Voor klachten over 
de werkzaamheden kunt u con-
tact opnemen met Barbara Gouds-
mit, klachtenfunctionaris Projectbu-
reau N201+, via tel. 06-51388980 of 
goudsmitb@noord-holland.nl. 

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

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

RIOOLWERKZAAM-
HEDEN LANGS N201 
BIJ UITHOORN

Tot en met eind februari 2010 voert 
Waternet in samenwerking met de 
gemeente Uithoorn rioolwerkzaam-
heden uit langs de N201, tussen 
de Poelweg en de Noorddammer-
weg. Voor de aanleg van de nieuwe 
busbaan is het noodzakelijk dat be-
staande rioolbuizen worden omge-
legd. 

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 gedu-
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Activiteitenkalender

Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. 
Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe 
Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de 

activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of mel-
ding. 

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

10 maart Bijzondere raadsvergadering, afscheid oude raad, 
gemeentehuis, 19.30 uur

11 maart Bijzondere raadsvergadering, installatie nieuwe raad, 
gemeentehuis, 19.30 uur

 13 maart Buurtacties speelbeleidsplan Meerwijk-West
 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
16 maart Informatiebijeenkomst fi etsverbinding 
 Ter Braaklaan-A. van Schendellaan. 
 ’t Buurtnest, A. van Schendellaan 59, 19.30 uur.
21 maart Fem@il, vocalgroup, Thamerkerk, 14.30 uur (€10)
20 maart Buurtacties speelbeleidsplan De Kwakel en Meerwijk-Oost
 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
23 maart Bewonersoverleg Meerwijk, De Springschans, 19.00 uur 
24 maart Buurtacties speelbeleidsplan Thamerdal en Zijdelwaard
 13.30 -15.00 uur: speelplek aan Pr. Christinalaan
 15.15 -16.45 uur: speelplek aan Herman Gorterhof
26 maart COV Amicitia, Johannes Passion in Grote kerk Wilnis
27 maart Buurtacties speelbeleidsplan Legmeet
 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  
27 en  Het Kom in de Kas evenement is dit jaar op het orchideeën   
28 maart bedrijf BW ORCHIDS BV, Meerlandenweg 14 in 

Amstelveen. GreenPark Aalsmeer is aanwezig met een 
informatiestand

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

13 april Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
17 april Braderie in Oude Dorp 
18 april Duo Bilitis, zang en harp, Thamerkerk (€ 10)
20 april 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 ac-
tiviteiten voor de rest van het jaar op on-
ze website www.uithoorn.nl/activiteiten. 
Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

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

WERK IN 
UITVOERING

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

rende één dag. De tweede afsluiting 
staat gepland in week 9 (1 nacht, tijd-
stip nader te bepalen). Een en an-
der is uiteraard afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Tijdens de 
afsluiting wordt er een omleidings-
route ingesteld; deze is ook terug te 
vinden op www.uithoorn.nl. Bedrij-
ven 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-
riode van 1 februari tot eind april vin-
den er werkzaamheden plaats aan 
de brug tussen Heijermanslaan en 
Albert Verweylaan. Er worden na-
tuurvriendelijke oevers aangelegd. 
Tijdens de werkzaamheden aan de 
brug is deze afgesloten en is ook hier 
een omleidingroute. De aanleg van 
de natuurvriendelijke oevers levert 
weinig hinder op.

RIOOLVERVANGING 
HUGO DE GROOTLAAN

De werkzaamheden zijn in december 
2009 begonnen. De bomen in de Hu-
go de Grootlaan zijn gerooid. De win-
ter heeft ervoor gezorgd dat er nau-
welijks rioolwerkzaamheden hebben 

Inloopspreekuur Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Uithoorn 
verplaatst
Tijdens de herinrichting van de Bibliotheek (van 15 maart tot 9 april) wor-
den de inloopspreekuren van het Steunpunt Vrijwilligerswerk verplaatst 
naar ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, 1422 LB Uithoorn. Het 
Steunpunt zal daar op maandag en dinsdag tussen 14.00 uur en 17.00 
uur spreekuur houden. Voor het project Samenspraak/Taalcoaches kunt 
u in ‘t  Buurtnest  terecht op maandag tussen 15.00 en 17.00 uur

Op dinsdag 16 maart organiseert 
de gemeente een informatiebijeen-
komst over de geplande aanleg 
van een nieuw stuk fi etspad tussen 
de Ter Braaklaan en de Arthur van 
Schendellaan. De bijeenkomst be-
gint om 19.30 uur en vindt plaats in 
’t Buurtnest, Arthur van Schendel-
laan 59.

Het doel van de bijeenkomst is om 
samen tot een conceptontwerpplan 
te komen. Wij zien u graag op de bij-
eenkomst. Mocht u verhinderd zijn 
dan kunt u contact opnemen met 
de heer J. de Jong via tel. (0297) 
513111. U kunt ook per e-mail uw 
suggesties en vragen bij hem indie-
nen via gemeente@uithoorn.nl.

Amstelland Bibliotheken sluit haar 
bibliotheek in Uithoorn tijdens de 
verbouwing van 15 maart tot en met 
8 april 2010. 
In deze periode ondergaat niet al-
leen 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 kwali-
teitsimpuls van de gemeente verbe-
terd en zal voortaan op thema terug 
te vinden zijn. 
Leden van de bibliotheek mogen hun 

geleend materiaal langer thuis hou-
den. Kijk op de leenbonnen voor de 
exacte inleverdatum. Indien leden 
tussentijds toch materialen willen in-
leveren of lenen, dan kan dat bij één 
van de andere Amstelland bibliothe-
ken. Alle informatie over de verbou-
wing staat op de website www.am-
stelland-bibliotheken.nl Hier kunt u 
ook de vorderingen van de verbou-
wing 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

Informatiebijeenkomst 
fi etsverbinding Ter Braaklaan 
- Arthur van Schendellaan

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president 
van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor 
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten 
in rekening gebracht.

 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 gemeente 

Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010. Inzage-

periode: onbeperkt

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

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

- Verkeersbesluit braderieën 2010 in het Dorpscentrum te Uithoorn, inzageperiode 
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 ver-
gunning tot het plaatsen van een reclamebord op het perceel Noorddammerweg 
tegenover nummer 5. Inzageperiode: 5 maart tot 15 april 2010. Info: Afdeling Pu-
bliekszaken, tel. 513111

- Nota Peilbeheer, inzageperiode:19 februari t/m 2 april 2010. Info: de heer M. van 
Randwijk, tel: 513111

-  Ontwerp wijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol. Verantwoordelijke instan-
tie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Inzageperiode: 4 maart t/m 14 april 
2010. Info: de heer.J.J.Vennik, tel.: 513111.

-  Ontwerpvergunning Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland u.a., Legmeerdijk 313, Aalsmeer. Ver-
antwoordelijke instantie: Provincie Noord-Holland. Inzageperiode: 5 maart t/m 15 
april 2010. Info: de heer J.J.Vennik, tel.: 513111.

- Concept-Beleidsregel Maatregelen Ioaw en Ioaz 2010. Inzageperiode: 26 febru-
ari t/m 9 april 2010 in het gemeentehuis van Uithoorn en Aalsmeer.

 PROCES-VERBAAL UITSLAG VERKIEZINGEN 3 MAART 2010 
 TER INZAGE 
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat ingevolge artikel P 23, lid 2, van de 
Kieswet het proces-verbaal waarin de uitkomst van de stemming en de uitslag van de 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, gehouden op 3 maart 2010 is vastge-
steld, in het gemeentehuis voor iedereen ter inzage is gelegd. 
5 maart 2010, Burgemeester A.W.M. Spruit
 
 Vervolg op volgende blz.
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(Organisatie Opvang Kinderen)
Vanaf januari 2010 in samenwerking met de Stichting Uithoornse Kinderopvang

VOOR KINDEROPVANG zOAls u DAt wENst!
Wij zijn op zoek naar gastouders voor zowel (flexibele) dagopvang 

als buitenschoolse opvang.

-	 Opvang aan huis voor 2 kinderen in Amstelveen (op de grens met Uithoorn)
	 voor 2 dagen in de week. Ingangsdatum zo snel mogelijk.
-	 Opvang aan huis voor 3 jongens in de avond van 18.00 uur tot 21.00 uur.
	 Wordt extra betaald vanwege tijdstip van de dag!

-	 Opvang gezocht vanaf oktober 2010 voor een baby die nog geboren gaat worden.
	 Het gaat om opvang bij de gastouder aan huis, in Uithoorn voor wisselende dagen
	 over ma t/m vrij.
-	 Opvang gezocht voor meerdere kinderen voor naschoolse opvang bij meerdere
	 scholen in Uithoorn.

Bel gerust voor meer informatie:
uithoornse Kinderopvang/OOK tineke Bouma & Roely Phielix

telefoon: 0297-562280 of 0297-568129

e-mail: GOB@uithoornsekinderopvang.nl Website: www.Gastouderbureau-OOK.nl

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
verras een

.nlvriend

slagerij WiM WOUTers
Pr. Christinalaan 135 • UiTHOOrN • Tel. 561938

eigeN FaBriKaaT erWTeNsOeP

KalFsdraadjesvlees 500 gr. 6.99

KalFsHaMBUrgers per stuk 1.40

Eigen fabrikaat
zaCHTe raUWe WOrsT 250 gr. 1.99

Eigen fabrikaat
zeeUWssPeK 150 gr. 1.95

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten

• accessoires
• flightcase-materiaal

• verhuur van 
geluidsapparatuur

OPEN:
Maandag: 13.00-18.00 
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag: 11.00-17.00

Schoolstraat 7 
Aalsmeer

0297-328044

Zondag 21 maart

Vlooienmarkt
De Bloemhof

Hornweg, Aalsmeer

10.00-16.00 uur

DNS
06-55831331

op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waar-
op het invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van deze wet. Het dagelijks 
bestuur heeft op 18 februari 2010 de concept-Beleidsregel Maatregelen Ioaw en Ioaz 
2010 vastgesteld. Dit document ligt van vrijdag 26 februari 2010 tot en met vrijdag 9 
april 2010 ter inzage in het gemeentehuis van Uithoorn én Aalsmeer. Gedurende deze 
periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de beleidsregel ingediend worden.

	 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 grij-
ze kader.
Legmeer
- Legmeerplein 2, vergunning aan de exploitant van café de Legmeer voor het 

plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2010. Bezwaar t/m 14 april 
2010.

De Kwakel
- Anjerlaan 1, verklaring van geen bezwaar aan het 4 mei comité De Kwakel voor 

het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2010 op het grasveld 
bij R.K. basisschool De Zon in De Kwakel.

- Boterdijk 163, onttrekkingsvergunning. Burgemeester en wethouders hebben op 
grond van de Regionale Huisvestingsverordening aan Woongroep Holland een 
vergunning verleend om de woning aan de Boterdijk 163 te onttrekken aan de wo-
ningvoorraad van Uithoorn. Dit betekent dat deze woning op termijn zal worden 
gesloopt. Bezwaar: t/m 20 april 2010.

- Boterdijk 163 stadsvernieuwingsurgentie. Burgemeester en wethouders hebben 
een stadsvernieuwingsurgentie verleend aan de bewoners van deze woning. Be-
zwaar: t/m 20 april 2010.

Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 100a, verklaring van geen bezwaar aan mevrouw Van 

den Berg voor het organiseren van een 2e hands kinderkleding- en speelgoed-
beurs op 6 maart en 10 april 2010 van 9.30 tot 11.30 uur in sporthal De Scheg.

	 VERKEERSBESLUIT BRADERIEËN
Oude Dorp
Burgemeester en wethouders hebben besloten, teneinde braderieën mogelijk te ma-
ken, de wegen waarop de braderieën plaatsvinden af te sluiten voor alle verkeer. 
Daarbij mag op de betreffende wegen op de betreffende dagen en tijden tevens niet 
worden geparkeerd. 
Dit wordt bereikt door de betreffende wegen gesloten te verklaren voor alle bestuur-
ders door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990 in het Dorpscentrum, op de volgende dagen, plaat-
sen 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.

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
	 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Bezworen Kerf 7, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur en 

een kas.
- Drechtdijk 72, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen en veranderen van 

de bestaande berging/stalingsruimte.
- Jaagpad 17, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van het dak.
Thamerdal
- Zijdelveld 66 C, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een veranda.
- Karel Doormanlaan 30, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van een ber-

ging d.m.v. het wijzigen van een garagedeur in een dubbele deur en het aanbren-
gen van een luifel.

Legmeer-West
- Haas 22, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de zijgevel d.m.v. het 

plaatsen van twee identieke gevelkozijnen.
meerwijk-Oost
- Ebro 180, aanvrage voor het kappen van een treurwilg. De boom is veel te groot 

voor deze locatie, hij staat de dicht tegen de woning en de raampartij aan. De 
boom is al diverse malen gesnoeid, maar is niet te handhaven op deze locatie. Er 
worden 2 bomen teruggeplaatst verder van de gevel.

Zijdelwaard
- Guido Gezellelaan ter hoogte van achterzijde Bilderdijklaan 50, aanvrage voor het 

kappen van een Es. De boomwortels drukken de bestrating op, hierdoor is het 
voetpad ernstig versmald en niet meer begaanbaar. Er wordt een nieuwe Es te-
ruggeplaatst op dezelfde locatie.

	 INZAGE cONcEpT-BELEIDSREGEL	mAATREGELEN	IOAW	EN	IOAZ 2010
Het dagelijks bestuur van de G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, kan 
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W W W . U I T H O O R N . N L

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

* Gevonden:
Tussen Mijdrecht en Uithoorn 
op het fietspad N201 Tupperwa-
re broodtrommel 
Tel. 0297-564717 na 17.00 u
* Gevonden:
Bij de bushalte op de klucht 
smalle grijze handschoenen 
op een woensdag 
en het regende. 
Tel. 0297-564717 na 17.00 u.
Te koop:
Bosch elektrische handcirkel-
zaag type PKS40 35 euro. 
Tel. 0297-530212
 

Gevraagd:
Koor United zoekt leden voor 
projectkoor voor unieke con-
cert met Young Krakow Orches-
tra uit Polen. 
Tel. 0297-561488
Gevraagd:
Flipperkast jukebox 1-armige 
gokkast. Mag defect zijn voor 
hobbyist. Tel. 0297-786546
Aangeboden:
Gratis 2 tv’s 1 van 37 cm Philips 1 
van 57 cm Sony. 
Tel. 0297-582317
 

Te koop:
189 postzegelmapjes 115 euro. 
Tel. 0297-562206
 

Te koop:
Kleine tv i.z.g.st. 10 euro. 
Tel. 0297-540317
 

Aangeboden:
Gratis af te halen: kantoor-
stoel i.g.st. Tel. 0297-561673
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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
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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

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.

IVN-excursie Gunterstein
De Ronde Venen/Uithoorn - De 
IVN-afdeling De Ronde Venen & 
Uithoorn verzorgt op zondag 14 
maart 2010   een excursie naar de 
Ridderhofstad  Gunterstein in Breu-
kelen. Ook dit keer zal de jonkheer 
voor deze speciale gelegenheid  de 
privé binnentuin openstellen. Er zal 
samen met de IVN natuurgidsen 
worden gekeken naar stinzeplanten 
die in maart al volop in bloei staan. 
Verder wordt gekeken en geluisterd 
naar vogels, die op het landgoed 
uitbundig  hun voorjaarsliederen 
ten gehore brengen. Ook de uitlo-
pende knoppen van bomen en strui-
ken worden bekeken en besnuffeld. 

Voor de liefhebbers wordt door een 
van de gidsen verteld worden over 
de historie van de Ridderhofstad 
Gunterstein. Vertrek om 14.30 uur 
uit Vinkeveen bij het Spoorhuis aan 
het Spoorplein aan de Demmerik. 
De deelnemers rijden zoveel mo-
gelijk gezamenlijk. Aanvang van de 
excursie op het landgoed 15.00 uur. 
De excursie is gratis voor IVN-leden 
en -donateurs. Andere deelnemers 
betalen 1,25 euro. Warme kleding, 
laarzen of stevige schoenen en een 
verrekijker meenemen.
Belangstellenden kunnen zich voor 
deze excursie aanmelden bij Nel 
Bouwhuijzen, telefoon 0297-261982 

Uitvoering Johannes Passion 
door Amicitia met solisten 
en orkest
Regio - Geen Pasen zonder Passion. 
Dit jaar wordt de Johannes Passion 
van J.S. Bach uitgevoerd door Chris-
telijke Oratorium Vereniging Amici-
tia Uithoorn o.l.v. dirigent Toon de 
Graaf  op 26 maart in de R.-K. kerk 
H. Johannes de Doper in Mijdrecht/
Wilnis, aanvang 20.00 uur. Solisten 
zijn: Caroline Stam-sopraan, Léo-
nie Korff-alt-mezzo, Joost van der 
Linden-tenor-evangelist, Hans de 
Vries-bas-Christuspartij, Jean-Léon 
Klostermann-tenor, Ronald Dijkstra-
bas. Orkest Continuo-Rotterdam en 
organist Eric Jan Joosse begelei-
den koor en solisten. De uitvoering 
geschiedt in samenwerking met de 
stichtingen Vrienden van Amicitia, 
Cultura De Ronde Venen en Vrien-
den Monument Johannes de Doper. 
Diverse sponsors uit De Ronde Ve-
nen hebben deze uitvoering mede 
mogelijk gemaakt. 

