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Vanaf heden 
Verhuren wij ook 

aanhangers

De Kwakel - Met het slopen van 
de eerste woning hebben Jan van 
den Berg Jeths, directeur Woon-
groep Holland en Jeroen Verheijen, 
wethouder gemeente Uithoorn het 
startschot gegeven voor de nieuw-
bouw aan de Boterdijk in De Kwa-
kel. 
In totaal worden 32 eengezinshuur-
woningen van Woongroep Holland 
langs de Boterdijk vervangen door 
35 nieuwbouwwoningen, verspreid 
over vier locaties. Drie van de oor-

spronkelijke bewoners keren terug 
naar een nieuwbouwhuurwoning, 
de overige bewoners wonen inmid-
dels elders in De Kwakel en omge-
ving. Naar verwachting zijn voor de 
zomer de sloopwerkzaamheden af-
gerond en kan er gestart worden 
met de nieuwbouw.

Huurwoningen
Er komen 17 sociale huurwonin-
gen: vijf eengezinswoningen, zes 
startersappartementen en zes se-

niorenappartementen. De apparte-
menten verdeeld over drie gebou-
wen met elk een uitstraling van een 
eengezinswoning. De huurwonin-
gen komen tegenover ‘Poldersport’.

Koopwoningen
Ook worden er koopwoningen ge-
bouwd langs de Boterdijk. Dit zijn 
veertien twee-onder-één-kapwo-
ningen, deze komen dichter bij het 
centrum van De Kwakel te staan. 
Info: www.wonenaandeboterdijk.nl.

Start nieuwbouw Boterdijk

Vrijwilligers van de Groengroep Uithoorn en Vrienden van het Egeltjesbos zorgen met hun kinderen voor een ‘opge-
ruimd stukje natuur’ in hun eigen buurtpark

Egeltjesbos door vrijwilligers 
weer in een tiptop conditie
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 5 
maart is door een flink aantal vrijwil-
ligers hard gewerkt om het Egeltjes-
bos, op de gemeentelijke kaart aan-
gegeven als ‘Natuurgebied De Kwa-
kel’, weer in tiptop conditie te bren-
gen voor het naderende voorjaar. 
Van 10.00 tot 13.00 uur zijn de lief-
hebbers van een mooi en origineel 
stukje natuur onder de bezielende 
leiding van wethouder Ria Zijlstra en 
bestuursleden van de ‘Vrienden van 
het Egeltjesbos’, aan de slag geweest 

om afgesneden riet op te ruimen, te 
snoeien, wilgen te knotten, zwerf-
vuil te verzamelen en het groen af te 
voeren. Dat gebeurt met een soort 
draagbaren. Jong en oud deden hier 
aan mee en men vermaakte zich op-
perbest. Lekker buiten aan de slag 
en in beweging zijn kun je verbinden 
aan het onderhoud van het Egel-
tjesbos. Op de keper beschouwd 
doet zich dat helemaal niet als een 
‘bos’ voor, maar eerder als een dras-
sig landschap waar rietkragen, lage 

bossages en waterpartijen de over-
hand hebben. Overigens best mooi 
en goed passend in het landschap. 
Maar ook dat verdient het nodige 
onderhoud en omdat het een buurt-
park is zijn er altijd vrijwilligers en 
natuurliefhebbers die graag de han-
den uit de mouwen steken om het 
allemaal netjes te houden. Het Egel-
tjesbos grenst aan de Irislaan en Ro-
zenlaan in de meest westelijk gele-
gen woonwijk van De Kwakel.
(Lees verder elders in deze krant)

Uit hoorn - Vanaf week 1 neemt ba-
sisschool Toermalijn 10 weken lang 
deel aan het Europese Schoolfruit-
programma! Het doel van dit pro-
gramma is om kinderen te stimule-
ren meer groente en fruit te eten in 
plaats van zoetigheid. 
Binnen dit programma krijgen al-
le leerlingen van OBS Toermalijn, 
in een tijd van 10 weken, 20 por-
ties groente en fruit aangeboden op 
school. 
Onder deze gezonde tussendoor-
tjes vallen bekende groente- en 

fruitsoorten, zoals appel en tomaat. 
Hiernaast maken de kinderen ook 
kennis met ‘nieuwe’ groenten, zo-
als rettich. Ook wordt er in de les-
sen aandacht besteed aan gezonde 
voeding voor kinderen. Op deze ma-
nier leren de kinderen op een speel-
se wijze dat gezond eten ook erg 
lekker kan zijn en dat dit belangrijk 
is voor de ontwikkeling. Zelfs op de 
meester- en juffendag van 17 febru-
ari smaakten de fruitspiesen heer-
lijk en zagen de kinderen dat trak-
taties ook erg gezond kunnen zijn!

Wie Weet 
of ik nog 

leef?
Op oudjaarsdag 2010 is deze 
witte kater weggelopen van 
Aan het Spoor in Uithoorn. 

Pablo is vier jaar oud en heeft 
zwarte vlekken op zijn kop en 
op de linkerflank en een zwarte 
staart. Hopelijk is hij ergens 
liefdevol opgevangen door 

mensen die niet weten waar 
hij thuishoort. 

Heeft u Pablo ergens gezien, 
neemt u dan contact op 

met de dierenbescherming 
Uithoorn/de Ronde Venen;  

tel 0297-343618

Seniorenmiddag 2011 bij Dansschool Colijn
Uit hoorn - Mede door het optreden 
van de Luane Hawaiians werd de Li-
ons-seniorendag 2011 een sfeervol-
le happening. Met nog meer seni-
oren dan vorig jaar was er weder-

om een recordaantal bezoekers. Het 
gevarieerde programma met onder 
andere in de pauze een professio-
nele dansdemonstratie viel bijzon-
der goed in de smaak bij onze Uit-

hoornse senioren. Door de prima in-
zet van Dansschool Colijn was het 
totale programma weer een gezel-
lig uitje voor onze ‘gouden’ mede-
dorpsbewoners.

Het schoolfruitprogramma 
bevalt kids Toermalijn goed 

Drie EHBO verenigingen 
gaan samenwerken
Uit hoorn - De drie EHBO vereni-
gingen in Uithoorn en De Kwakel, 
St. Camillus, K.N.V. EHBO afd. Uit-
hoorn en St. Vincentius, hebben af-
gesproken dat ze gaan samenwerken 
in het AED project. Een AED (Auto-
matische Externe Defibrillator) dient 
ervoor om slachtoffers met een acu-
te circulatiestilstand een stroomstoot 
toe te dienen waardoor het hart weer 
op gang gebracht kan worden. Alleen 
reanimatie is niet voldoende hier-
voor. De inzet van een AED maakt 
dat de overlevingskansen aanzienlijk 
vergroot worden. Om dit project een 
kans van slagen te geven zijn er drie 
voorwaarden:
1. voldoende vrijwilligers die actief 

uit gaan rukken op reanimatie 
meldingen 

2. voldoende financiële middelen 
voor de aanschaf van alarme-
ringsapparatuur 

3. sponsoren die een AED 7/24 uur 
beschikbaar willen stellen.

Om een en ander te verduidelij-
ken worden er twee informatieavon-

den gehouden: Morgenavond, don-
derdag 10 maart in De Kwakel. Lo-
catie: kantine van voetbalvereniging 
KDO. Aanvang: 19.30 uur.  Op dins-
dag 22 maart a.s. in Uithoorn. Loca-
tie: Sport- en activiteitencentrum De 
Scheg. Aanvang: 19.30 uur. Op deze 
avonden zullen twee presentaties ge-
geven worden:
- Wat is het doel en de opzet van 

een AED project in de gemeente 
Uithoorn en De Kwakel

- Waarom zijn de 6 minuten zo cru-
ciaal (www.6minuten.nl)

Deze presentaties worden gegeven 
door de heren Peter van den Nouland 
en Peter Dik. Deze informatieavon-
den zijn vrij toegankelijk voor alle ge-
interesseerden. Aan het eind van de 
avond kunt u zich ook opgeven voor 
dit project. Daartoe zullen formulieren 
gereed liggen. Als er voldoende aan-
meldingen zijn, zal er een stichting 
opgericht worden die de verantwoor-
delijkheid neemt voor dit AED pro-
ject. Het e-mailadres: stichting_aed_ 
uithoorn_de_kwakel@live.nl.

Veel workshops 
bij CREA
Uit hoorn - Crea heeft de smaak te 
pakken en heeft voor april en mei ook 
al een workshop gepland. Op 17 april 
is de workshop Keramiek door Mar-
tina Dielen aan de beurt en in mei 
gaan de creatievelingen wolvilten, 
gegeven door textiel kunstenares Ria 
Demarteau. Maar eerst op 20 maart 
de workshop kalligrafie door me-

Drie allochtone vrouwen 
vertellen hun verhaal
Uithoorn - NVVH Vrouwennet-
werk Uithoorn organiseert komen-
de maandagmiddag 14 maart in de 
Schutse aan de Merodelaan in Uit-
hoorn een middag waar drie alloch-
tone vrouwen hun eigen verhaal 
zullen vertellen. 

Aanvangstijd is 14.00 uur. Vrouwen, 
gevlucht, hun huis, hun land, hun 
vertrouwde omgeving verlaten, hun 
rugzakje vol met ervaringen. Vrou-
wen die in een wildvreemd land op-
nieuw moeten beginnen, zich moe-
ten aanpassen, begrip moeten creë-

ren voor hun situatie, alles is anders 
dan thuis. Drie allochtone vrouwen 
willen u vertellen over hun achter-
grond, hun cultuur, hun land van 
herkomst, hun herinneringen en 
hun tradities. Zij hebben hun verha-
len in de zak van het schort dat ze 
dragen. Die verhalen zijn vaak aan-
grijpend, interessant of grappig. 
De toegang voor leden van het 
NVVH Vrouwennetwerk is gratis. 
Niet-leden betalen 1,50 euro p.p.