Johannes Passion 
Vroeger werd het lijdensverhaal van 
Christus in de versie van een van de 
vier Evangelisten op verschillende 
dagen voorgelezen in de week voor 
Pasen. Deze passielezing was tijdens 
het leven van Bach nog in gebruik. 
Bij zijn aanstelling in 1723 als cantor 
aan de Thomasschule in Leipzig was 
de opdracht duidelijk; Bach moest 
zorgen voor nieuwe cantates bij de 
erediensten en voor nieuwe passie-
muziek. Hij schreef zijn Johannes 
Passion in drie maanden en de eer-
ste uitvoering was in 1724 in Leipzig. 
Tijdens het leven van Bach is de Jo-
hannes Passion viermaal uitgevoerd. 
Bij elke uitvoering bracht Bach ver-
anderingen aan, zowel in muziek als 
tekst. Het grootste deel van de tekst 
is ontleend aan het Johannes Evan-
gelie. Bach voegde twee keer een 
dramatisch deel uit het Matthäus 
Evangelie toe. 
In de Johannes Passion komt een 
aantal belangrijke thema’s voor, zo-
als het thema van het koningschap 
van Christus, de wereldlijke macht 
van de Romeinen tegenover de he-
melse macht van Jezus, waarbij Je-
zus in de Johannes Passion uitgroeit 
tot een krachtig figuur tegenover de 
onzeker wordende Pilatus. De Jo-
hannes Passion is geschreven voor 
sopraan- en altsolo, twee tenor- en 
een bassolo, vierstemmig koor, or-
kest en basso continuo. De Duit-
se tekst en de Nieuwe Nederlandse 
Bijbelvertaling van 2004 voor de Bij-
belteksten staan in het fraaie tekst-
boekje dat tevens als entreebewijs 
dient. 

Orkest-solisten
Van de 6 solisten zongen Ronald 
Dijkstra en Hans de Vries twee jaar 
geleden de Johannes Passion in de 
R.-K. kerk H, Johannes de Doper. De 
andere 4 solisten zijn eveneens veel-
gevraagde solisten bij concerten in 
binnen- en buitenland. 
Organist Eric Jan Joosse is de vaste 
repetitor van C.O.V. Amicitia en te-
vens dirigent van twee koren naast 
zijn werk als cantor organist van de 
Amstelkerk in Uithoorn.
Orkest Continuo Rotterdam heeft 
zich gespecialiseerd in het bege-
leiden van koren en bestaat uit en-
thousiaste beroepsmusici en verge-
vorderde conservatoriumstudenten.
Dirigent Toon de Graaf  is naast het 
dirigentschap van Amicitia en het 
Rijnmondkoor als docent muziek 
verbonden aan een grote scholen-
gemeenschap 

Lustrum  Amicitia
Christelijke Oratorium Vereniging 
Amicitia Uithoorn is in 1956 opge-
richt. Het vierstemmige koor telt ruim 
90 leden en staat sinds 1984 onder 
leiding van dirigent Toon de Graaff. 
Amicitia kan terugzien op een impo-
sante lijst van uitvoeringen. In april 
2009  vierde het koor grote triom-
fen in de Gedächtniskirche in Berlijn 
met de uitvoering van het Requiem 
van Mozart. Dit jaar is er sprake van 
een lustrum: voor de 5e keer wordt 
de Johannes Passion uitgevoerd in 
de prachtige ambiance van de R.-K. 
kerk H. Johannes de Doper.

Kaartverkoop
De toegangsprijs inclusief tekst-
boekje bedraagt voor volwassenen 
19,00 euro, voor 65+ en houders CJP 
17,00 euro en voor jongeren tot 16 
jaar 7,50 euro. Entreebewijzen zijn te 
reserveren op www.cultura-drv.nl en 
verkrijgbaar op de volgende adres-
sen: Drogisterij Nap en boekhandel 
Mondria te Mijdrecht
Drogisterij de Nagtegaal te Wilnis
Drogisterij De Bree te Vinkeveen
Boekhandel Ten Hoope te Uithoorn 
en op 26 maart vanaf 19.15 uur aan 
de ingang van de R.-K. kerk H. Jo-
hannes de Doper te Mijdrecht/Wil-
nis. 
Verdere informatie is te vinden op  
www.cultura-drv.nl 

Geen Pasen zonder Passion: het ma-
gistrale meesterwerk van Bach, de 
Johannes Passion, in De Ronde Ve-
nen in een geweldige uitvoering van 
koor-solisten-orkest!

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!

Ontwikkelings-
samenwerking:

missie, visie en geluk
Al vele eeuwen trekken zendelingen en missionarissen de wereld in, aan-
vankelijk om hun religie te verspreiden maar ze komen terug met verhalen 
over armoede en ellende, raken gedreven om zich daar te vestigen en er 
daadwerkelijk iets aan te doen. Ze hebben zich verenigd in interkerkelijke 
organisaties als Solidaridad en ICCO en spelen al heel lang een belangrijke 
rol in de wereld. In Afrika, Latijns-Amerika en Azië. 

Het bestrijden van honger en armoede, het geven van humanitaire hulp, 
aandacht voor eerlijke handel, het bevorderen van mensenrechten, het be-
lang van democratisering, duurzaamheid, milieu, het bepalen en het herwe-
gen van doelen. Een missie met een visie. 

Pas sinds 1947 doen overheden aan ontwikkelingswerk. Nederland was 
een van de eerste ontwikkelingslanden: in de jaren 1948 tot 1951 werd 
door Amerika 13 miljard dollar uitgegeven aan het herstel van Europa na de 
Tweede Wereldoorlog. 

In 1949 besloot ons kabinet om mee te gaan doen aan ontwikkelingssa-
menwerking door met 1,5 miljoen gulden te participeren in een project dat 
door de Verenigde Naties in het leven was geroepen. 

Vorig jaar konden we vieren dat we alweer 60 jaar aan ontwikkelingssa-
menwerking doen. 
Wat een geluk dat wij dat kunnen doen!

Madelon van der Stap

Vermist:
- Rode Klaver in Uithoorn, witte kat met grijze vlekken. De kat is  
 een beetje schuw. Is 1,5 jaar oud en heet Puma.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwart/wit poesje met zwarte staart
 met witte stip aan de punt. Korte pootjes, 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.

Gevonden: 
- Hoofdweg bij 1ste Mange in Mijdrecht, witte poes met
 zwarte vlekken.

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

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 12 
maart organiseert Supportersver-
eniging De Lijnkijkers weer een bin-
goavond in het clubgebouw van de 
sv Argon. Aanvang 20.00 uur en de 

kaarten kosten nog steeds maar 
0,50 euro per stuk. Deze avond on-
der meer als prijs een Samsung 
DVD Recorder, mooie vleesprijzen 
en de bekende boodschappentas-
sen. Natuurlijk is het eerste kopje 
koffie/thee gratis! 
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Jochem en Viviënne Prins 
winnaars Hyundai Blue 
Challenge
Mijdrecht -  Eind vorig jaar kon ie-
dereen die een rijbewijs had tot 31 
december gratis meedoen aan de 
Hyundai Blue Challenge. Dat was 
een ludieke landelijke actie van Hy-
undai Nederland in samenwerking 
met oliemaatschappij BP. Als Hy-
undai dealer nam autobedrijf Rové-
mij de honneurs voor de regio waar. 
Uitdaging daarbij was om met een 
Hyundai type i301.4i Blue kans te 
zien om met minimaal verbruik aan 
brandstof 30 kilometer te rijden. Wie 
het minste verbruik had kon in De 
Ronde Venen meedingen naar een 
prijs van 500 euro aan brandstof in 
de vorm van een BP-tankpas. Lan-
delijk zelfs naar een prijs van 10.000 

euro! Het uiteindelijke doel van de 
actie was elke automobilist zo mi-
lieuvriendelijk mogelijk te laten rij-
den. De i301.4i Blue droeg daar 
technisch in hoge mate aan bij. Mi-
lieuvriendelijk autorijden kan ech-
ter altijd, ook als de auto niet van 
Hyundai is, door een aantal regels 
in acht te nemen. Daarin was een 
groot aantal deelnemers geslaagd. 
Maar één echtpaar sprong er boven 
uit. Dat waren Jochem en Viviënne 
Prins uit Vinkeveen, beter bekend 
als eigenaren van Prinselijk Proeven 
in de Mijdrechtse Dorpsstraat. Zij 
zagen kans om met een gemiddel-
de van 4,9l/100 km (1 op 20,4 km) 
hun koppositie op de lijst van deel-

nemers uit de Ronde Venen tot het 
einde toe te behouden. Zij waren 
overigens een van de eerste deelne-
mers. “Jochem reed en ik was na-
vigator. We hebben een weg uitge-
kozen met zo weinig mogelijk ver-
keerslichten, over de Oude Spoor-
baan, richting Nieuwveen. Natuur-
lijk zonder airco en accessoires die 
allemaal brandstof verbruiken en 
natuurlijk heel rustig gereden,” ver-
telt Viviënne lachend.
“We kwamen hier weer aan met de 
verwarming op uit en geen lichten 
aan. De hele auto was van binnen 
beslagen,” valt Jochem haar onder 
grote hilariteit bij. “Het was gewoon 
leuk om mee te doen. De uitdaging 
en het merk sprak ons wel aan, hoe-
wel we zelf rijden in auto’s van een 
heel ander merk. Viviënne in een VW 
Golf cabrio en ik in een SEAT Léon, 
een leaseauto. Maar ook daarmee 
kun je best zuinig rijden als je jezelf 
er maar op instelt.” Jeroen van Bal-
legooy van Rovémij was best tevre-
den met het aantal deelnemers en 
de resultaten die neergezet waren 
met de i301.4i.
“Op zeker moment kun je niet la-
ger komen met het verbruik omdat 
dit technisch gezien dan onmogelijk 
wordt. De motor heeft een bepaald 
verbruik en daar kun je niet omheen, 
tenzij je geweldig sjoemelt. Bijvoor-
beeld door de auto een aantal kilo-
meters te laten trekken en de mo-
tor stationair te laten draaien. Maar 
je doet toch niet mee om de boel te 
beduvelen? De deelnemende gara-
gebedrijven komen daar toch ach-
ter.”

Uiteindelijk kregen de prijswinnaars 
buiten bij de auto uit handen van 
Jeroen de BP-brandstofpas over-
handigd. Vanzelfsprekend waren de 
‘Prinsen’ daar erg blij mee. Jochem: 
“Ik pak hem dan wel aan, maar de 
prijs is voor Viv…, want ik heb een 
leaseauto. Bovendien had ik zon-
der haar inbreng niet zo zuinig ge-
reden.” Voor Viviënne betekent het 
een half jaar gratis tanken. Dat tikt 
nog eens lekker aan.”

Van Rijn Racing laat visite-
kaartje achter in België
Regio - Na de winterstop van ruim 
vier maanden, maakte het team zich 
op voor zijn eerste wedstrijd in 2010. 
Op zondag 7 maart kon Van Rijn Ra-
cing zich meten met de concurrentie 
op het Duivelsbergcircuit in Maas-
mechelen (B). Het werk wat door 
het team verzet is afgelopen winter 
zou beloond gaan worden! De tech-
niek liet Van Rijn ditmaal niet in de 
steek en de gedane aanpassingen 
aan de rallyrace wagen wierpen zijn 
vruchten af. Elke manche werd de 
start gewonnen en er werd zelfs een 
4e tijd geklokt in de eerste heat!   

Voordat de wedstrijd zou beginnen, 
was er gelegenheid om te trainen. 
Dit maal mocht er meerdere ma-
len gereden worden in de vrije trai-
ning dan gewoonlijk. Deze moge-
lijkheid werd door het team opti-
maal benut. Al had het team eerder 
in Mijdrecht getest, was het toch 
weer even ‘wennen’ aan het echte 
circuit werk. Het team besloot na de 
trainingen over te gaan op ander ty-
pe band. Dit bleek een juiste keuze. 
Toch kwam Dennis nog een paar se-
conden tekort in de kwalificatie, wat 
resulteerde in een 4e startplaats 

in de eerste heat.  De eerste man-
che moest Van Rijn aan de buiten-
kant starten, maar bij het doven van 
de rode lichten was de Cordoba als 
eerste weg! Een klein gaatje werd 
gelaten in de eerste bocht. Dit werd 
benut door Remans, die zijn Fiësta 
binnendoor stak en zo de kopposi-
tie overname. Vervolgens werd de 
tweede plaats niet meer afgestaan 
door Dennis van Rijn. Er werd een 
knappe vierde tijd gezet. Op dat mo-
ment was Van Rijn de beste Neder-
lander in het klassement. Een grote 
stap richting de finales was gezet.

Na de nodige controles aan de au-
to in de service tent, was de Cordo-
ba weer gereed om de strijd aan te 
gaan in de tweede manche. Door-
dat er een vierde plaats in de eerste 
manche was behaald, moest Dennis 
rijden tegen een paar sterke tegen-
standers.  Ook deze hadden het na-
kijken met de start.
Met enkele meters voorsprong nam 
Dennis meteen de jokerlap, een al-
ternatief stuk circuit wat elke deel-
nemer eenmaal moet afleggen. 
Meteen kon de Cordoba op de ach-
terbumper worden gezet van de 
Belg Vleesschouwers. Deze verslik-
te zich net voor het opgaan van de 
Duivelsberg en kwam dwars voor 
de SEAT te staan. Enkele kostbare 
secondes gingen verloren, omdat 
Dennis van de ideale racelijn moest 
wijken. De tijd kon niet verbeterd 
worden en een achtste plaats was 
zijn deel. Wel werd er al een start-
bewijs bemachtigd voor minimaal 
de B-finale.  

Etienne Lenting

UWTC’ers Thijs Leijgraaf, André Looij 
en Guus Zantingh toonaangevend in 
pril wegseizoen
Uithoorn - In Uithoorn werd op 
zondag 28 februari jl. het kampi-
oenschap van Uithoorn verreden, bij 
wielervereniging UWTC, die dit jaar 
zijn 75ste jubileum viert.
Maar de weersvoorspellingen wa-
ren niet mis deze zondag, regen en 
veel wind. Toch kwamen de renners 
naar Uithoorn, omdat de eerste 2 
wedstrijden de voorgaande weken 
waren afgelast wegens sneeuw. Bij 
alle wedstrijden kwam het hemel-
water onafgebroken uit de lucht 
vallen, maar dit deerden de mees-
te renners niet. Om 11:30 uur was 
de start van de nieuwelingen, voor 
UWTC verschenen aan de start, 
Thijs Leijgraaf, Jeroen van Pierre, 
Hidde Schelling en Etienne Lenting. 
Aan het begin van de koers was het 
toch nog even droog maar al gauw 
viel de regen wederom met bakken 
uit de lucht en is het de hele wed-

strijd niet meer droog geweest. Ge-
lukkig bleef de voorspelde wind nog 
even uit. De eerste ronden werd er 
even naar elkaar gekeken, wie gaat 
er wat doen en wanneer. Het pelo-
ton bestond uit zo’n 15 tot 20 ren-
ners, dus niet zo heel groot. Het 
“wanneer” kwam onverwacht snel 
toen Thijs Leygraaff alleen het ha-
zenpad koos en niemand bij hem 
aansloot. Hierna volgden voortdu-
rend uitlooppogingen waarbij Etien-
ne Lenting nadrukkelijk betrokken 
was. Deze pogingen eindigden tel-
kens weer in een terugval in het pe-
loton, tot de laatste poging. 
Samen met een renner van een an-
dere club ging het bijna lukken. De 
twee jeugdige renners hadden een 
gat geslagen van zo’n 15 secon-
den, dus vruchtbaar genoeg om  vol 
te houden tot de finish, waarvan ze 
slechts nog 6 ronden verwijderd 

waren. Thijs Leygraaff had inmid-
dels een ronde voorsprong geno-
men op het peloton. Thijs Leygraaff 
won het kampioenschap met 1 ron-
de voorsprong, Jeroen van Pierre, 
Hidde Schelling en Etienne Lenting 
moesten genoegen nemen met een 
finish in het peloton.