vrouw Josje Castenmiller-Breemen. 
Deze workshop begint om 14.00 uur 
en eindigt om 17.00 uur en is zowel 
voor de oudere jeugd als volwasse-
nen. CREA is daarom ook blij dat Jos-
je bereid is gevonden om deze work-

shop nog een keer te geven. De prijs 
van deze unieke workshop bedraagt 
20 euro, dit is inclusief materiaal en 
een heerlijk kopje koffie/thee. Opge-
ven kunt u bij Crea, tel. 0297-561291 
of via de www.crea-uithoorn.nl
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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

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhui-
zingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

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.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

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

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

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland: 88.9 MHz 
 ether en 94.4 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 mede-
delingen 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

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

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

E-mail: griffie@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 10 maart 2011 in het gemeentehuis. De bij-
eenkomst begint met het Informatief Beraad om 19.30 uur. Na een kor-
te schorsing volgt de Raadsvergadering om 20.40 uur of zoveel eerder 
of later wanneer het Informatief Beraad afgelopen is.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 10 mAARt 2011

informatief Beraad
Voorzitter: J.E. Henraat

1 Opening - Agenda informatief Beraad. 19.30 uur
1.1 inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
1.2 mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.
1.3 Presentatie wmO 19.40 uur
 College geeft toelichting op ontwikkelingen WMO. 
 Na presentatie ruimte voor vragen en debat 
 sluiting informatief Beraad en korte schorsing 20.30 uur

Raadsvergadering
Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2 Opening - stilte - primus 20.40 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 10 maart 2011
2.2 mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 17 februari 2011
2.4 ingekomen stukken tot en met week 8
2.5 spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
2.6 Ambtseed griffier

Politiek debat

3 interpellatie door raadsleden. Reactie van college. 20.50 uur
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording 
 door college.
3.1 Discussienota Gemeentelijke bijdrage van de 21.00 uur 
 stadsregio Amsterdam (RV11.05)
 Gevraagd wordt een voorkeur uit te spreken voor het 
 handhaven van het niveau van bezuinigingen
3.2 Begrotingswijziging GR werkvoorzieningschap Amstel  21.15 uur
 en meerlanden (RV11.06)
 Voorgesteld wordt in te stemmen  
 met de begrotingswijziging 
 einde beraadslagingen - schorsing -  21.30 uur
 politiek beraad fracties

stemmingen

4.1 stemming over onderwerpen uit het politiek debat  21.40 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en 
 eventuele stemverklaringen).
4.2 stemming over het volgende (hamer)stuk: 21.45 uur
 1. Grenscorrectie tussen de gemeenten Uithoorn, 
      Nieuwkoop en Kaag & Braassem (RV11.04)
 2. Bekrachtiging geheimhouding Vinckebuurt (RV11.07)
 sluiting openbare vergadering 21.55 uur
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De bezoekers werden verwelkomd 
door burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn. “Gabe Roodhart zal na 40 
jaar in dienst waarvan 12 jaar als ge-
meentesecretaris afscheid nemen 
van Uithoorn. Zijn ervaring en kennis 
zijn een inspiratie geweest voor de-
ze middag.” aldus Oudshoorn. Ver-
volgens kreeg dagvoorzitter Koos 
van Huissteden (BMC; voorheen ge-
meente Uithoorn) het woord en hij 
kondigde de eerste spreker aan. Van 
Huissteden was benieuwd wat Harrie 
Aardema, bijzonder hoogleraar pu-
bliek management, zou vertellen over 
het thema van de middag. 

Jezelf veranderen en spin 
in het web
De presentatie van Harrie Aarde-
ma, ‘Naar een nieuwe generatie or-
ganisatieconcepten’, begon ingeto-
gen, maar werd al snel levendig met 
prikkelende stellingen. In zijn betoog 
kwam vooral naar voren dat het be-
langrijk is om jezelf te veranderen, in 
plaats van anderen te willen veran-
deren. Dit is één van de componen-
ten van inspirerend leiderschap. Aar-
dema  sloot af met de uitspraak dat in 
de toekomst de rol van de gemeente-
secretaris meer dan ooit die van een 
spin in het web wordt. Er zal meer in 
een team gewerkt moeten worden 
met een goede verbinding naar de 
politiek. 

Gedeelde waarden
De dagvoorzitter luidde de volgen-
de gastspreker in door te zeggen: “Je 
zal maar talentontwikkelaar zijn, dat 
heeft haast geen aankondiging no-
dig.” Met deze veelbelovende woor-
den begon talentontwikkelaar Max 
Havelaar met zijn presentatie ‘Ge-
deelde waarden en ambities leiden 
tot het hoogst haalbare prestatieni-
veau’. Havelaar vertelde over een on-
derzoek naar inspirerend leiderschap 
dat in relatie staat tot het hoogst haal-
bare prestatieniveau. “Inspirerende 
leiders moeten op zoek gaan naar de 
gedeelde waarden binnen hun orga-
nisatie en naar gedeelde ambities en 
verlangens. Dit leidt tot een verande-
ring in het denken van “ik” naar “wij” “. 
Hierdoor ontstaat niet alleen een sa-
menwerking op basis van verstand 
[het hoofd] maar ook op basis van 
waarden [het hart]. Deze verbinding 
heeft de beste resultaten tot gevolg.”, 
vervolgde Havelaar. 
Hij eindigde zijn presentatie door de 
zaal iets mee te geven: “Ga op zoek 
naar de gedeelde waarden binnen 
uw organisatie.”

Binden en boeien
Met veel enthousiasme begon Eelco 
van Hout, senior adviseur bij BMC, 
aan zijn presentatie ‘Inspirerend lei-
derschap in relatie tot goed werkge-
verschap’. Regelmatig sprak hij de 
aanwezigen aan om hen te prikkelen. 
We weten al jaren dat er een krapte 
op de arbeidsmarkt gaat ontstaan, 
dus het blijft belangrijk om vooral 
jonge mensen te binden en te boei-
en binnen de organisatie. Hoe doe je 
dat? Ook Van Hout vroeg zich dit af 
en vertelde dat je vooral terug naar 
de basis moet. Bij goed werkgever-
schap staat een aantal punten cen-
traal. Ambitie, de organisatie waarin 
je werkt, het beleid van de organisa-
tie en het type mensen in je organi-
satie zijn belangrijk voor succes. Een 
goede werkgever zal hierin een ba-
lans weten te vinden en zal dus ook 
een inspirerend leider moeten zijn 
om dit voor elkaar te krijgen. Na deze 
woorden kondigde de dagvoorzitter 
de laatste spreker aan. Van Huisste-
den: “We hebben deze middag veel 
gehoord vanuit onderzoek en theo-
rie. Nu geven we Gabe Roodhart het 
woord. We gaan naar de praktijk.”

inspireren en geïnspireerd worden
De presentatie van Gabe Rood-
hart, ‘Leiderschap en leidinggeven: 
congruentie of noodzakelijk onder-
scheid?’, was vooral gebaseerd op 
zijn eigen rijke ervaring. “Als je werkt 
in een organisatie gaat het vooral om 
mensen met wie je al het werk moet 
doen. De mensen zijn dus heel be-
langrijk en daar moet je geen psy-
chologische spelletjes mee spelen,” 
stelde Roodhart. Zijn boodschap was 
dan ook: “Als je jouw organisatie wilt 
veranderen, begin dan bij jezelf en 
doe het ook met je eigen mensen. 
Neem ze mee in dit proces. Inspire-
ren en geïnspireerd worden zal hier-
door de komende jaren in gemeente-
land steeds belangrijker worden. Het 
zal een levensvoorwaarde zijn. Die 
gemeenten die hier echt invulling aan 
zullen geven, zijn succesvolle ge-
meenten. Het lijkt mij een genot om 
in zo’n gemeente te mogen werken.”

Na de vier gastsprekers was er ruim-
te voor discussie met de genodigden. 
Van Huissteden had een aantal vra-
gen waar enthousiast op werd gerea-
geerd. Na de discussie is de middag 
afgesloten met het bedanken van de 
sprekers en in het bijzonder Gabe 
Roodhart. Roodhart zal tot en met 31 
maart 2011 nog actief zijn binnen de 
gemeente Uithoorn.

inspirerend symposium 
over leiderschap
Donderdag 3 maart vond in de thamerkerk het symposium ‘inspire-
rend leiderschap voor de toekomst’ plaats. eind maart legt mr. G. (Ga-
be) Roodhart, gemeentesecretaris van de gemeente uithoorn, zijn func-
tie neer. Gelet op de rijke ervaring van de heer Roodhart vond het col-
lege het toepasselijk om bij zijn afscheid een symposium over leider-
schap te organiseren en ook hem uit te nodigen zijn ervaringen te delen.

In verband met het voorgenomen 
herstraten van Flottielje ligt het ont-
werpplan daarvoor ter inzage. De ge-
meente is geïnteresseerd in uw me-
ning over het plan en nodigt u daar-
om uit om uw reacties per brief of e-
mail kenbaar te maken. 
De inspraakperiode loopt van 2 maart 

tot 23 maart 2011. Een reactie per e-
mail kunt u sturen aan gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. E.J. Warmerdam.

De ontwerptekeningen liggen tot 
23 maart 2011 ter inzage 
in de hal van het ge-
meentehuis.

inspraak herstraten Flottielje

Frequenties RtV noord-Holland in 
Gemeente uithoorn 
Radio ether: FM 88.9 
Radio kabel: FM 89.9 
TV digitaal: CAIW 13 
TV Kabel: vanaf oktober 2010 niet meer beschikbaar

De Wmo-raad organiseert op donder-
dag 24 maart 2011 van 13.30-15.00 
uur een bijeenkomst voor mantelzor-
gers in het wijkcentrum ‘t Buurtnest, Ar-
thur van Schendellaan 59 1422 LB Uit-
hoorn. De ruimte is open vanaf 13.00 
uur.