Amateurs
Hierna was het de beurt aan de 
overige categorieën Junioren, Ama-
teurs A en Amateurs B, Elite. De 
renners streden in de regen om 
het kampioenschap van Uithoorn 
en de bloemen. In het begin werd 
er hard gekoerst wat tot gevolg had 
dat het peloton in 2 stukken brak en 
na ≤  koers dubbelde de eerste de 
tweede groep. Henk de Jong (elite) 
van UWTC bracht met een mooie 
3de plek de bloemen naar huis. De 
overige UWTC renners hebben ook 

ijzersterk gereden, het kampioen-
schap veel glans gegeven en ein-
digde in het peloton.
Wederom in Uithoorn, maar dan een 
week later, stond zondag 7 maart 
de seizoenstart van de Veteranen 
60+ op het programma. De renners 
kwamen weer uit alle windstreken 
naar het parcours de Randhoorn. 
Ondanks de lage temperatuur van -
1 ºC stonden er toch 33 renners aan 
het vertrek, waaronder UWTC ren-
ners Leen Blom, Theo Oudshoorn 
en Guus Zantingh.
Omdat het de afgelopen periode 
nogal koud was geweest en hier-
door de meeste renners nog niet 
goed wisten wat hun conditie was 
(door gebrek aan training), werd 
er in het eerste deel van de wed-
strijd afwachtend gekoerst. Halver-
wege de wedstrijd ontstond er dan 
toch een kopgroep van 12 renners, 
daarbij Guus Zantingh. Helaas werd 
door slechte samenwerking de kop-
groep weer ingelopen door het pe-
loton.
Net op het moment dat men be-
gon te denken, dit wordt een mas-
saspurt, sprongen er 5 renners weg. 
Deze vijf renners werden niet meer 
achterhaald, Hans van Bavel was 
duidelijk de sterkste van de vijf, voor 
Paul Otten en Cor Berkhouwer. De 
sprint van het peloton werd gewon-
nen door UWTC’er Guus Zantingh, 
voor de winnaar van vorig jaar Ka-
rel Teeuwen.

In Zwanenburg stond diezelfde 
zondag 7 maart bij wielervereni-
ging De Bataaf voor de Nieuwelin-
gen van UWTC het Kampioenschap 
van Zwanenburg op het program-
ma. Met 50 startende renners(sters) 
en voor UWTC Thijs Leijgraaf, An-
dré Looij, Jeroen van Pierre, Etienne 
Lenting en Glenn van Nierop aan de 
start, voor een wedstrijd over 1 uur 
en 2 ronden. Na 10 minuten koers 
werd er flink aan de boom geschud, 

er bleven bij André nog 3 renners 
in zijn wiel, Thijs, Glenn en nog een 
renner van een andere vereniging.
Het peloton stond echter ook niet 
stil waar voor UWTC alleen nog Eti-
enne in de voorste gelederen aan-
wezig was om het gat naar de kop-
lopers groter laten worden, waar-
in hij goed presteerde en zijn werk 
deed. Jeroen van Pierre had in het 

2de peloton een plaatsje gevonden. 
Er werd door de 4 koplopers goed 
samengewerkt, maar Glenn kon de 
snelheid van de 3 koplopers jammer 
genoeg niet bolwerken en moest de 
3 medevluchters laten lopen. Glenn 
nam plaats in het peloton, waar-
in toch telkens gedemarreerd werd 
en Etienne zich met bijna alles be-
moeide wat maar van voren be-
woog. Hierdoor namen André (die 
overigens zaterdag een wedstrijd 
won in het Belgische Aerendonk), 
Thijs en nog een medekoploper na 
≤ koers een ronde voorsprong op 
het peloton. Glenn van Nierop heeft 
het menig maal geprobeerd om uit 
de greep van het peloton te komen, 
maar tevergeefs. In de finale van de 
koers wilde André zijn overwinning 
veilig stellen, demarreerde en nam 
Glenn mee in zijn wiel, deze pakte 
in rap tempo een ronde voorsprong, 
zo zaten de UWTC renners in een 
zetel om het podium groen te laten 
kleuren.
Het 2de peloton waar Jeroen zich 
in bevond moest eerder afsprinten 
en hierna met nog 2 ronden te gaan 
was het de beurt aan Etienne om zijn 
uitstekend gereden koers goed af te 
sluiten.  Etienne werd als 19de in de 
uitslag opgenomen. Hierna kwam 
de strijd om de 2 t/m 4 de plaats. 
Glenn probeerde nog in zijn laatste 
beetje adem een voorsprong  te krij-
gen, Thijs en André sloten de mede-
vluchter letterlijk in, maar deze ren-
ner was de rijders van UWTC te slim 
af en kon tussen de twee nog een 
gaatje vinden.  Glenn reed al ron-
den op zijn laatste benen, dus de 
sprint om de 2de plaats werd door 
Thijs met veel overmacht veiligge-
steld. Glenn werd door zijn aanval-
lende rijden 4de. André werd kampi-
oen van Zwanenburg. Ook al kleur-
de het podium in Zwanenburg bij de 
nieuwelingen niet helemaal UWTC 
groen, het was een prachtig kampi-
oenschap om naar te kijken.

Dansers van Dansstudio Jan 
Verburg weer in de prijzen
Mijdrecht - Het was een geweldi-
ge zondag voor de jeugd van Dans-
studio Jan Verburg die het dan-
sen als wedstrijdsport beoefent. In 
Badhoevedorp werden door drie 
dansparen vijf prijzen weggekaapt.

In een zeer goed geoutilleerde sport-
hal eindigden v.l.n.r. Bart uit Wilnis, 
met partner Roxane uit Uithoorn zo-

wel in de Standaard, als in de Latin 
discipline op de derde plaats, Ma-
rio uit Uithoorn, en partner Petra uit 
Mijdrecht in beide disciplines op de 
zesde plaats, terwijl Alexandra uit 
Mijdrecht met partner Kjell, ook uit 
Mijdrecht in de hoogste Debutan-
ten klasse, als eerste eindigden en 
daarmee weer een aantal promotie-
punten konden bijschrijven aan hun 

totaal. 
Nu nog vier puntjes van de twaalf 
en ook zij zijn gepromoveerd naar 
de officiële adults klassen, waarbij 
dan in de zo mooie wedstrijdkleding 
gedanst moet worden. 

Hoog tijd om daarover te gaan den-
ken. Jongens en meisjes, het was 
weer geweldig. Gefeliciteerd

Aanstaande zondag open
dag bij Qui Vive hockey
Uithoorn - Zondag 14 maart a.s. 
van 11.00 tot 14.00 uur organiseert 
hockeyvereniging Qui Vive op haar 
accommodatie aan de Vuurlijn een 
kennismakingsdag voor nieuwe le-
den. Ook de Uithoornse Kinderop-
vang is aanwezig om ouders en kin-
deren kennis te laten maken met 
het Buitengewoon Sportieve Op-
vang Qui Vive programma (BSO Qui 
Vive). Bij het hockeyen kunnen jon-
gens en meisjes vanaf 6 jaar spe-
lenderwijs kennis maken met de-
ze sport. Onder leiding van ervaren 
trainers en begeleiders worden er 
spelletjes gespeeld waarbij de eer-
ste beginselen van het hockey wor-
den uitgelegd en geoefend. Er wordt 
ook een partijtje gespeeld met een 
echte keeper. Het hockeyprogram-

ma van 14 maart a.s. bestaat uit een 
ontvangst om 11.00 uur van de kin-
deren en de ouders gevolgd door 
een clinic voor de kinderen. Gelijk-
tijdig zal voorzitter Marcel van Eijk 
een presentatie voor de ouders ge-
ven. Er wordt ook met de kinderen 
gegeten en gedronken. Bij de in-
schrijvingen hoopt het bestuur het 
1000e lid te mogen huldigen. Ten-
slotte is er een competitiewedstrijd 
van dames 1 tegen HBS met de af-
slag 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 spelre-
gels. Nieuwe leden kunnen op deze 
dag lid worden voor slechts 50 euro 
voor de rest van het seizoen, zonder 

inschrijfgeld maar wel bij een con-
tante betaling.” De medewerkers 
van de Uithoornse Kinderopvang 
geven een uitleg over het sport- 
en spelprogramma dat als buiten-
schoolse kinderopvang sinds sep-
tember 2009 op de sportaccommo-
datie van Qui Vive bestaat voor kin-
deren tussen 6 en 13 jaar. Er wordt 
ook een rondleiding gegeven door 
de ruimten die voor dit programma 
worden gebruikt. In de goed inge-
richte ruimten op de eerste etage, 
op het buitenterras en bovendien 
door gebruik te maken van hoc-
key- en tennisvelden kan het BSO 
Qui Vive sport- en spelprogram-
ma succesvol worden uitgevoerd. 
Naast sporten kunnen de kinderen 
ook puzzelen, tekenen en spelle-
tjes spelen. Bovendien is een ruimte 
uitgerust met de modernste media 
waaronder een computer, play-sta-
tion en een Wii (sport). Alle kinde-
ren van de omliggende basisscho-
len kunnen aan dit unieke program-
ma deelnemen. 

Michiel de Ruyter doopt 
twee nieuwe boten
Uithoorn - De Amstel is weer ijsvrij 
en dat is goed nieuws voor de roei-
ers van Michiel de Ruyter. De afge-
lopen maanden kon er niet geroeid 
worden. Toch is er niet stilgezeten. 
Tijdens indoortrainingen is de con-
ditie op peil gehouden. Het voor-
naamste werk werd verricht op de 
ergometer, een droogroeimachine 
die de meeste mensen misschien 
wel herkennen uit de sportschool. 
De club heeft vijf ergometers in haar 
trainingsruimte, die door elk lid be-
nut kunnen worden. Van dat recht 

hebben veel leden de afgelopen 
(strenge) winter gebruik gemaakt. 
De vereniging heeft met haar eigen 
geld een oude houten roeiboot ge-
renoveerd. Dankzij de inspanningen 
van de materiaalcommissie, die ge-
durende de ijsperiode met man en 
macht aan deze ‘tweeriems onge-
stuurde vier’ hebben geklust, kan 
deze boot binnenkort worden ge-
doopt. Met ondersteuning van het 
Rabofonds werd er nog een boot 
aangeschaft: een splinternieuwe 
‘vier met stuur’.

Iedereen is van harte welkom om op 
zondag 14 maart aanwezig te zijn bij 
de doop van beide boten. De cere-
monie vindt plaats rond 11:30 uur. 
In de winter heeft de club ook tijd 
gehad om de opvang van nieuwe le-
den onder de loep te nemen. De hele 
procedure is in een nieuw jasje ge-
stoken. Vanaf 20 april start de nieu-
we instructiecursus, waarbij cursis-
ten tweemaal per week de boot in-
gaan. Ben u nieuwsgierig geworden 
of de roeisport iets voor u is? Kom 
dan kennismaken. Er zijn dit jaar 
twee kennismakingsdagen. Op 13 
en 27 maart bent u vanaf 11:00 uur 
van harte welkom om langs te ko-
men. U kunt dan een afspraak ma-
ken voor een proefles en zo kennis-
maken met de prachtige roeisport.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 3 maart jl. brachten mijn vrouw (81) en ik (83) 
plichtsgetrouw onze stem uit voor de gemeente-
raadsverkiezingen. En hoe?
Wij kwamen het stembureau binnen en moesten 
ons vervoegen bij een dame en een heer aan een 
tafeltje. Zij vormden het welkomstcomité, niets op 
tegen.
Wij waren gewapend met onze ‘stempas’ en onze 
identiteitsbewijzen. Deze moesten wij bij de me-
neer inleveren. Hij bestudeerde onze documen-
ten uitvoerig en zeer grondig. Natuurlijk, hij moest 
zich kunnen verantwoorden. Na enige tijd zei ik: 

“Mijnheer, mijn rijbewijs en de identiteitskaart van 
mijn vrouw zijn heus echt, hoor!”. Daarop gaf hij 
ons de documenten weer terug, niet van harte! In 
de 50 jaar dat wij in Uithoorn wonen, hebben wij 
een dergelijke procedure nog niet meegemaakt. 
Ik heb het als een vernederende en belachelij-
ke vertoning ervaren. Het is te hopen dat het ge-
meentebestuur zich gaat beraden op de stempro-
cedure, anders voorzie ik dat het aantal stemmers 
in de toekomst nog verder zal afnemen.

W. Zijlstra, Uithoorn

Kinderen genieten op de 
vakantiebijbelclub
Uithoorn - Veel kinderen kwamen 
vorige week dinsdagochtend weer 
naar de Vakantiebijbelclub, die elk 
jaar in de voorjaarsvakantie wordt 
gehouden. In de grote zaal werden 
er kinderliedjes gezongen met veel 
gebaren en bewegingen. Tussen-
door werd er een beeldend verhaal 
verteld en op een leuke manier een 
bijbeltekst uitgelegd en aangeleerd. 

Daarna mochten de oudere kinde-
ren zich inschrijven voor een speur-
tocht, knutselen of een danswork-
shop volgen.
De jongere kinderen maakten een 
leuk knutselwerkje. De tweede helft 
van het programma in de grote zaal 
werden er prijzen uitgedeeld. Drie 
jongens wonnen een quiz, twee kin-
deren raadden hoeveel snoep erin 

de pot zat en er waren twee geluk-
kigen die op de verrassingsplek za-
ten. De vakantiebijbelclub duurt nog 
tot en met donderdag.

Alle kinderen in de basisschoolleef-
tijd zijn van harte welkom om te ko-
men. De toegang is gratis. De zaal 
aan de Herman Gorterhof 3 gaat om 
kwart voor tien open.   

SBBU Event 2010, the 
event to see and be seen at

Uithoorn - De SBBU is de motor 
achter collectieve beveiliging voor 
bedrijven in de Gemeente Uithoorn. 
Een project dat alweer vier jaar 
loopt. Toch wil de SBBU meer col-
lectief ontwikkelen dan alleen be-
veiliging. Zo richt zij zich ook op an-
dere punten die van belang zijn voor 
de ondernemers in Uithoorn en De 
Kwakel. 
Op 25 maart wordt het 3e SBBU 
Event georganiseerd. Een evene-
ment dat bedoeld is voor alle onder-
nemers in de gemeente Uithoorn.
Tijdens dit evenement zal een aan-
tal sprekers vertellen over de ont-
wikkelingen rond de SBBU, collec-
tieve beveiliging en ondernemen in 
de gemeente. 
Daarnaast wordt er weer de voor de 

regio unieke bedrijvenmarkt geor-
ganiseerd.

Bedrijvenmarkt
Tijdens het SBBU Event wordt on-
dernemers de gelegenheid gege-
ven zich te presenteren. Want is ie-
dere ondernemer wel bij andere be-
drijven bekend? En weet iedere on-
dernemer wel welke bedrijven er al-
lemaal actief zijn in de buurt? Een 
uitgelezen kans dus om producten 
en diensten aan andere onderne-
mers te presenteren. Iedere deelne-
mer kan een tafel reserveren voor 
een bedrijfspresentatie.
Graag nodigt de SBBU iedere on-
dernemer in Uithoorn of De Kwa-
kel uit om deel te nemen aan de be-
drijvenmarkt. Neem contact met ons 

op als u interesse heeft. Een e-mail 
is voldoende. Per tafel bedragen de 
kosten 50,- euro. 
Uiteraard is iedere ondernemer ook 
van harte welkom om alleen als be-
zoeker deel te nemen. 
Ongeacht of u nu lid bent van de 
SBBU. u bent van harte welkom op 
het SBBU Event 2010.

Wie, wat en waar?
Het 3e SBBU Event is er voor al-
le ondernemers in de gemeente op 
donderdag 25 maart aanstaande 
bij Vakantie Makelaar aan de Mo-
lenlaan 51 in Uithoorn van 16.00 tot 
19.30 uur.