Rapport mantelzorg 
In het najaar van 2010 is er op het ge-
meentehuis een rondetafelgesprek ge-
weest met mantelzorgers. Dit was een 
initiatief van de gemeente om meer in-

formatie te verzamelen rondom 
mantelzorg. Er was een grote 

belangstelling en aanmelding 
hiervoor maar niet ieder-

een kon worden uitge-
nodigd. Inmiddels is 

het rapport klaar. 

U kunt het vinden op de site www.wmo.
uithoorn.nl/mantelzorg. 

Bespreking rapport
Een van de aanbevelingen was om een 
tweede rondetafelgesprek te organise-
ren. Deze aanbeveling is niet overge-
nomen door de gemeente. Aanleiding 
voor de Wmo-raad om in actie te ko-
men en zelf een bijeenkomst te organi-
seren. Doel van de bijeenkomst op 24 
maart is de uitkomsten van het rapport 
te bespreken en meer informatie en 
meningen te verzamelen bij de man-
telzorgers van de gemeente Uithoorn. 
Met deze informatie kan de Wmo-raad 
B&W adviseren over het Wmo-beleid 
en in het bijzonder het mantelzorgbe-
leid.

Aanmelding voor bijenekomst 
24 maart
U kunt zich opgeven bij voorkeur per e-
mail: wmo-raad.uithoorn@telfort.nl of 

telefonisch: 0297-569844 na 19.00 
uur bij de secretaris van de 

Wmo-raad, mevrouw 
Thecla Marjot.

Oproep aan mantelzorgers
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aLGemene inFOrmatie

werk in 
uitvOerinG

werkzaamheden 
randhOOrnweG en 
zOOGdierenLaan

Al enige tijd is BAM Wegen bezig met 
het aanpassen van het parkeerter-
rein tussen Zoogdierenlaan en Rand-
hoornweg in Legmeer-West. Deze 
aanpassingen zijn nodig om de over-
steek tussen het parkeerterrein en 
het sportpark veiliger te maken.
Het gaat om:
-  het verplaatsen van de inritten van 

de Randhoornweg naar de Zoog-
dierenlaan.

-  het instellen van éénrichtingsver-
keer op dit parkeerterrein.

-  het mogeli jk maken van een 
rondrijbeweging in verband met 
het éénrichtingsverkeer.

Deze werkzaamheden duren tot en 
met 18 maart 2011

randhOOrnweG 
GedeeLteLijk aF-
GesLOten in 2 Fasen

Op de Randhoornweg wordt een 30 
km-plateau gemaakt in de hoek bij 
sportpark De Randhoorn en er komt 
een drempel bij het evenementen-
terrein. Bovendien krijgt het wegdek 
tussen Zoogdierenlaan en het evene-
mententerrein een extra asfaltlaag. In 
verband met deze drie werkzaamhe-
den wordt de Randhoornweg tijdelijk 
afgesloten:
-  Vanaf 7 maart 2011 tussen de 

laatste weg van het parkeerter-
rein bij het sportpark en de Zoog-
dierenlaan. Bij deze afsluiting kan 
het verkeer van en naar de Bre-
de School rijden via het parkeer-
terrein van het sportpark naar de 
Zoogdierenlaan.

-  Vanaf 14 maart 2011 tussen Vo-
gellaan en Zoogdierenlaan. Tij-
dens deze afsluiting wordt het 
verkeer omgeleid via Randweg, 
Noorddammerweg en Rand-
hoornweg. 

Alle omleidingsroutes worden met 
borden aangegeven. Geprobeerd 
wordt de aan deze werkzaamheden 
verbonden overlast tot een minimum 
te beperken. Door het weer kunnen 
de werkzaamheden uitlopen. 

tijdeLijke 
weGaFsLuitinG n201 
tussen LeGmeerdijk 
en POeLweG

De provincie Noord-Holland is be-
zig met de aanleg van een vrije bus-
baan tussen busstation Uithoorn en 
de kruising met de Legmeerdijk. Het 
verkeer moet van 6 t/m 25 maart 2011 
rekening houden met een omlei-
dingsroute. Van 6 t/m 18 maart 2011 
is de provinciale weg N201 tussen 

Legmeerdijk en Poelweg ’s avonds 
en ’s nachts afgesloten voor al het 
autoverkeer. De afsluiting geldt van 
20.00 uur ’s avonds tot 05.00 uur ’s 
morgens. Buiten deze tijden is de 
N201 open voor het verkeer. Ook in 
de nacht van zaterdag 13 maart is 
de weg open. De omleidingsroute 
loopt over de Zijdelweg en Legmeer-
dijk. De werkzaamheden vinden ge-
faseerd plaats. Op verschillende lo-
caties zal de aannemer asfalteren, 
markering op de N201 aanbrengen 
en nieuwe openbare verlichting plaat-
sen.  