Zie ook de website: 
www.sbbu-uithoorn.nl

Jamsessie in The Mix
Uithoorn - Op donderdag 11 maart 
tussen 19.00 en 23.00 uur zijn mu-
zikanten welkom om met elkaar te 
jammen. The Mix stelt de comple-
te backline ter beschikking. Het eni-
ge wat je mee hoeft te nemen is je 
instrument. Alle muziekstromingen 
zijn welkom, van Hip-hop tot metal 
en van jazz tot pop-punk. De entree 
is gratis

Op zaterdag 13 maart staan 
er weer bands in The Mix. 
Ditmaal betreden Kudra Ma-
ta, My City Burning en H.O.P. 
het podium.
Kudra Mata uit Hengelo is de 
laatste tijd bezig door te bre-
ken. Ze stonden in het voor-
programma van Walls of Jeri-
cho, Caliban, Born from pain 
en Sworn Enemy. In 2008 lie-
ten ze de Melkweg te Am-
sterdam op z’n grondvesten 
schudden en ze hebben een 
live-reputatie hoog te hou-
den, dus kom zeker kijken 
naar deze band. Meer infor-
matie www.myspace.com/
kudramata
My City Burning, de Neder-
landse hardcore punktrots 
in bange dagen, ze begon-
nen in 2006 met het maken 
van hardcore zoals zij het 
geschikt vonden met veel 

energie en ballen! Verwacht dus 
een mix van oldschool hardcore en 
trash metal met pakkende melodie-
en. Check www.myspace.com/my-
cityburning voor overige informatie 
over deze band.
Natuurlijk mag een lokale band 
niet ontbreken, ditmaal H.O.P. ofte-
wel Heroes On Probation. Uithoorn-

se punk metalcore band. Het ge-
luid van Heroes on Probation vari-
eert sterk, dit komt mede omdat de 
bandleden qua muzieksmaak varië-
ren. Ze repeteren midden in het wei-
land bij Stichting UFO in de ho(o)p 
snel door te breken. Entree 5 euro, 
deur open om 20.30 uur. De eerste 
band treedt op om 21.00 uur.

In 2012 gewoon weer
in de file

Hoe brieven toch de nodige commotie in de po-
litiek kunnen veroorzaken. Zowel landelijk als lo-
kaal kunnen zij aanleiding geven tot bestuurlijke 
wrijving of zelfs tot een vertrouwensbreuk. PvdA-
wethouder Levenbach (ja, alweer mikpunt, maar 
wat wil je ook met zoveel gewichtige beleidsza-
ken in je portefeuille) is de ontastbaarheid zelve 
als het gaat om afkeuring van zijn plannen inzake 
de omlegging van de Provinciale weg. In de brie-
ven van de Provincie Utrecht en Noord-Holland 
wordt niet alleen ingegaan op de knip in de ou-
de weg, maar ook op de doorstroming op de nieu-
we. Immers, wanneer beide in 2012 (vermoede-
lijk in 2013 of 2014) gerealiseerd zullen zijn, dan 
zal door het gebruikelijke of toekomstige – waar-
schijnlijk toegenomen – verkeersaanbod weer net 
zo’n - of zelfs nog langere - file ontstaan als in het 
oude dorp. En dat komt doordat het verkeer door 
een tunneltje van 2 enkele rijbanen moet worden 
geperst. Ook landbouwverkeer moet gebruik ma-
ken van die nauwe onderdoorgang. Het geduld 
van de weggebruiker zal daardoor in hoge mate 
op de proef worden gesteld en dat is slecht voor 
het welzijn en de samenleving. Mensen met een 

beetje gezond verstand zullen snappen dat dub-
bele rijbanen de oplossing is. Regeren is vooruit-
zien, maar de regenten van Uithoorn kijken niet 
verder dan hun regeerperiode lang is. “Het betreft 
hier een democratisch genomen besluit”, galmde 
de fractievoorzitter van de PvdA  in de raad, voor-
dat er gestemd moest worden over de voorgestel-
de plannen.
Hij gluurde daarbij over de rand van zijn vergro-
tende bril naar zijn wethouder, die, overmand 
door zoveel partijliefde, minzaam lachend, ge-
noegzaam achterover leunde.

Hij zal na de verkiezingen, wanneer hij bij de op-
positie is aangesloten, zich nog vaak op de borst 
kloppen en daarbij staan te pochen op zijn wan-
staltige successen uit zijn collegetijd. Intussen 
staan wij DUS in 2012 of 2013 of 2014 of, als de 
Raad van State zich ermee gaat bemoeien, moge-
lijk in 2015 gewoon weer in de file.

J.N. Bouter,
Admiraal Tromplaan 22,

1421 XW Uithoorn.

BACU Lentedrive in 
dorpshuis De Quakel
De Kwakel - Twee en dertig pa-
ren stortten zich op de top-integra-
le bridgewedstrijd van Bridge Acti-
viteiten Uithoorn. In deze vijfde ron-
de van de totaal zes, waren Lia Guijt 
& Ans Breggeman op ruime afstand 
het beste paar. Met een score van 
maar liefst 68,47% veroverden ze de 
eerste plaats en de daarbijbehoren-
de bekers, wijn, bloemen en achting. 
En dan te bedenken dat ze pas voor 
de tweede keer samenspeelden!
Tiny & Adriaaan Kooyman werden 
met 63,19% tweede en deelden zo 
ook mee in de wijn en tulpen.
Loes Schijf & Jan van Vliet moes-
ten het met alleen de eer stellen en 
werden keurig derde met eveneens  
een score van in de zestig, name-
lijk 60,14%. Vierde werd toch wel tot 
hun eigen verrassing het gelegen-

heidspaar Nel van der Neut & Maar-
ten Breggeman. Nog nimmer met 
elkaar gespeeld en in tien minuten 
even de tactiek te hebben doorge-
nomen kwamen ze op een mooie 
59,72% uit. De vijfde plaats was 
voor Rina van Vliet & Wim Schijf met 
57,72% die daarmee een heel regi-
ment 56 procenters voorbleven.

Zesde 
Martin Versteeg & Patrick Man-
ning voerden met een zesde plaats 
en 56,67% dit echelon aan, gevolgd 
door An & Jan van Schaick met 
56,39%, José Möller & Yvonne Koe-
stal met 56,25% en Riet & Wim Be-
ijer met 56,11%. Emmy & Gerard van 
Beek schaarden zich met 54,31% 
nog net bij de tien besten van de-
ze middag. Het meest opmerkelij-

ke spel kwam op het conto van Co-
ra & Mary Cordes. Terwijl alle ande-
ren die dit spel op tafel kregen op 
een geboden zes schoppen uitkwa-
men en dit plus één maakten tap-
ten de dames uit een ander vaatje. 
Cora bood met een ‘vroom’ gezicht 
zeven sans atout met harten aas 
buitenboord zoals dat in het jar-
gon heet. De tegenpartij gaf natuur-
lijk een strafdoublet, maar ‘harten 
aas’ mocht helaas niet starten en de 
maat had 75% kans op een verkeer-
de uitkomst, zoals dus geschiedde.
Cora had geen enkele harten en 
zeer veel schoppen en haalde zo 
een absolute top, de tegenstanders 
in verbijstering achterlatend!

Wilt u ook eens een zeven ‘sans’ 
maken en zo bijna de onsterfelijk-
heid bereiken, teken dan in voor de 
laatste drive van de serie op zondag 
18 april. Weer in het dorpshuis in De 
Kwakel, aanvang 13.30 uur, voor in-
lichtingen: Cor Hendrix, 
e-mail: bacu@bacuweb.nl

23 maart a.s.
Bewonersoverleg 
Meerwijk (Oost én West) 
Uithoorn - Op 23 maart a.s. vindt 
het eerstvolgende bewonersoverleg 
Meerwijk plaats, een overleg ván 
bewoners vóór bewoners, van zowel 
Meerwijk Oost als West. Aanvang 
19.30 uur in de Springschans. 
Het bewonersoverleg biedt u een 
prima gelegenheid zich bij te laten 
praten over de zaken die uw buurt 
aangaan. Alle bewoners worden op 
deze avond uitgenodigd om sámen 
te onderzoeken hoe het is gesteld 
met de leefbaarheid in hun buurt 
en waar en hoe deze kan worden 

verbeterd. Denk hierbij aan buurt-
barbecues en straatfeesten maar 
ook aan eenzaamheid van buren 
of overlast in de straat. Het overleg 
staat ondermeer in het teken van de 
voortgang van het buurtprogram-
ma, waarin diverse zaken zijn opge-
nomen die de leefbaarheid in Meer-
wijk verbeteren. 
De agenda voor deze avond ziet er 
als volgt uit: 
Welkom, opening en vaststelling 
agenda
Mededelingen en ingekomen zaken 

(onder meer Koninginnedag 2010, 
Straatspeeldag 9 juni 2010, Veilig-
heid woningen Meerwijk en actie 
verkeersbeleving politie, Verzinkba-
re paal bussluis)
Notulen vorige buurtbeheer en be-
wonersoverleg 
Update status Buiten Ontmoetings-
plaatsen voor jeugd (BOP’s)
Buurtkrant
Buurtbudget
Groot Bewonersoverleg en Buurt-
schouw 
Werk in Uitvoering in Meerwijk
Rondvraag
Afsluiting

Heeft u aanvullingen op deze agen-
da? Mailt u deze dan naar  fhuijb-
regts@cardanus.nl of bel ze door op 
0655343141. Anders graag tot ziens 
op 23 maart a.s. om half acht in De 
Springschans. 

Win dominostenen bij 
C1000 Visser of Reurings
Uithoorn - De dominostenen van 
de Domino Mania actie zijn populair. 
Daarom maakt iedereen bij C1000 
Visser & C1000 Reurings kans om 
dominostenen te winnen.

Hoeveel stenen het zijn, dat zeggen 
beide C1000 ondernemers niet, dat 
moet immers geraden worden.: “In 
de winkel staat een grote bak met 
stenen. Iedereen kan raden hoeveel 
dit er zijn. Wie er het dichtst bij zit 

wint alle stenen. Het raden kan tot 
en met zaterdag 20 maart aanstaan-
de.” Aldus C1000 ondernemers Vis-
ser en Reurings. 

Op maandag jl. is de actie Domino 
Mania gestart bij C1000. Bij elke 10 
euro aan boodschappen krijgt de 
klant een Domino Mania-zakje met 
daarin een dominosteen. Op deze 
steen staan alle favoriete Nickelo-
deon-helden van de kinderen. To-

taal zijn er 36 verschillende stenen. 
Op de speciale site www.c1000.nl/
domino is alle informatie over Do-
mino Mania te vinden. De 36 ver-
schillende dominostenen zijn te zien 
en er kunnen 3 verschillende domi-
nospellen gespeeld worden. 

Voor meer informatie over deze ac-
tie: C1000 Visser aan de Prinses 
Irenelaan 1-3 of C1000 Reurings, 
Zijdelwaardplein 61  
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Regio. Donderdagmiddag werd op het werkterrein ‘Ke-
tenpark Aansluitingen A4’ in Hoofddorp, gemeente 
Haarlemmermeer, het startsein gegeven voor de bouw 
en aansluitingen van vijf deelprojecten die alle te maken 
hebben met de omlegging van de N201. Tegelijkertijd 
werd hierover in een grote tent door de provincie Noord-
Holland in samenwerking met het Projectbureau N201+ 
een informatiemarkt georganiseerd. Belangstellenden kre-
gen daarbij een gedetailleerd overzicht van de omlegging 
van de N201 en daaraan gelieerde projecten. De N201 
tussen Haarlem en Hilversum behoort al jarenlang tot 
een van de drukste provinciale wegen van Nederland en 
is dientengevolge al meer dan 40 jaar (!) onderwerp van 
gesprek om deze om de verschillende woonkernen heen 
te leiden. Dat is al gebeurd bij Hoofddorp. Als de bouw 
en aansluitingen volgens plan verlopen, zal de geheel ver-
nieuwde en omgelegde weg tot aan de aansluiting met 
de bestaande N201 ter hoogte van de Tienboerenweg in 
De Ronde Venen, medio 2012 gereed zijn. Van daar volgt 
de tweebaans weg het ‘oude’ tracé naar de dan 10-baans 
uitgevoerde A2…
De projecten maken deel uit van het Masterplan N201+ 
dat dateert van november 2002. Daarin zijn eveneens be-
rekeningen opgenomen van de te verwachten verkeers-
stromen en verkeersintensiteit op de weg de komende 
twintig jaar. Heel veel documentatie, overzichten en rap-
porten zijn te vinden, in te zien en/of te downloaden via 
de website: www.n201.info.

Verkeersdruk
Ook het (deel)project ‘Aansluitingen A4’ is onderdeel 
van het Masterplan. Onlangs werd het contract met de 
aannemer MNO Vervat uit Nieuw-Vennep en de provin-
cie Noord-Holland getekend, waardoor dit nu van start 
kan gaan. Een andere aannemer met wie in zee is gegaan 
om bouwprojecten te realiseren is Dura Vermeer. In onze 
contreien bekend omdat die de reconstructie van de 
Baambrugse Zuwe gaat uitvoeren. Programmadirecteur 
Projectbureau N201+, de heer Bertus Nootebos, nam na 
de openingshandeling in de informatietent het woord en 
kondigde een aantal sprekers aan. Daaronder de beide 
aannemers en de heer Chris de Vries, directeur Beheer en 
Uitvoering Bouwprojecten van de Provincie Noord-Hol-
land. Maar eerst mocht gedeputeerde Verkeer en Vervoer 
van de Provincie Noord-Holland, Elisabeth Post het spits 
afbijten. Dat deed zij voortvarend en ging er vanuit dat 
deze dag voor alle aanwezigen een grote stap voorwaarts 
betekent in de realisatie van de omlegging van de N201, 
waar tientallen jaren overleg aan vooraf is gegaan. De 
voordelen volgens haar waren een snellere doorstroming 
van het (doorgaande) verkeer, het autoluw worden van 
de aan de N201 gelegen woonkernen, een betere bereik-
baarheid van de industriegebieden en vooral een veiliger 
verkeersafwikkeling. De N201 heeft een positieve invloed 
op de regio, waarbij vooral ook aandacht voor fi etsers 
en voetgangers is ingecalculeerd. En passant merkte zij 
op dat door de plannen van de gemeente Uithoorn om 
geen bestemmingsverkeer meer via de N201 vanuit De 
Ronde Venen toe te laten, er ter hoogte van het aqua-
duct onder de Amstel een ontoelaatbare verkeersdruk 
dreigt te ontstaan. “Ik ben dan ook een voorstander van 
een blijvende doorgaande verbinding vanuit de Ronde 
Venen met Uithoorn voor bestemmingsverkeer,” zo liet 
de gedeputeerde weten aan een volle zaal aanwezigen. 
Dit schoot bij wethouder Rosendaal kennelijk in het ver-
keerde keelgat. “Ik vind het schandalig dat die gedepu-
teerde dat hier zomaar zegt. Er is niets van waar,” aldus 
de nijdige Rondeveense wethouder die zijn plannen voor 
Amstelhoek dan (deels) in rook ziet opgaan. “De rappor-
ten wijzen uit dat de capaciteit van de weg tot 2030 aan 
de eisen voldoet. Over de hele lengte van de N201 geme-
ten is de gemiddelde snelheid nog steeds boven de vijftig 
kilometer per uur. Kijk de rapporten van Uithoorn er ook 
nog maar eens op na.”

Aquaduct bottelneck
Zijn opmerkingen nodigden dezerzijds uit tot navraag 
bij de gedeputeerde die graag op dit onderwerp inging. 
“Afsluiten van de brug bij Uithoorn voor het verkeer is 
niet het beeld wat bij ons voor ogen staat. Doorgaand 
verkeer erom heen, maar bestemmingsverkeer moet ge-
woon vanaf De Ronde Venen Uithoorn kunnen bereiken. 
Dat is altijd het idee geweest achter de omlegging van de 
N201. Wat je nu krijgt is dat ter hoogte van het aquaduct 
tijdens de spits het verkeer zich gaat opproppen omdat 
nu ook het bestemmingsverkeer voor Uithoorn vanuit 
de richting van de A2 er doorheen moet. Het is voor ons 
niet toelaatbaar dat daardoor een verkeersprobleem op 
de N201 bij het aquaduct ontstaat. De wethouder heeft 
weliswaar gelijk met zijn 50 kilometer berekening, maar 
dat geldt niet als je de spitsberekeningen bij het aqua-

duct daarop loslaat. Buiten de spits is het wél haalbaar. 
Uithoorn zal dus naar oplossingen moeten zoeken om 
bestemmingsverkeer toe te laten en het doorgaande 
verkeer op de N201 ongehinderd het aquaduct te la-
ten passeren. De provincie Utrecht wilde destijds geen 
medewerking verlenen om het aquaduct en de weg bij 
voorbaat vierbaans uit te voeren. Dat is hun goed recht 
natuurlijk. Nu waait er ineens een andere wind en zou 
men dat misschien wel willen. Maar het is nu te laat want 
alles is al aanbesteed.” Aldus het commentaar van de ge-
deputeerde.
Zelf zijn we als redactie de rapporten ook eens inge-
doken. Buiten wat de provincies de laatste weken als 
bezwaar aandragen, staan in het rapport ‘Uithoorn en 
Amstelhoek: onderzoek naar de eff ecten van alternatieve 
oeververbindingen’, uitgevoerd door DHV B.V. (novem-
ber 2009), op bladzijde 25 de gevolgen weergegeven voor 
de verkeersdruk op het nieuwe tracé van de N201. Eén en 
ander gebaseerd ten opzichte van de intensiteit in 2020. 
Dat is dus 8 jaar na dato als de weg helemaal klaar en 
in gebruik is. Daarin is te zien dat de toename van de 
intensiteit op de nieuwe N201 tengevolge van het weren 
van doorgaand (bestemmings)verkeer het grootst is ter 
hoogte van het aquaduct. Dat is gebaseerd op meetpun-
ten vlak bij het aquaduct. Daarbij wordt de verhouding 
tussen te verwachten aantallen auto’s en de maximale 
capaciteit van de weg weergegeven. Uit de berekeningen 
blijkt dat ter hoogte van het aquaduct de capaciteit van 
de N201 zowel in de ochtend- als avondspits in beide 
richtingen aan zijn maximum zit en er dus alle kans op 
fi levorming ontstaat. Al met al zou het daarom veel be-
ter zijn geweest indien besloten was de N201 richting De 
Ronde Venen als een complete versie met 2 x 2 rijstroken 
uit te voeren. Maar als ‘hadden’ komt is ‘hebben’ te laat.
De middag werd verder opgeluisterd door het ludiek 
aan elkaar praten en voorstellen van verschillende spre-
kers door acteur/presentator ‘A.Buis’. Daarna volgde een 
feestelijke receptie gekenmerkt door een informele sfeer. 
Intussen kon men aan de aanwezige medewerkers van 
het Projectbureau en de Provincie vragen stellen over de 
verschillende deelprojecten.

Aansluitingen A4
Wat gaat er nog meer van start in 2010? Dat is als eerste 
de nieuwe noordelijke aansluiting van de N201 met de 
A4. Die ligt iets ten zuiden van de huidige aansluiting A4 
– Kruisweg N201 (‘De Hoek’). Verkeer vanuit Den Haag 
of Amsterdam (A4) kan straks gebruik maken van deze 
aansluiting om naar Hoofddorp, Heemstede, Haarlem, 
Aalsmeer, Rijsenhout, Schiphol-Rijk, richting Uithoorn en 
de toekomstige bedrijventerreinen te gaan en vice versa.
De nieuwe zuidelijke aansluiting komt circa 700 meter 
ten noorden van de huidige Bennebroekerweg, tussen 
het bestaande viaduct over de A4 en de Geniedijk. Deze 
aansluiting is bestemd voor verkeer van en naar Nieuw-
Vennep, Hoofddorp-zuid, Rijsenhout en het nog te ont-
wikkelen bedrijventerrein A4-zone west. Er komen dus 
twee nieuwe aansluitingen met viaducten bij op de A4. 
Beide aansluitingen worden met elkaar verbonden door 
parallelbanen voor het regionale verkeer. Als de nieuwe 
aansluitingen in gebruik zijn, vervalt de nu bestaande bij 
‘De Hoek’. De weg is naar verwachting medio 2012 ge-
reed.
Voor dit project worden zes bijzondere viaducten en 
kunstwerken gebouwd. Daaronder de nieuwe fi ets- en 
voetgangersbrug in het verlengde van de Geniedijk. Maar 
ook een fraai uitgevoerd ‘pergola’ viaduct in het nieuwe 
stuk busbaan (HOV) tot het station Hoofddorp. Voor 
al dit werk, waarvoor aannemingsbedrijf MNO Vervat 
verantwoordelijk is, gaan bijvoorbeeld 2.000 heipalen de 
grond in, wordt bijna 1 miljoen kuub grond verplaatst en 
zijn straks 5.000 vrachtwagens met asfalt nodig.

Omlegging Schiphol-Rijk
Bij de aansluiting op de A4 krijgt de N201 een compleet 
nieuw tracé van 2 x 2 rijstroken en doorsnijdt toekomsti-
ge bedrijventerreinen, waaronder Schiphol Logistics Park 
(gelegen in de driehoek Rijsenhout, Aalsmeerderweg en 
de Kruisweg). De nu nog afgesloten nieuwe verbindings-
weg met het kruispunt Schiphol-Rijk ‘Aorta’ geheten, is al 
gereed. De N201 vervolgt zijn weg met een viaduct over 
de huidige Kruisweg (N201) en parallelweg achter de be-
bouwing van Schiphol-Rijk langs richting Schiphol Zuid-
oost. Dit is de zogeheten ‘Boerenlandvariant’ over het 
terrein van luchthaven Schiphol. Gelet op de planning 
is deze pas het vierde kwartaal van 2012 gereed. Op de 
grens van Oude Meer duikt de N201 de Waterwolftunnel 
onder de Ringvaart in, maar er komt ook een afslag naar 
de Fokkerweg die in 2 x 2 rijstroken wordt uitgevoerd.

(Wordt vervolgd)

Aansluitingen A4 met links beneden de zuidelijke aansluiting naar Nieuw-Vennep en Hoofdorp-Zuid. Naast ‘A4’ de Geniedijk met de 
nieuw aan te leggen fi etsbrug. Links van het midden de nieuwe aansluitingen voor de N201 die rechts over de bestaande N201 zijn weg 
vervolgd langs Schiphol-Rijk over het terrein van de luchthaven Schiphol naar de Fokkerweg en Schiphol-Oost (Boerenlandvariant)

VOOR VIJF DEELPROJECTEN N201 
GAAT DIT JAAR DE SCHOP 
IN DE GROND (1)

Openingswoord door gede-
puteerde Elisabeth Post van 
de Provincie Noord-Holland

Veel belangstelling voor de 
informatiemarkt over de 
N201

De nieuwe fi etsbrug naast 
de Geniedijk en de naar 
links van de A4 afbuigende 
N201

De ‘Pergola’-constructie 
voor de busbaan (HOV) 
naar Hoofddorp

Links van deze smalle landweg achter Schiphol-Rijk is het vervolg van de N201 gepland met verderop de aansluiting naar 
de Fokkerweg en de Waterwolftunnel (Boerenlandvariant)

Openingshandeling met de shovel die het project ‘op kaart’ komt aanleveren (zie foto voorpagina). 
Op de achtergrond de A4.



Regio - Op het moment dat 50 leer-
lingen en 5 docenten de spullen in-
laadden in de bus, naar Seeboden 
in Oostenrijk, viel daar een dik pak 
sneeuw. De lange busreis was echter  
gelijk vergeten toen iedereen de bus 
uitstapte en de prachtige bergen, 
bedekt met verse poedersneeuw 
zag. De groep bestond uit skiërs en 
snowboarders, van beginner tot ver 
gevorderd. Voor de gevorderden was 
het in het begin weer even wennen, 
maar ze kregen al snel het oude ge-
voel weer terug. De beginners maak-
ten grote stappen vooruit. Beginnend 
op de babypiste  maar al snel met de 
gondel naar boven. Op de grote pi-
stes is het dan wel weer even slik-
ken, maar daarna vliegen ze naar be-
neden. De gevorderden hielden zich 
bezig op de langste zwarte dalafda-
ling van Oostenrijk en natuurlijk wer-
den er ook schansen gebouwd om 
overheen te springen. Na elke dag 
werden de wintersporters goed ver-
wend in het gasthuis van de Fami-
lie Ertl. Vorig jaar was de VLC win-
tersportreis ook te gast bij deze fami-
lie. Mevrouw Ertl had goed onthou-
den waar de monden van de Hol-
landse kaaskoppen voor open gaan. 
Na het eten was er heel even tijd om 
te relaxen. De avonden werden ge-

vuld met een druk programma: spel-
len, carnaval, kegelen, stapavond en 
bonte avond. Daarna snel naar bed, 
want de volgende ochtend begon-
nen de lessen al weer vroeg. De laat-
ste dag werd er een wedstrijdafda-
ling georganiseerd door de skischool 
voor alle groepen. Iedere leerling 
probeerde zo veel mogelijk snelheid 
te maken zonder de poortjes te mis-
sen en een zo snel mogelijke tijd te 

klokken. Aan het einde van de dag 
was er een prijsuitreiking met me-
dailles! Op zaterdag keerde iedereen 
totaal uitgeput terug in Mijdrecht. 
Omdat de bus pech had gekregen 
onderweg was iedereen gedwongen 
van de kapotte naar de nieuwe bus 
over te stappen om daar weer verder 
te slapen. Door de late thuiskomst 
moesten de verhalen en foto’s wach-
ten tot de zondag.

Nieuwe Meerbode - 10 maart 2010 pagina 17

Boer Hans smaakmaker bij 
Kom in de Kas in Mijdrecht
Mijdrecht - Kom in de Kas in 
Mijdrecht heeft dit jaar twee heel bij-
zondere smaakmakers uitgenodigd: 
de bekende ‘Boer zoekt vrouw’-boer 
Hans en zijn vriendin Audrey. Naar 
Audrey wordt een nieuwe gerbera-
variëteit vernoemd. De nieuwe snij-
bloem wordt tijdens de open dag of-
ficieel ten doop gehouden. De be-
drijven zijn opengesteld op zaterdag 

27 maart tussen 10.00 en 16.00 uur.
Het thema van deze 33ste editie van 
Kom in de Kas is ‘Mooi, lekker & ge-
zond’. De Gerberadoop is om 11.00 
uur in de kwekerij van de familie Van 
der Wilt aan de Tuinderslaan. In de 
kwekerij wacht de bezoeker een zee 
van kleur. Boer Hans, zelf gerbera-
kweker, opent ook Kom in de Kas. 
Dweilorkest Dorst zorgt voor de mu-

zikale omlijsting. Iedereen kan ook 
nog meedoen aan de buisrailkar-
duwwedstrijd. Hier kunnen liefheb-
bers (gratis) pannenkoeken eten en 
delen paashazen paaseitjes uit.
Andere deelnemende bedrijven zijn: 
Maatschap Vlasman aan de Ooster-
landweg, waar Sanktpaulia’s worden 
gekweekt; Zorg Tuinderij De Kweek-
tuin met een biologische winkel aan 
de Tuinderslaan; Karin van Dieren-
donck, eveneens gevestigd aan de 
Tuinderslaan, organiseert workshops 
voor kinderen; Lucky Stable aan de 
Hoofdweg toont paardendressuur 
en bij de familie Oudshoorn aan het 
einde van het Molenland kan men 
een echte ouderwetse boerderij be-
zichtigen. Daar is ook een kinder-
dagverblijf gevestigd.
De opengestelde bedrijven zijn zowel 
per fiets als te voet goed te berei-
ken. Een rondje langs alle bedrijven 
is ongeveer acht kilometer. Bezoe-
kers die met de auto komen, kunnen 
hun auto parkeren op Parkeerplaats 
Windmolen en aan het einde van de 
Schattekerkerweg aan de dijk bij de 
Kerkvaart. Van daaruit rijden busjes 
langs de bedrijven. Meer informatie 
over Kom in de Kas is te vinden op  
www.komindekas.nl.

Verse sneeuw voor de 
wintersporters van VLC

Zangleerlingen geven 
concert in de Janskerk
De Ronde Venen - De Zangschool 
viert haar derde lustrum:  sinds 15 
jaar vinden in de Janskerk haar 
steeds omvangrijker wordende con-
certen plaats!
Het is begonnen als een huiska-
merconcert. Vervolgens groeide het 
uit tot een groter muziekfestijn, een 
waar evenement van de leerlingen 
die hun opleiding krijgen in de zang-
school (Studio-Rotschild) aan de 
Bozenhoven 128. 
De afgelopen jaren was er heel veel 

belangstelling van zowel familie, 
vrienden als zangliefhebbers uit De 
Ronde Venen en ver daarbuiten!
Komende zaterdag 13 maart vindt 
al voor de 15de keer zo’n concert 
plaats. De aanvang van het concert 
is 19.00 uur in de Janskerk. 
U kunt gaan luisteren naar de vol-
gende genres: klassieke aria’s, ope-
rette, musical, pop, jazz, volksliedjes, 
zelfgemaakte liedjes! 
Er zal solistisch, in duet of terzet en 
in groepjes worden gemusiceerd!

De begeleiding is live met Peter 
Scholcz-contrabas, Dick van Beek-
gitaar en Greetje de Haan-piano, of 
met orkestopnames die worden be-
diend door Mick Fernhout!.
Het belooft weer een heel gezel-
lig concert te worden met kinderen 
van 7 jaar, tot en met volwassenen 
die-zo-oud zijn als-ze-zich-voelen: u 
kunt luisteren naar vele getalenteer-
de zangers en zangeressen die net 
begonnen zijn en  hun debuut ma-
ken, maar ook zangers die van plan 
zijn een vakopleiding  te  gaan doen 
of reeds zingen in de musicals in de 
grote theaters, of al vele jaren zang-
les hebben genoten meer dan tien 
jaar zangles hebben en reeds bij ko-
ren in de omtrek zingen! 
De deelnemenden zijn Floor Bokkes, 
Thijs Snoek, Maud Fernhout, Mendy 
Bon, Sammy, Jil en Lois Uivel, Jaimy 
Matzer, Hanneke de Bruijn, Geertje 
van Wijngaarden, Gabriella Dohle, 
Esther en Judith van Harten, Pe-
tra en Willem van der Vaart, Echi-
ca Warrels, Julia van Alphen, Maai-
ke van Driessen, Julia Ruijgrok, Fa-
bia Ruinerman, Debby Janmaat, Na-
nou van Iersel, Rieneke Kelder, Jan 
Klomp, Ellen Hilbers en Marriet Fak-
keldij.  U bent aanstaande zaterdag 
13 maart om 19.00 uur welkom in de 
Janskerk! De kaarten zijn verkrijg-
baar aan de kassa voor 7,50 inclusief 
consumpties. 

Cursisten exposeren hun 
‘poldervisie’ in de bieb
De Ronde Venen - In de bibliotheek 
van Mijdrecht aan de Dr. J. van der 
Haarlaan 8 exposeren vijf cursisten 
van Marijke Zwart hun schilderijen 
gedurende de maand maart.
Vijf enthousiaste maandagmiddag-
cursisten die hun visie geven op 
het thema ‘polder’. Het polderland-
schap en de daarin aanwezige koei-
en, weide-en watervogels. Kortom 
onze mooie eigen landelijke omge-
ving met herkenbare plekjes vorm-
de de inspiratiebon.
De schilderijen zijn grotendeels fi-

guratief, soms gestileerd, in acryl en 
gemengde technieken. In spreken-
de kleuren werden de verschillende 
aspecten van dit thema verbeeld – 
ieder op zijn eigen wijze.
Het is beslist de moeite waard om 
eens een kijkje te gaan nemen. De 
expositie in de bibliotheek is te be-
kijken tijdens de openingsuren;
ma, di, do, vr, :  14.00-17.00 uur
di. en vr. avond : 19.00-20.30 uur
wo. : 10.00-12.00 uur
 en 14.00-17.00 uur
zat. : 10.30-13.00 uur

“Muziek in de Kring’ voor 
peuters
Regio - “We gaan nu beginnen, is ie-
dereen binnen?
Dag Abel, dag Charlotte, dag Stijn, 
dag Bente, dag Tycho.
Wat fijn dat jullie er weer zijn!”
Angela Smit vertelt: “Zo begint een 
ochtend bij ‘Muziek in de Kring’. De 
kinderen druppelen langzaam bin-
nen, samen met hun ouders of met 
opa en oma. In het midden van een 
kring staat een grote stapel met vro-
lijkgekleurde stoeltjes. Ik vraag ieder 
kind op welke stoel hij of zij vandaag 
wil zitten. Als iedereen een plekje 
heeft gezocht gaat de les beginnen. 
Eerst komt Sem de giraf langs. Hij 
heet alle kinderen welkom, en som-
mige kinderen willen graag een dik-
ke knuffel.
Dan zingen we met elkaar ons wel-
komstlied.

Boerderij
Deze les gaat het over de boerderij.

Eerst zingen we met elkaar een aan-
tal bekende liedjes zoals: “boer wat 
zeg je van mijn kippen.” En daarna 
leren we ook een nieuw lied over 
de boer. Omdat het belangrijk is om 
goed te leren luisteren naar elkaar 
spelen we vaak luisterspelletjes.
Vandaag mogen de kinderen luis-
teren naar een cd met dierengelui-
den.
Hoor jij welk dier dat is?
En natuurlijk mogen ze daarna in 
een liedje ook zelf de dierengelui-
den maken.
Wie kan het geluid van een bigge-
tje nadoen?
Natuurlijk proberen ze dat allemaal.