verkeershinder 
zijdeLweG en aF-
sLuitinGen zijweGen 

Gebruikers van de Zijdelweg blijven 
voorlopig nog hinder ondervinden 
vanwege wegversmallingen. In de 
meeste richtingen is maar 1 rijstrook 
beschikbaar en kan er geen gebruik 
worden gemaakt van de opstelstro-
ken voor afslaand verkeer. Deze fase 
duurt tot medio mei. 
Wanneer deze werkzaamheden 
zijn afgerond, worden de Arthur van 
Schendellaan en In het Rond (zuid; 
ter hoogte van Geertruidahoeve) een 
aantal weken afgesloten. De Arthur 
van Schendellaan blijft dan wel toe-
gankelijk voor voetgangers en fiet-
sers. De gemeente verwacht alle 
werkzaamheden voor de zomerva-
kantie af te ronden, mits de weers-
omstandigheden het toelaten.

herinrichtinG buiten-
ruimte eurOParei 

Begin maart verwijdert aannemer 
Fronik aan de Europarei oude on-
derbeplanting en kapt diverse bomen 
die er slecht aan toe zijn. Ook wordt 
grond verzet in verband met nieuw 
aan te leggen gazons en plantper-
ken. Deze werkzaamheden duren tot 
aan de bouwvakvakantie. Nadere in-
fo: de heer E. Wanningen, tel.: 0297-
513111.

hinder vOOr verkeer 
dOOr werk aan bus-
baan (zuidtanGent)

De provincie Noord-Holland legt een 
vrije busbaan aan tussen busstation 
Uithoorn en de kruising met de Leg-
meerdijk. Op verschillende plaatsen 
zal de aannemer asfalteren, marke-
ring op de weg aanbrengen en nieu-
we openbare verlichting plaatsen. 
Het verkeer moet rekening houden 
met enige overlast. 

verkeershinder op n201 
van 28 februari t/m 18 maart
Er komt een nieuwe middenberm in 
de N201 en daarom wordt het auto-
verkeer in de richting Aalsmeer tot 
vrijdag 18 maart 18:00 uur over een 
omleiding (over het fietspad) langs 
het werk geleid. Fietsers rijden over 
de al bestaande omleiding voor fiet-
sers langs de Betula over het terrein 
van de Bloemenveiling.

nadere info?
Heeft u vragen? Dan kunt u deze per e-
mail stellen aan de heer E. van Beze-
ij, projectleider, via busbaanuithoorn 
@noord-holland.nl

Maandag 7 maart heeft Ria Zij l-
stra 8 inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel in het zonnetje gezet 
door ze te belonen met een ZAP-
speldje(ZwerfAfvalPakker - ZAP’per). 
Deze actieve mensen hebben zich in 
2010 ingezet om zwerfafval in de ge-
meente op te ruimen.

nederland schoon
Volgende week begint de Week van 
Nederland Schoon (12 t/m 18 maart). 
Uithoorn doet al een aantal jaren mee 
aan deze week en heeft besloten om 
mensen die zich buitengewoon in-
zetten te belonen. De acht nu onder-
scheiden mensen zijn:

 marga moeijes: Marga (Buurtbe-
heer Legmeer) heeft zich de af-
gelopen jaren en ook dit jaar weer 
enorm ingezet om de scholen in 
De Legmeer te laten meedoen aan 
het schoonmaken van de omge-
ving. 

 Petra van Leeuwen: Petra (Buurt-
beheer De Kwakel) zet zich elk jaar 
weer in om de bewoners van De 
Kwakel te mobiliseren hun buurt 
schoon te maken en te houden.

 nicole van der knaap: Samen 
met Petra van Leeuwen is zij een 
belangrijke schakel in de schoon-
maakacties in De Kwakel.

 bertil boers: Bertil is directeur 
van OBS De Zon in De Kwakel die 

zich elk jaar inzet voor een schone 
omgeving rondom zijn school.

 catja de raay: Catja zet zich sa-
men met de roeivereniging Michiel 
de Ruyter in om de oevers van de 
Amstel schoon te maken. Daar-
naast maakt ze ook regelmatig zelf 
schoon in haar eigen woonomge-
ving.

 jan van vliet: Jan organiseerde 
samen met 10 medebewoners van 
Buitenhof een schoonmaakactie 
rondom dit gebouw.

 henk wevers: Henk heeft georga-
niseerd dat er met een aantal men-
sen het busstation en omgeving 
zijn schoongemaakt. 

 Paul van roekel: Paul is zeer ac-
tief binnen zijn school Thamen 
om rond de school het zwerfafval 
aan te pakken. Regelmatig gaat 
hij schoonmaken met klassen en 
besteedt hij in zijn techniekles-
sen veel aandacht aan zwerfafval. 
Daarnaast is hij met een aantal 
klassen afgelopen schooljaar op 
bezoek geweest bij de gemeente-
werf.

De gemeente is trots op deze mensen 
en hoopt dat hun inzet andere men-
sen inspireert. Meer informatie over 
de Week van Nederland Schoon ziet u 
elders op deze gemeentepagina of op 
de website van de gemeente.

acht inwoners zijn beloond 
met een zaP-speldje

verkiezingsuitslag Provinciale 
staten verkiezingen 2011 
 
Partij 2011  2011 2007 2007
 stemmen percentage stemmen percentage

VVD 3927 31,3% 2825 29,4%
Partij van de Arbeid 1787 14,4% 1522 15,8%
CDA 1458 11,6% 2432 25,3%
SP 945 7,5% 1213 12,6%
GROENLINKS 677 5,4% 502 5,2%
D66 1094 8,7% 249 2,6%
Partij voor de Dieren 246 2,0% 272 2,9%
ChristenUnie-SGP 172 1,4% 258 2,7%
Partij voor de Vrijheid 1805 14,4% -- --
De Groenen 5 0,0% -- 0,5%
Ouderenpartij Noord-Holland 179 1,4% -- 3,0%
50PLUS 234 1,9% -- --
OHVSP -- -- 286 --
NHADG -- -- 50 --
 
verkiezingsuitslag 2011

aantal stemgerechtigden   2011 2007

Ongeldige stembiljetten   7 ?
Aantal uitgebrachte geldige stemmen  12529 9609
Aantal uitgebrachte blanco stemmen   13 48
Kiesgerechtigd   20742 19818
Opkomstpercentage   60,5% 48,74%

schoonmaakacties
Op zaterdag 12 maart gaat Nederland 
weer massaal de straat op om zwerf-
afval op te ruimen. Deze opschoon-
dag is de start van de Week van Ne-
derland Schoon. Vorig jaar hebben 
ruim 1000 inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel geholpen met deze grote 
schoonmaak. Scholen hebben toen 
de Uithoornse straten schoonge-
maakt. Maar ook drijfafval in de Am-
stel en afval rond het Zijdelmeer is niet 
aan de aandacht ontsnapt. Dit jaar wil 
de gemeente het succes van afgelo-
pen jaar evenaren en roept ook nu uw 
hulp in.

hoe doet u mee?
Het staat u vrij een actie te bedenken, 
zolang het maar om een schoonmaak-
actie gaat. Een grote of kleine actie, in 
de directe omgeving of op een andere 
plaats, er is veel mogelijk. U kunt de-

ze actie plannen op zaterdag 12 maart 
tijdens de Landelijke Opschoondag, 
maar het is ook mogelijk om op een 
andere dag in de Week van Nederland 
Schoon aan de slag te gaan. Via on-
derstaande gegevens kunt u contact 
opnemen met de gemeente of een op-
bouwwerker. In overleg plannen we 
uw actie in en kunnen we u, waar mo-
gelijk, ondersteunen met grijpers, vuil-
niszakken en een veegwagen.

waar kunt u zich aanmelden?
Om de acties goed te kunnen plan-
nen en organiseren vragen wij u om 
contact op te nemen met Giel Payens. 
Dit kan telefonisch 0297-561127 of via  
e-mail nederlandschoon@uithoorn.nl  
onder vermelding van ‘opschoon-
dag’. Tot aan de Week van Nederland 
Schoon zullen wij regelmatig contact 
met u houden om de actie goed voor 
te bereiden.

Uithoorn, schoont weer op!
de week van nederland schoon: 
grote schoonmaak in uithoorn
van 12 tot en met 18 maart is het weer zover: de tiende editie van de 
week van nederland schoon. Gemeente uithoorn doet ook dit jaar mee; 
op verschillende locaties worden schoonmaakacties georganiseerd. u 
kunt ook meehelpen! hoe? dat leest u in deze rubriek.

tijdelijk hondenborden
Veel hondenuitlaters houden zich 
goed aan de regels voor de honden-
gebieden. Maar jammer genoeg niet 
iedereen. Wij krijgen nog steeds veel 
klachten over hondenpoep op ande-
re groenstroken, de stoep en zelfs 
op speelveldjes. Om nog eens extra 
duidelijk te maken dat deze plekken 
geen onderdeel zijn van het honden-
uitlaatgebied plaatsen we op diver-
se overlastplaatsen tijdelijke borden.

nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden 
te vinden bij het Reptielenpad .
 
extra controles
Op de plekken waar de borden staan 
wordt extra gecontroleerd door de 
gemeentesurveillanten. Als zij een 
overtreding constateren, kunnen ze 
een boete uitdelen. 