Favoriet
Hierna is het tijd voor het favoriete 
onderdeel van de les: de instrumen-
ten. Alle kinderen helpen mee om 
de grote trommels en de volle mand 
naar het midden van de kring te 

brengen. Ieder kind mag een instru-
ment kiezen. Er zijn trommels, tam-
boerijen, fluiten, een xylofoon, bel-
lenstokken, een gitaar en soms zelf 
een keyboard. Het volgende kwar-
tier wordt er naar hartelust op de in-
strumenten gespeeld. Ik probeer de 
kinderen spelenderwijs kennis te la-
ten maken met begrippen als hard 
en zacht en langzaam of snel. Ook 
wordt er steeds in een ander ritme 
gespeeld.

Dansje
Nadat de instrumentjes zijn opge-
borgen is er nog tijd voor een dans-
je. En daarna komt Sem alweer ge-
dag zeggen, de les is weer voorbij.
Maar niet voordat we ons afscheids-
lied hebben gezongen: Mijn vingers 
die dansen voor de grap, Mijn han-
den die gaan van klap, klap, lap. Tot 
ziens, tot ziens, tot ziens tot de vol-
gende keer. Ik ga me verstoppen, je 
ziet mij niet meer.” Aldus Angela.

Wilt u meer informatie over de cur-
sus dan kunt u contact opnemen 
met de docent, Angela Smit, tel. 
0297-265531 / 06-52237152.

Genieten van spectaculaire 
terrasoverkapping-show!
Regio - Met een vier seizoenen ter-
rasoverkapping kunt u nog langer 
van de zon genieten. Een overkap-
ping kan naar elke seizoen worden 
aangepast omdat deze dicht of ge-
deeltelijk dicht te maken is. Hiermee 
biedt het een perfecte bescherming 
tegen de felste zonnestralen en toch 
krijgt u evenveel licht.
Bovendien is een terrasoverkapping 
door middel van een vaste of flexi-
bele glazen wand om te bouwen 
tot een tuinkamer. Een tuinkamer is 
een dichte overkapping die vooral 

geschikt is voor het voor- en najaar. 
Een ander voordeel van de tuinka-
mer is dat u de glazen zijwanden 
open en dicht kunt klappen. Wilt u 
het voorjaarszonnetje in de buiten-
lucht voelen, dan klapt u de glazen 
wand open, vindt u het wat frisjes 
in het najaar, dan klapt u de glazen 
wand dicht voor meer warmte.
Gaat u eens naar de terrasoverkap-
ping-show van Van der Wal Zonwe-
ring in Hilversum die aanstaande 
vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 
14 maart plaatsvindt en ervaar wat 

de mogelijkheden bij u kunnen zijn. 
Uiteraard kunt u ook telefonisch een 
afspraak maken voor een vrijblijvend 
advies op maat bij u thuis.
Openingstijden: vrijdag 12 maart 
van 09.00 tot 17.30 uur, zaterdag 
13 maart van 10.00 tot 17.00 uur 
en zondag 14 maart eveneens van 
10.00 tot 17.00 uur. 

U vindt Van der Wal Zonwering aan 
de Nieuwe Havenweg 5 in Hilver-
sum. Voor meer info zie advertentie 
elders in dit blad

Amerikaanse gitaargigant 
Sonny Hunt in The Mix
Uithoorn - Ter promotie van zijn 
cd The Nashville Blues Sessions zal 
de Amerikaanse bluesgitarist Son-
ny Hunt in maart op diverse Neder-
landse podia te zien zijn. Op zater-
dag 20 maart staat deze fantasti-
sche muzikant samen met zijn band 
The Dirty White Boys vanaf 21.00 
uur op het podium van The Mix in 
Uithoorn. De sfeer wordt extra ver-
sterkt door een speciaal gastoptre-
den van Rory de Kievit, een opko-
mend Nederlands gitaartalent. Re-
den te meer je luie stoel deze dag 
voor gezien te houden. 
Bescheidenheid siert de mens, zegt 
men. Het is een gezegde dat bij de 
Amerikaanse gitarist Sonny Hunt 
volledig van toepassing is. Menig-
een zal bij het horen van zijn naam 
niet meteen opkijken. Echter, de-
ze fantastische muzikant is al eer-
der in ons land geweest. Samen 
met gitarist Tony Spinner (bekend 
van zijn werk bij de wereldforma-
tie TOTO) heeft Sonny Hunt in 2004 
en 2005 op een aantal Nederlandse 
podia gestaan. Met de Nederlandse 
gitaarmeester Jan Akkerman heeft 
Hunt in augustus 2005 geschitterd 
op het Rapenburg Festival in Leiden 
en Akkerman was zeer onder de in-
druk van Hunt’s gitaartechniek en 
persoonlijkheid!

Muzikaal
Geboren en getogen in Memphis 
en komende uit een muzikaal nest, 
is het niet verwonderlijk dat Hunt 

al op vroege leeftijd met de muziek 
in aanraking kwam. Op achtjarige 
leeftijd begon hij zijn kunsten op het 
drumtoestel te vertonen. Pas nadat 
Hunt de legendarische Jeff Beck op 
tv zag, kocht hij zijn eerste gitaar en 
ging er fanatiek mee aan de slag. 
Ruim 25 jaar bezat Hunt een opna-
mestudio in Jonesboro, Arkansas en 
heeft hij met geweldige muzikanten 
– allen niet bepaald onverdienstelijk 
in genres van rock, country en rap 
- gewerkt. 
Het is vriend en zanger/basgita-
rist Dick Stam van de Nederland-
se band The Dirty White Boys die 
hem in het voorjaar van 2007 uitno-

0digde voor een korte toer door Ne-
derland. Aangewakkerd door de en-
thousiast ontvangen optredens be-
sluiten ze een gezamenlijk album op 
te nemen. In oktober van 2007 ver-
trekken Dick Stam en drummer Han 
Neijenhuis naar The States om sa-
men met Hunt in het Mekka van de 
muziekindustrie Nashville een cd op 
te nemen. Als gastmuzikanten spe-
len Tony Spinner (TOTO) en Rory 
de Kievit, een jonge en zeer geta-
lenteerde Nederlandse gitarist, op 
twee nummers mee. Tien prachtige 
bluesrocksongs zijn het uiteindelij-
ke resultaat van deze bijzondere sa-
menwerking.
Het optreden is op zaterdag 20 
maart aanstaande in The Mix aan 
de Jan van Seumerenlaan 1 in Uit-
hoorn. Aanvang optreden: 21.00 uur, 
de deur gaat om 20.30 uur  open. De 
toegangsprijs bedraagt 7,50 euro.



Regio - Leerlingen van het voort-
gezet onderwijs lopen tijdens hun 
schoolloopbaan een of meerdere 
maatschappelijke stages. Eva Stra-
ver, Eveline Ysenbout, Steffi  Karay-

aneva en Pieter Hoogewerf van het 
Veenlanden College kozen voor een 
creatieve stage bij Stichting Omgaan 
met pesten. Zij zetten zich in binnen 

het project “door jongeren voor jon-
geren”. Zij volgden een workshop 
om zich meer te verdiepen in het 
pestprobleem en de aanpak van de-
ze stichting. Begeleid door Mirel-

le Valentijn (docent en trainer van 
de stichting en coördinator van de 
landelijke werkgroep) illustreren zij 
materialen die worden ingezet tij-

dens training en projecten met kin-
deren en jongeren. Deze materia-
len worden bijvoorbeeld ingezet tij-
dens buitenschoolse groepstrainin-
gen waarin deelnemers werken aan 
zelfvertrouwen en weerbaarheid. 
Ook worden deze materialen ge-
bruikt tijdens het werken met klas-
sen waar een negatieve sfeer is en 
of gepest wordt. Stichting Omgaan 
met pesten werkt aan een positie-
ve sfeer in groepen waar iedereen 
zichzelf kan en mag zijn en opkomt 
voor zichzelf en een ander. 

Trots
Op de foto zie je een trotse Eva en 
Eveline met de eerste spelkaartjes 
van het spel “Ik denk me sterk” dat 
zij hebben mogen vormgeven. Eva 
vertelt het leuk te vinden om creatief 
bezig te zijn. “Het voelt goed om mij 
in te zetten en zo iets aan het pes-
ten te doen, want ik ben tegen pes-
ten. De stage is erg leuk, vooral om-
dat onze materialen echt gebruikt 
gaan worden.” Mirelle licht toe dat 
dit seizoen de materialen omgezet 
worden in een bruikbare vorm, zo-
dat trainers er mee kunnen gaan 
werken. Daarnaast zal een deel van 
de illustraties ook verwerkt worden 
op de nieuwe website van de stich-
ting. Een deel van de materialen 
wordt volgend seizoen uitgegeven, 
zodat ook andere beroepskrachten 
daarmee kunnen gaan werken. Eve-
line vertelt dat zij zelf gepest is en 
dus weet hoe naar dat is. “Ik vind 
deze stage fi jn, omdat ik mijn eigen 
ideeën kwijt kan. Pesten kan niet 
en voor jezelf opkomen is heel be-
langrijk. Pesten moet je bestrijden, 
want het komt overal voor”, laat Eve-
line weten.  

Proef
Aankomende april worden de eer-

Nieuwe Meerbode - 10 maart 2010 pagina 37

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

De geur van de 
lente!

Merkte u het ook? Toen de 
vorstperiode voorbij was, rook 
het ineens anders buiten. Ei-
genlijk viel het me toen pas 
op, dat er ‘s winters maar zo 
weinig te ruiken valt. Ja, de 
geur van een houtvuur. Of na 
een sneeuwbui ‘ruik’ je de tin-
telend schone lucht. Maar nu 
kwamen de geuren weer van 
alle kanten op me af. Bij een 
rondje door de tuin rook ik bij-
voorbeeld rottende bladeren. 
En toen ik wat tuinwerk deed, 
kneusde ik per ongeluk de la-
vendel en citroenmelisse. 
De reuk wordt als zintuig on-
derschat, vind ik. Bepaalde 
geuren kunnen herinneringen 
oproepen, of je dat nu wilt of 
niet. Geuren zijn ook gekop-
peld aan emoties. Sommige 
geuren maken me blij of 
geven me energie. Andere 
geuren stemmen me melan-
cholisch. En natuurlijk zijn er 
geuren waarvan ik bijna over 
m’n nek ga.
Op internet las ik dat de reuk 
het meest gevoelige zintuig 
van de mens is en in direct 
contact staat met ons emoti-
onele brein. Bij contact tussen 
mensen speelt geur ook een 
rol, al zijn we ons dat vaak 
niet bewust. Dieren maken 

veel meer gebruik van geuren 
dan mensen. Bijvoorbeeld om 
hun territorium af te bakenen. 
Of om de andere sekse te lok-
ken. Planten maken er ook ge-
bruik van: door aantrekkelijk 
te ruiken trekken ze insecten 
aan die van belang zijn voor 
de bestuiving en dus voor de 
voortplanting. Sommige van 
die geuren vinden wij heer-
lijk, andere zijn ronduit vies. 
Zo zijn er bloemen die naar 
rottend vlees ruiken. Maar 
bepaalde vliegensoorten zijn 
er gek op.  
Nu het lente is, verheug ik me 
op de geur van al die bloemen 
die nog moeten gaan bloeien. 
Op de geur van pasgemaaid 
gras. Op de geur van verse, 
zongewarmde aardbeien, uit 
eigen tuin. Zelfs verheug ik me 
op de geur van stalmest. 
Nu moet ik het nog even doen 
met de wat fl auwe geur van 
sneeuwklokjes en winterako-
nieten die volop in bloei staan. 
Om die te ruiken moet ik wel 
even door de knieën zakken. 
Maar binnenkort… Ik wens u 
allen een geurig en zinnen-
prikkelend voorjaar toe!

Ineke Bams
(IVN-natuurgids)

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Ronald Giphart in 
Vinkeveen
Vinkeveen - Venen Literair ont-
vangt schrijver Ronald Giphart ko-
mende vrijdag 12 maart om 20.00 
uur in De Boei aan de Kerklaan 32 
in Vinkeveen. Kaarten ad 7,50 eu-
ro zijn uitsluitend in voorverkoop te 
verkrijgen bij Boekhandel Mondria 
in Mijdrecht, The Readshop in Vin-
keveen en bij de Openbare Biblio-
theken in Vinkeveen, Mijdrecht en 
Wilnis. 
Giphart (1965) studeerde Neder-
lands. Zijn debuutroman “Ik ook van 
jou” werd bekroond met het Gou-

den Ezelsoor. Daarna volgden ro-
mans als Giph, Phileine zegt sorry, 
Ik omhels je met duizend armen en 
Troost. Hij schreef het Boekenweek-
geschenk 2003 getiteld “Gala” dat 
in een nationale recordoplage van 
780.000 exemplaren verscheen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Scrap en Stempel Paradijs 
in Mijdrecht geopend
Mijdrecht - Vrijdag 5 maart jl. open-
de het Scrap en Stempel Paradijs in 
de Helmstraat 54A haar deuren. On-
der de bezielende leiding van Hel-
len Woldhek en Rosanne Bruin kun-
nen vanaf heden liefhebbers van 
‘scrapbooking’ en stempelfi guren 
hier terecht voor een keuze uit een 
breed assortiment. Scrapbooking 
is een van oorsprong Amerikaanse 
hobby om bijvoorbeeld fotoboeken 
met scrapmaterialen op te vrolijken. 
Maar ook om fotolijsten met fi gu-
ren of bloemen te vullen en houten 
maskeringen als een kunstwerk ge-
stalte te geven. Heel bijzondere slin-
gers kun je er ook mee maken en 
niet te vergeten verjaardagscadeau-
tjes versieren. Allemaal op basis van 
papier- en zijde. Naast scrapbook-
ing kun je met allerhande stempels 
bijvoorbeeld heel kunstzinnig zelf 
ansichtkaarten maken of (losse) fo-
to’s opvrolijken die je dan weer kunt 

inlijsten. Met name de oudere gene-
ratie blijkt heel veel belangstelling 
voor deze creatieve tak te hebben 
en het ook graag als handwerk te 
doen. Die kunnen nu terecht bij het 
Scrap en Stempel Paradijs. Kleurrij-
ke materialen voor deze hobby sie-
ren de muren en kasten van de win-
kel, die pal naast Buko Audio Video 
is gevestigd. Het is de enige hobby-
winkel in dit genre en uniek in de 
regio.

Eigen import
“We importeren alles rechtstreeks 
uit Amerika. Veel wat je hier ziet en 
aantreft kom je bij andere soortgelij-
ke winkels dus niet tegen. We kun-
nen zelf meer dan één miljoen ar-
tikelen aanbieden en leveren als 
we dat zouden willen. Die hebben 
we natuurlijk niet allemaal in huis. 
Maar wie bepaalde attributen wil 
hebben kan die altijd bij ons bestel-

len”, vertelt Hellen, intussen druk-
doende met de inrichting van haar 
winkel, daarbij geholpen door Ro-
sanne. Laatstgenoemde kwam Hel-
len op de basisschool Vlinderbos in 
Wilnis tegen en hoorde wat zij ging 
doen. Zij raakte zo enthousiast dat 
ze besloot Hellen terzijde te willen 
staan en doet dat vanaf heden een 
paar dagen in de week. “Ongeveer 
twee en een half jaar geleden ben 
ik een webwinkel voor artikelen van 
Scrapbooking begonnen. Maar ik 
miste de mens erachter die het ge-
bruikte. Die wil ik knutselend om mij 
heen hebben”, gaat Hellen verder. 
“Toen ik hoorde dat Buko een deel 
van zijn pand wilde verhuren zijn we 
eens gaan praten. Adriaan Verburg 
kon zich helemaal in onze plannen 
vinden, waarna we er samen snel 
uitkwamen. Wat vroeger een deel 
van zijn winkel was is nu met een 
tussenwand afgescheiden. Het is 

Hellen Woldhek (li.) geeft samen met Rosita Egelmeer en Rosanne Bruin (re.) een creatieve demonstratie in scrap-
booking

geschilderd, wit gesaust, we heb-
ben een keukentje en een toilet. Er 
is mooie verlichting opgehangen en 
nu zijn we de winkel annex knutsel-
ruimte aan het inrichten. Ook heb-
ben we kastenwanden gekocht. In 
het midden hebben we een grote 
knutseltafel opgesteld met stoelen 
erom heen. Adriaan Verburg heeft 
veel werk verzet om de ruimte aan-
trekkelijk te maken voor ons doel 
Dat is een compliment waard. Alles 
is in samenspraak met ons uitge-
voerd. We hebben het heel erg met 
hem getroffen. Overigens hebben 
we geen startkapitaal van de bank 
nodig gehad. We zijn begonnen met 
inzet van eigen middelen.”

Kom knutselen!
Wie dat wil kan bij Hellen en Rosan-
ne dagelijks gezellig komen knutse-
len. Men krijgt er ook nog een kop-
je koffi e bij. Wat het duo voor ogen 
staat is dat bijvoorbeeld ook oude-
ren uit de zorgcentra bij hun kun-
nen scrapbooken en stempelen. 
Daar wil men het met Zorgcentra 
De Ronde Venen eens over hebben 
of de oudere liefhebbers op bepaal-
de tijdstippen met een busje ge-
bracht en gehaald kunnen worden. 
Hellen: “Wij zorgen ervoor dat er 
materialen beschikbaar zijn tegen 
een gereduceerde prijs. Ik heb zelf 
in de thuiszorg gewerkt en weet dat 
ouderen dit heel leuk vinden, maar 
vaak weinig te besteden hebben. 
Vanzelfsprekend kunnen ook zelf-
standig wonende ouderen en ande-
re belangstellenden gewoon bij ons 
binnenlopen om te komen knutse-
len of materialen te kopen. Wie wat 
moeite heeft zelf creatief te zijn hel-
pen we met adviezen en materiaal-
keuze. Bovendien wordt een van de 
muren als een complete scrapwand 
ingericht met allerlei voorbeelden. 
De toegang is rolstoel- en rollator-
vriendelijk. Als je over prijzen praat, 
kan je hier al vanaf 1 euro terecht 
voor materiaal. De hobby is dus heel 
geschikt voor een kleine beurs”, al-
dus Hellen.

Tijdens de openingsdagen afgelo-
pen vrijdag en zaterdag werden de-
monstraties verzorgd door Rosita 
Egelmeer. De bedoeling is dat zij op 
gezette tijden workshops gaat orga-
niseren. Daarbij is elke belangstel-
lende van harte welkom. Nadere in-
formatie daarover in de winkel.
Scrap en Stempel Paradijs is ge-
opend di t/m za van 9.30 tot 16.30 
uur. Op vrijdag tot 21.00 uur.

Leerlingen van VeenLanden College 
illustreren materiaal voor Stichting 
Omgaan met pesten

ste materialen als proef ingezet in 
de nieuwe trainingsgroepen die 
weer van start gaan in Nederland. 
In De Ronde Venen start Mirelle 
op woensdagmiddag weer een ‘sta 
sterk training. Deze training is be-
doeld voor kinderen van 8 – 10 jaar, 
tieners vanaf 10 tot en met 12 jaar 
en jongeren vanaf 12 tot en met 17 
jaar (middelbare school) die te ma-
ken hebben met het pestprobleem, 
niet sociaal weerbaar zijn en/of niet 
sociaalvaardig zijn, of faalangstig.

Deelnemers worden weerbaar-
der, ze veranderen hun houding, 
bouwen hun zelfvertrouwen en ei-
genwaarde opnieuw op, andere 
klachten nemen af en ze worden 
niet meer gepest of veel minder.                                                                                             
De deelnemers leren opkomen voor 
zichzelf door middel van direct toe-
pasbare handvatten. De deelnemers 
leren omgaan met onaangename 
situaties zoals: non-verbaal, ver-
baal en digitaal pesten, buitenslui-
ten, negeren, chanteren, roddelen. 
Zij leren hen angsten overwinnen. 

De training bestaat uit 10 bijeen-
komsten van 1,5 uur. Bij de training 
horen ook een intakegesprek en 
twee ouderbijeenkomsten. De trai-
ning voor deelnemers van 12 t/m 17 
jaar wordt gegeven in samenwer-
king met Stichting de Baat.  

Info
Voor meer informatie over de acti-
viteiten van Stichting Omgaan met 
pesten, de trainingen en aanmelden 
kunt u contact opnemen met: 
Mirelle Valentijn 0297–274605 prak-
tijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl
Ook vind je informatie over pesten 
en deze training op: 
www.omgaanmetpesten.nl
www.stichtingdebaat.nl

Fem@il, een ‘female vocal 
group’ in de Thamerkerk
Uithoorn - Op 21 maart om 14.30 
uur treden de dames van Fem@il op 
in de Thamerkerk. 
Al eerder heeft de SCAU ze in het 
programma gehad en met hun vro-
lijke, kleurrijke optreden waren zij 
een groot succes. Dus zijn ze er 
weer.
De passie die Fem@il  drijft is om 

met elkaar een zeer divers en af-
wisselend repertoire neer te zetten, 
waarbij een fl inke dosis humor – en 
uiteraard tevens kwaliteit – een gro-
te rol speelt.
Die kwaliteit is streng beoordeeld 
tijdens het Nederlands Korenfestival 
van 2008, waarbij Fem@il werd uit-
geroepen tot het beste vrouwenkoor 

van Nederland. Ook in 2009 waren 
ze het beste middelgrote koor in de 
categorie a capella.
Alle composities en arrangementen 
zijn van de hand van muzikaal lei-
der Jetse Bremer. Daarin zijn invloe-
den te horen uit de jazz, de pop, de 
kleinkunst en de swing, maar ook 
het betere luisterlied is terug te vin-
den in het repertoire.
Het exacte programma is op dit mo-
ment nog niet bekend, maar er ko-
men in ieder geval bekende liede-
ren op voor uit de laatste 50 jaar zo-
als Crazy little thing called love van 

Queen, Puppet on a string van San-
dy Shaw, Ik wil niet dat je liegt van 
Paul de Leeuw, Waterloo van AB-
BA en Waarom nou jij van Marco 
Bossato. Maar er zullen veel meer 
mooie liedjes te horen zijn die uitge-
voerd worden door een dynamisch 
en bruisend gezelschap van 17 ei-
genzinnige individuen. 
Kaarten voor deze middag zijn ver-
krijgbaar à 10.-euro bij de boek-
handels Ten Hoope aan het Zijdel-
waardplein en Bruna aan het Am-
stelplein en aan de zaal zolang er 
plaats is.
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Twee mooie prijzen voor 
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zondag 7 maart  jl. 
heeft Judoschool Blaauw meege-
daan met het Fuyiama senioren-
toernooi. Aan dit seniorentoernooi 
deden twee deelnemers van Ju-
doschool Blaauw mee. De judo-
ka’s werden in poules verdeeld, zo-
dat er minstens drie wedstrijden ge-
draaid moesten worden per poule. 
Het werd een succesvolle dag voor 
Judoschool Blaauw, want aan het 
einde van de wedstrijddag waren er 
een eerste en een tweede prijs ge-
wonnen.
Martijn de Jong was ingedeeld in 
een poule van 5 deelnemers, zodat 
hij vier wedstrijden moest draaien. 
In zijn eerste wedstrijd tegen Wou-
ter Bos ging het gelijk op en moest 
de winnaar bepaald worden door 
een verlenging via golden score. 
Helaas voor Martijn wist Wouter te 
score waardoor hij deze partij ver-
loor. Martijn wist zich in de overige 
drie wedstrijden goed te revanche-
ren door met goed en aanvallend ju-
do de partijen in zijn voordeel te be-

slissen. De overige deelnemers in 
deze poule verloren allemaal twee 
wedstrijden waardoor Martijn eer-
ste in zijn poule werd.
David Siebeler wist zijn eerste partij 
op een ippon te winnen. In zijn vol-
gende wedstrijd moest David tegen 
Michel Theunissen. David deed het 
goed tegen deze zeer geroutineerde 
tegenstander. De wedstrijd ging ge-
lijk op. Helaas voor David wist Mi-
chel hem te verrassen met een Seoi-
Nage waardoor hij de partij verloor. 
In de laatste wedstrijd moest David 
tegen een tegenstander die 12 kg. 
zwaarder was. David deed het goed 
in deze partij en wist deze partij op 
een ippon te winnen. Hierdoor werd 
David 2e in zijn poule. 
Al met al was het voor deze twee 
deelnemers van Judoschool Blaauw 
een succesvolle dag bij dit senio-
rentoernooi. 
Meer informatie over jeugdjudo, 
vanaf 4 jr., en seniorenjudo bij Ju-
doschool Blaauw is te vinden via  
www.judoschoolblaauw.nl.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Met een gelijk aantal 
paren in zowel de A,- als B-lijn, zes-
tien, werd de laddercompetitie afge-
sloten. 
In de A-lijn werden Froukje Kraaij 
en Anneke van der Zeeuw eerste 
met 61.90%, Kokkie van den Kerk-
hoven en Corry Smit plaatsten zich 
als tweede met 57.74%, op de voet 
gevolgd door Ank Reems en Trudy 
Fernhout met 57.44%.
In de B-lijn werd het combipaar 
Greet van de Bovenkamp/José Möl-
ler, samen met Kitty van Beem en 
Agnes de Kuijer, gedeelde eerste 
met 59.23%. Als tweede volgden 
Gertrude Doodkorte en Floor Jans-
sen met 58.33%, derde werden Wil 

Blansert en Ria van Geelkerken met 
58.04%.
Dan nu de eindstand van de compe-
titie: bovenaan staan Froukje Kraaij 
en Anneke van der Zeeuw, hun haan 
kraait koning deze keer. Nel Bak-
ker en An van der Poel zijn naar de 
tweede plaats verdreven, derde wa-
ren en blijven Geke Ludwig en Mar-
go Zuidema. De dames Overwater/
Pielage helaas is het, ondanks aan-
moediging, niet gelukt in de hoge-
re ‘sferen’ te komen. Volgende keer 
beter, toch? Op 9 maart begint Har-
tenvrouw met de vierde parencom-
petitie. Ook spelen bij deze bridge-
club? Inlichtingen bij  Alice Oosten-
dorp, tel. 0297-540183.

Brittany von Gerhardt 
derde van Nederland
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 6 
maart werd in Tilburg het Neder-
lands Kampioenschap Judo -17 jaar 
gehouden. De Uithoornse Brittany 
von Gerhardt, uitkomend voor Ke-
namju in Haarlem, had zich hiervoor 
geplaatst door bij de districtskampi-
oenschappen in Beverwijk kampi-
oen te worden. Dit was haar 5e kam-
pioenschap van Noord-Holland! 
Bij het Nederlands Kampioenschap 
-17 jaar plaatsen zich de 2 besten 
van de 7 districten in Nederland.

Brittany is de laatste tijd goed bezig 
en staat momenteel 3e in de ranking 
voor een plaats op het EK.
Op de laatste acht toernooien heeft 
ze elke keer een podiumplaats afge-
dwongen met goed judo.
De loting was zwaar, haar eerste 
partij moest ze meteen tegen een 
favoriet, Brianne Juliana, een wat 
langere stugge judoka. Brittany 
kreeg 2 straffen tegen en moest risi-
co gaan nemen. Op het laatst werd 
ze overgenomen en verloor ze de 
partij met ippon. Het hoogsthaal-
bare voor Brittany was nu de derde 
plaats, hiervoor moest ze zich terug 
zien te vechten via de herkansing. 
De eerste tegenstander in de her-

kansing was Larissa van Krevel, de 
kampioen  van Zuid-Holland. Brit-
tany had geen moeite met haar en 
versloeg haar met ippon. Op naar 
de tweede tegenstander, dit was 
Genevieve Bogers, de kampioen van 
Midden-Nederland. Brittany won 
ook deze partij met ippon en kon 
zich gaan opmaken voor de kleine 
finalewedstrijd om de derde plaats. 
Hier moest ze tegen de verliezende 
halve finalist  Kelly Thijssen, kampi-
oen van Limburg. Dit was een af-
mattende partij tegen een heel de-
fensieve judoka waarin Brittany de 
beter judoka was. Kelly kreeg voor 
het defensieve judo dan ook een 
waarschuwing, een eerste shido. 
De reguliere speeltijd bracht ech-
ter geen beslissing en men ging 
dus over tot een golden score. Die-
gene die nu als eerste scoorde won 
de partij en zou derde worden van 
Nederland. Brittany kon er nog een 
laatste krachtinspanning uitgooien 
en won met een yuko.

Brittany heeft eindelijk haar eerste 
NK medaille binnen, vorig jaar had 
ze zowel op de NK -15 en -17 jaar 
de kleine finale om de 3e plek ver-
loren.

Grillige spellen bij BVK
De Kwakel - 40 paren bevolkten 
Dorpshuis De Quakel afgelopen 
donderdag om aan de bridgetafels 
de sportieve strijd met elkaar aan te 
gaan.
Door de nieuwe samenstellingen 
van de diverse lijnen trof men ge-
regeld weer eens een tegenstander 
tegen wie al een tijd niet was ge-
speeld en van wie dus ook de zwak-
ke en sterke punten wellicht niet 
meer zo helder voor ogen stonden 
en dat leidt vaak tot verrassingen.
Ook grillige kaartverdelingen dra-
gen daaraan bij en die waren er de-
ze avond in alle lijnen volop, waar-
door een stevig beroep werd ge-
daan op de bied- en speeltechniek.
In de A lijn met 14 gaven Dick Elen-
baas en Andre Verhoef er weer eens 
blijk van dat zij niet voor niets re-
gerend clubkampioen zijn, want zij 
werden opnieuw 1e met 65,3%. Met 
hun 2e plaats met iets meer dan 
60% lieten Han Mann en Ria van 
Zuylen zien dat zij volkomen terecht 
vorige week degradatie hadden ont-
lopen en ook Wim en Rita Ritzen lie-
ten weer eens een staaltje van hun 
beste kunnen zien door 3e te wor-
den met bijna 57%.
Ria Broers en Tiny Mann gaven deze 
week niet thuis en finishten als 14e.
Bij het uitdraaien van de frequentie-
staten bleek weer eens dat ook in 
de A-lijn niet altijd goed wordt ge-
controleerd op het invoeren van de 
scores. Zo hadden vrijwel alle paren 
op spel 17 in de NZ lijn in een SA 
contract 11 of 12 slagen gemaakt, 
maar bleek ditzelfde ‘gepresteerd’ te 
zijn door 1 OW paar. Verkeerd inge-
voerd dus door NZ en verkeerd ge-
controleerd door OW, die daarmee 
een dik onverdiende ‘top’ noteerden 
(en dus een net zo onverdiende ‘0’ 
door NZ). Uiteraard werd de score 

achteraf gecorrigeerd, maar waak-
zaamheid blijft geboden.

B lijn
In de B lijn eisten 2 van de 3 ‘oud-
A’ spelers een podiumplaats op. Kit-
ty en Huub van Beem liepen wat on-
wennig door de zaal op zoek naar 
tafels waar ze nog nooit aan geze-
ten hadden, maar eenmaal op de 
juiste stoelen beland sloopten zij de 
ene tegenstander na de ander, om 
uiteindelijk te finishen op 67%, goed 
voor de 1e plaats.
Adriaan en Tiny Kooyman konden 
zich niet herinneren ooit 65,63% te 
hebben gescoord, maar dat deden 
zij deze keer wel en daarmee was de 
2e plaats hun deel. 
Net als Huub en Kitty maken May 
Verhoef en Joop de Jong er duidelijk 
werk van om zo snel mogelijk terug 
te keren naar de A lijn. Hun score 
van 58,7%, goed voor de 3e plaats, 
zal daar zeker aan bijdragen.
Met iets minder genoegen zul-
len Paula en Klaas Kniep aan de-
ze avond terugdenken. Zo desas-
treus als Klaas zelf dacht werd het 
net niet, maar er valt heel veel in te 
halen in de komende weken.
In de C lijn waren Corrie Bartels en 
Ruud Doeswijk goed op dreef. Als 
enigen eindigden zij boven de ma-
gische 60%: 1e met 61,25%. Janny 
Snabel en Vrony van Veen scoor-
den tot hun eigen verrassing bijna 
59% en dat betekende een degelij-
ke 2e plaats. De komende 3 weken 
zal Janny het zonder de vakantievie-
rende Vrony moeten doen, maar de 
basis voor een goed eindresultaat is 
alvast maar gelegd.
Twee paren eindigden gelijk op de 
3e plaats met 58,33% en wel Rie Be-
zuyen-Riet Koot en Greet de Jong-
Roel Knaap.

Efficiënt KDO pakt volle 
buit tegen nummer twee
De Kwakel - KDO 1 mocht afge-
lopen zondag voor de tweede keer 
in 2010 aantreden in competitie-
verband. Na de vele afgelastingen 
van de afgelopen weken, stond voor 
KDO de lastige uitwedstrijd tegen 
de nummer twee op de ranglijst, 
VVA/Spartaan, op het programma. 
KDO kon deze middag op oorlogs-
sterkte aantreden en was duidelijk 
van plan om zich niet zo maar naar 
de slachtbank te laten leiden.
In het eerste kwartier van de wed-
strijd was VVA/Spartaan de boven-
liggende partij. Uit twee vrije trappen 
waren de Amsterdammers dichtbij 
de openingsgoal. Eenmaal was kee-
per Peter Onderwater de redden-
de engel door met zijn hand de bal 
naast te tikken. De tweede keer be-
landde een krachtig schot van een 
speler van VVA/Spartaan net naast 
de paal van de Kwakelaars. Na dit 
furieuze begin van de Amsterdam-
mers, pakte KDO de draad op en 
kwam steeds beter in de wedstrijd. 
Centrumspits Rick Kruit en linker-
aanvaller Joeri Stange schoten on-
der andere van afstand op de Spar-
taanse goalie, maar die wist nog van 
geen wijken.
Vlak voor rust kwamen de Kwake-
laars toch verrassend op voorsprong 
via middenvelder Sven Vlasman. Op 
aangeven van Joeri Stange tikte 
Vlasman de bal over de uitgekomen 
Amsterdamse doelman en bezorgde 
hiermee KDO een goede uitgangs-
positie voor de tweede helft.

Fel
In de tweede helft kwam VVA/Spar-
taan opnieuw fel uit de kleedkamer. 
Peter Onderwater zag in de 48e mi-
nuut een bal op de buitenkant van 
zijn paal belanden. Het was hangen 
en wurgen voor KDO, maar de Kwa-
kelse verdediging hield knap stand. 
Nadat het eerste kwartier in de 
tweede helft was overleefd, bracht 
trainer Ron Langhout routinier May-
kel Sitvast binnen de lijnen om de 

voorsprong vast te houden. Dit worp 
zijn vruchten af, want de verdedi-
ging van KDO kon de Amsterdamse 
aanvalsdrang beter neutraliseren.
Een kwartier voor tijd besliste Rick 
Kruit de wedstrijd door een vrije trap 
van Bart-Jan van der Jagt af te ron-
den. Met zijn rechterborst tikte Kruit 
de bal bij de tweede paal koelbloe-
dig in het vijandelijke doel, 0-2. Vlak 
na de 0-2 was Patrick Schijff dicht-
bij de 0-3. Zijn keurig genomen 
vrije trap wist de doelman van VVA/
Spartaan ternauwernood over te 
tikken. VVA/Spartaan was duidelijk 
van slag en wist zich geen raad met 
de felheid van KDO.
De irritatie nam toe bij de Amster-
dammers, maar KDO liet zich niet 
gek maken en speelde de wedstrijd 
volwassen uit. 

Vierde
Door deze 0-2 overwinning hield 
KDO buurtgenoot RKAV van de pe-
riodetitel af. Dit tot grote genoegen 
van de Kwakelaars, want KDO be-
houdt hiermee haar kans op de fel-
begeerde tweede periode. RKAV 
wist overigens thuis met 5-1 lan-
taarndrager BSM te verslaan. 
Op de ranglijst is KDO gelijk geko-
men in puntenaantal met Bijlmer op 
de vierde plaats. Het blijft echter de 
vraag hoe lang Bijlmer standhoud-
tin de vierde klasse E. Door voor de 
tweede keer niet op te komen da-
gen, lijkt het einde van de Amster-
dammers in zicht. Voor KDO zou 
dit gunstig uitpakken, aangezien 
de Kwakelaars uit met 2-0 verloren. 
RKAV, NFC/Brommer en VVA/Spar-
taan wisten allemaal drie punten te 
pakken tegen Bijlmer en hiermee 
zou KDO de grote winnaar kunnen 
worden in de strijd om een topklas-
sering in de vierde klasse.
Volgende week speelt KDO thuis te-
gen Bijlmer om 14.00 uur. KDO gaat 
er toch vanuit dat deze wedstrijd 
gespeeld gaat worden, maar niks 
lijkt onmogelijk.

DreamTeam Legmeervogels 
A1 deelt zevenklapper uit
Uithoorn - Wederom een zeer goed 
weekend voor het DreamTeam A1 
van de Legmeervogels. Alle concur-
renten voor de koppositie verloren 
hun wedstrijden en de jonge man-
nen uit Uithoorn stuurden met een 
soevereine overwinning Amstelveen 
terug naar huis. In verband met de 
slechte gesteldheid van het hoofd-
veld moest er uitgeweken worden  
naar één van de kunstgrasvelden. 
En nota bene op het veld waar het 
team zelf 2 à 3 keer per week zelf 
training krijgt, werd nu eigenlijk zeer 
slap uit de startblokken gegaan.
Er werd gespeeld zonder bezieling, 
te weinig beleving. Één van de wei-
nige spelers die goed speelde was 
wederom Lars Boere (zie foto). Aan 
het begin van het seizoen nog niet 
echt een ‘zekerheidje’ voor de ba-
sis, maar inmiddels van onschatbare 
waarde voor het team. De eindstand 

7 – 1 is positief voor het doelgemid-
delde, maar zeker nog geen graad-
meter voor de nabije toekomst. De 
komende weken wacht er een aan-
tal onvervalste competitiekrakers, te 
beginnen aanstaande zaterdag te-
gen de Angstgegner Aalsmeer. De 
koppositie lonkt voor het Dream-
Team, maar één zwaluw maakt nog 
geen zomer!

Paul van Bijsterveldt (directeur Quermo) en Jeroen Weisscher (voorzitter Tha-
men) ondertekenen de overeenkomst.

Eerste contract ‘Vrienden 
van Thamen’ getekend
De Kwakel - Met het oprichten van 
de ondernemersclub “Vrienden van 
Thamen” heeft Honk- en Softbal-
vereniging Thamen te Uithoorn een 
start gemaakt met het werven van 
sponsors. De eerste sponsor heeft 
inmiddels de overeenkomst gete-
kend. Het betreft Quermo BV te Uit-
hoorn, een bedrijf dat zich bezig-
houdt met personeelsbemiddeling 
voor ervaren (interim) professionals, 
werkzaam in de vakgebieden Finan-
ce en/of Information Management. 
Met het lidmaatschap van deze on-
dernemersclub kiest Quermo voor 
een unieke vorm van publiciteit. Zo 
komt er op beide velden van de ver-
eniging een groot reclamebord te 
hangen, de bedrijfsnaam wordt op 
diverse manieren gepubliceerd en 

de sponsor kan relaties uitnodigen 
voor een jaarlijkse bedrijven-honk-
baldag. Eén keer per jaar kan de 
sponsor een direct-mail actie ver-
sturen naar alle leden van de ver-
eniging.
Het geld van de sponsors wordt ge-
bruikt om herkenbare projecten te 
realiseren voor de groei van de ver-
eniging, zoals bijvoorbeeld het ko-
pen van een slagmachine of de 
bouw van een extra slagtunnel.
De ondernemersclub van Honk- 
en Softbalvereniging Thamen kent 
3 verschillende sponsorpakketten, 
elk met zijn eigen mogelijkheden en 
kostenplaatje. 
Voor meer informatie is de sponsor-
commissie bereikbaar via  
sponsorc@thamen.info.

Winst voor de heren van 
Legmeervogels D3
Uithoorn - Op een koude zaterdag-
morgen begon de D3 zonder Dennis 
Pappot (knieblessure, hopelijk gauw 
weer hersteld) en Dario Thijssen 
(vakantie), als een raket. In hoog 
tempo werd direct de aanval geko-
zen en via een goeie combinatie tus-
sen Rick Kuit, Lars Veenhof en Ric-
ky van Putten kwam de bal via een 
voorzet over de grond in de kluts te-
recht bij Keita Inoue, die binnen 2 
minuten een 1-0 voorsprong ople-
verde. De D3 bleef een hoog tempo 
voetballen, dekten de tegenstander 
kort waardoor RAP niet in zijn spel 
kwam. Lars Veenhof slalomde knap 
door de verdediging en schoot de 2-
0 binnen. Een groot deel van de eer-
ste helft was de D3 op de helft van 
de tegenstander door goed com-
binatievoetbal. Toch kreeg RAP 2 
grote kansen, maar de kegel van 

dichtbij werd door Kevin Mayen-
burg klem gepakt, en de 2e stompte 
hij tot corner, en voorkwam daarbij 
een tegendoelpunt. Verder hield de 
verdediging praktisch alles tegen, 
meerdere keren werd er goed naar 
buiten toe uitverdedigd. De twee-
de helft was spannend, maar er was 
wel volop strijd en inzet en de D3 
was bereid elkaar te helpen als het 
nodig was. De verdediging kwam 
wel meer onder druk maar hield de 
boel goed dicht. RAP probeerde van 
alles maar het lukte ze niet. Terecht 
werd een tegendoelpunt afgekeurd, 
deze werd met de hand het doel in 
geslagen, dat zag iedereen. 
De D3 had niet veel kansen in de 
tweede helft, maar gaf ook niet veel 
kansen weg, uiteindelijk weer 3 
punten erbij. De D3 heeft het goed 
gedaan.

Uithoorn - Bij Legmeervogels is af-
gelopen week een modern digitaal 
scorebord in gebruik genomen.

Het oude bord was vorig jaar stuk 
gegaan en reparatie was te duur.
Dankzij de Club van 100 van Leg-
meervogels, zij steunen de vereni-
ging bij onvoorziene uitgaven die 

niet direct uit de contributie betaald 
kunnen worden, is het mogelijk ge-
worden dit bord aan te schaffen.
Wilt u ook op deze manier Legmeer-
vogels ondersteunen, neem dan 
contact op met Frans Lakerveld, 
voorzitter van de Club van 100, het 
telefoonnummer van Frans is 0297-
567182.

Nieuw digitaal scorebord 
voor Legmeervogels
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Vreugde, teleurstelling en berusting na uitslagen 
verkiezingen

VVD met zeven zetels de 
grootste partij
vervolg van de voorpagina
Grootste winnaar van de verkiezin-
gen is de nieuwe partij DUS ge-
worden, een combinatiepartij van 
GroenLinks en D66. GroenLinks 
had in de oude raad twee zetels en 
D66 was nog niet vertegenwoor-
digd in de raad. Nu komen ze als 
DUS met maar liefst 4 zetels in de 
raad. “Geweldig, fantastisch”, was 
de eerste reactie van Elfriede Hen-
raad van DUS. Zij stond tweede op 
de lijst, dus raadslid: Op de vraag of 
de landelijke stijging van D66 mee-
geholpen heeft of dat het DUS-ge-
voel voor deze overwinning heeft 
gezorgd is ze heel stellig: “Ik weet 
zeker dat het DUS-gevoel de door-
slag heeft gegeven bij onze kiezer. 
Natuurlijk heeft het samengaan met 
D66 een goede uitwerking voor de 
nieuwe partij gehad, maar wij heb-
ben heel duidelijk aangegeven waar 
wij voor gaan. Duurzaamheid, de 
jeugd en financiën.” En direct een 
wethouder? “Ja, Ria, dat kan niet an-
ders toch. Geweldig. We hebben er 
keihard voor gewerkt en we zijn be-
loond. De kiezers kunnen er van op 
aan, dat we gaan doen wat we be-
loofd hebben”, aldus een gelukkige 
Elfriede.

Opgelucht
Gemeentebelangen kon niet echt 
blij zijn: hun partij leverde - net als 
vier jaar geleden - weer een zetel in. 
Van 4 naar 3 zetels: “Natuurlijk had-
den we liever willen winnen, maar 
ik ben in ieder geval voor zover op-
gelucht, dat we maar een heel klein 
deel hebben verloren. Maar de winst 
zit erin dat we in De Kwakel heel 
sterk hebben gescoord en dat is na-
tuurlijk een heel goede steun in de 
rug voor de toekomst.
Ook het CDA was natuurlijk niet ge-
lukkig. Ook zij leverden net als vier 
jaar geleden, weer een zetel in en 

komen nu uit op slechts 3 zetels. 
De kersverse nieuwe fractievoorzit-
ter en lijsttrekker van het CDA, Jor-
dy Keimes, was zichtbaar teleurge-
steld en verdrietig: “Jazeker, verdrie-
tig”, was zijn eerste reactie. “Verlie-
zen is natuurlijk altijd verdrietig. Je 
hoopt toch met een goeie campagne 
een goed lokaal beeld neer te zetten, 
in plaats van het landelijke beeld dat 
steeds meespeelt. Ondanks dat zijn 
we toch een hele zetel kwijt. Dat be-
tekent de komende vier jaar kei-
hard werken en kijken waardoor het 
komt. Het is te makkelijk om nu te 
zeggen dat het komt door het Bal-
kenende effect. Ik denk dat we ge-
woon naar onszelf moeten kijken.”

Nog kans dat jullie een 
wethouder kunnen leveren?
“Nou, ik weet het niet. Er zijn twee 
partijen die groter zijn en de VVD is 
heel groot, dus we gaan eerst maar 
eens een afwachtende houding in-
nemen. De winnaars gaan voor en 
dat zijn wij niet. Gemeentebelangen 
heeft ook wel verloren, maar is nu 
wel de derde partij van Uithoorn en 
wij vierde, dus afwachten maar”, al-
dus Jordy.
De Partij van de Arbeid kreeg de 
hardste klap te verwerken. Zij gin-
gen van 5 terug naar 3 zetels. De zit-
tend wethouder Levenbach liet heel 
duidelijk blijken dat hij dit niet ver-
wacht had, bijna gehalveerd: “Nee, 
dit hadden we echt niet verwacht. Ik 
had wel verwacht dat we wat zou-
den zakken, gezien de landelijke 
peilingen, maar dat het zo zou uit-
pakken, nee, echt niet verwacht.

Dit houdt dus waarschijnlijk ook 
in, dat je niet zult terugkomen als 
wethouder en je je werk niet kan 
afmaken
”Ja, dat vind ik heel erg. Ik had ge-
hoopt dat ik de komende vier jaar 

nog mijn tijd en energie had mogen 
geven aan de gemeente Uithoorn, ja. 
Ik heb veel plannen op de rails ge-
zet en de komende jaren moest er 
heel veel uitgevoerd gaan worden. 
Dat had ik graag gedaan, maar daar 
zal ik niet meer aan toekomen ge-
zien deze uitslag”, aldus een aange-
slagen wethouder Levenbach.
Er waren twee hele nieuwe partij-
en in Uithoorn en wel de Christen 
Unie en Ons Uithoorn. De Christen 
Unie haalde het niet: Ramon Bar-
ten, lijsttrekker van de CU bleef er 
rustig onder: “Ik ben niet verdrie-
tig, maar ik vind het wel jammer. We 
hadden graag meegedaan, maar de 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we 
er ook niet echt op gerekend had-
den. We zijn hieraan begonnen met 
een fifty-fifty gevoel. Het kon vrie-
zen en het kon dooien. We zijn wel 
teleurgesteld. We hebben zo weinig 
stemmen dat je je moet afvragen of 
je hier in Uithoorn ooit wel een zetel 
zou kunnen halen, maar dan zouden 
we moeten verdubbelen met stem-
men en dat is denk ik onhaalbaar.”

De Tweede nieuwe partij was Ons 
Uithoorn. Ontstaan uit ontevreden-
heid van Benno van Dam die als 
raadslid voor de PvdA al in de raad 
zat. Hij stapte een half jaar geleden 
uit de PvdA en richtte een eigen par-
tij op. Hij hoopte er met vijf of zes 
zetels in te komen. Dit is hem zeker 
niet gelukt. Hij gaat als eenmans-
fractie de komende vier jaar de raad 
in: “Ik ben zeker niet tevreden. Ik had 
echt gehoopt op vijf of zes zetels en 
dat was geen grootspraak. Ik geloof-
de er echt in. Nu 1, ja, het is jammer. 
Het is ook geen prettig vooruitzicht 
om in je eentje al dat werk te moe-
ten gaan doen in de raad. Dat is wel 
heel zwaar, maar het is niet anders.” 
Dit waren de eerste reacties van de 
fracties, direct na de verkiezingen. 

VVD grootste partij van Uithoorn

Er was de hele avond flink veel belangstelling voor de uitslag

Druk, druk, druk.

Hier was de uitslag nog niet bekend en proost Jordy Keimes op een goede uitslag

Jerioen Verheijen wordt gefeliciteerd met de geweldige uitslag voor zijn partij

Tussenstanden bekijken, tot het laatst toe bleef het spannend

Twee wethouders? Jeroen Verheijen VVD en Ria Zijlstra DUS?

Als Ons Uithoorn twee zetels had gekregen had het er zo uitgezien