de algemene regels
Wat zijn ook al weer de regels? In Uit-
hoorn zijn de hondenroutes en -los-
loopgebieden duidelijk aangewezen 

met opvallende borden en paaltjes. 
De paaltjes met rode (uitlaatroute) en 
groene (losloopgebied) plaatjes ge-
ven de grenzen aan. Op de losloop-
gebieden hoeft hondenpoep niet te 
worden opgeruimd. Daar mogen hon-
den lekker los lopen. Op de honden-
routes moeten de honden zijn aange-
lijnd en moeten drollen op verhardin-
gen worden opgeruimd. In het groen 
mogen ze blijven liggen. Overal el-
ders moeten honden altijd zijn aange-
lijnd en moet hun poep worden opge-
ruimd. Op speelplaatsen mogen hon-
den helemaal niet komen. Meer infor-
matie staat op http://www.uithoorn.nl/
Wonen_en_wijken/Wijken_en_buur-
ten/Honden

nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen via e-mail 
(gemeente@uithoorn.nl, o.v.v. hon-
denborden), telefonisch (513111) of 
schriftelijk (gemeente Uithoorn, post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn) een loca-
tie voor tijdelijke hondenborden voor-
stellen. Geregeld zetten we de bor-
den op een nieuwe locatie.

nieuwe locatie tijdelijke 
hondenborden

Buurtbeheer Legmeer heeft veiligheid 
en leefbaarheid hoog in het vaandel 
staan. Deze leefbaarheid komt soms 
in het gedrang door overlast van jeugd 
op bijvoorbeeld het parkeerterrein bij 
het KNA-gebouw, bij de voetbalkooi en 
op diverse andere plaatsen in De Leg-
meer. Aan deze overlast wil Buurtbe-
heer graag wat doen, maar heeft daar-

bij uw hulp nodig. Om te kunnen be-
palen wanneer en waar u jon-

gerenoverlast ervaart, heeft 
Buurtbeheer Legmeer een 

speciaal e-mailadres in 
het leven geroepen. 

Daar kunt u uw 
meldingen 

doorge-
ven. 

De mailtjes worden periodiek verza-
meld en beoordeeld door buurtbeheer, 
Stichting Cardanus, de gemeente en 
de politie. Met de verkregen gegevens 
kunnen deze instanties beter inspelen 
op overlastvraagstukken, doordat be-
ter zicht komt op tijden, plaatsen en an-
dere overlastpatronen. De resultaten 
worden tijdens bewonersoverleggen 
op 19 april, 6 september en 15 novem-
ber 2011 met u in het bewonersoverleg 
Legmeer  besproken.  Het mailadres 
is jeugdenlegmeer@hotmail.com. Al-
le bewoners van De Legmeer kunnen 
op dit mailadres jongerenoverlast mel-
den.  Daarbij is het in ieder geval be-
langrijk  tijd, plaats en ervaren overlast 
te vermelden. Zonder deze gegevens 
kan de melding helaas niet behandeld 
worden. Let op: het gaat hier om over-

last door jeugd. Meldingen over an-
dere overlastzaken kunt u bij 

de bekende instanties 
blijven melden. 

jeugd en overlast in de Legmeer
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ACTIVITEITEN KALENDER
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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

11 mrt. The Mix:: Kids@themix, kinderdisco tot 12 jaar. Aanvang: 19.00 En-
tree: 3 euro

12, 13 mrt. Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50, 2e verkoopweekend Kunst 
van Zolder, 12.00-17.00 uur. 

12 mrt. The Mix Motörheadavond met Gunslinger (UK) en Snaggletoöth. Aan-
vang: 20.30 uur Entree: 7 euro

15 mrt.  Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
17 mrt. Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Zaal open 9.15 uur. Start: 10.00 

uur.
18 mrt. The Mix: Afscheid Dagmar Baartman, jongerenwerkster The Mix. Di-

verse optredens. Aanvang: 20.30 uur. Entree gratis.
20 mrt. SCAU presenteert in Thamerkerk Klaas Hofstra en Regina Albrink 

“Liszt” voordracht en muziek. Aanvang 14.30 uur. Entree: 12 euro.
20 mrt.  Van 14.00-17.00 uur organiseert Crea Uithoorn een workshop kal-

ligrafie in Fort a/d Drecht. Docente Josje Castenmiller- van Bree-
men. Kosten inclusief materiaal en koffi e/ thee: 20 euro. Opgeven bij 
Crea, tel. 0297561291

23 mrt. Bingo in ’t Buurtnest, start 13.45 uur. 

25 mrt. Modeshow in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 15 uur. Inschrijving ‘s och-
tends aan de bar. 

25 mrt. Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 uur.
1 apr. Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
2 apr. Postzegelveiling in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10-15 uur.
 1,50 euro voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
3 apr. Ierse Muziek van Kilshannig in de Thamerkerk.  Aanvang 14.30 uur. 

Entree €12,50. Kaarten via de webshop www.kilshannig.nl of op de 
dag zelf aan de zaal. 

5 apr. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, aanvang: 20.00 uur.
5 apr. Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie?, aanvang: 19.30 uur.
10 apr. SCAU presenteert in Thamerkerk: Nadia Davids en Klara Wurtz, cello 

en piano; 14.30 uur.
12 apr. Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 uur. 

Toegang gratis.
12 apr. Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19:30 uur
12 apr. Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans, 19:00 

uur
15 apr. Kienavond bij KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel, 20.00 uur.
16, 22 apr. Genesius speelt ‘Vrouwen op bestelling’ in Dorpshuis De Quakel 
12 apr. Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans, 19.00 

uur
19 apr. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 uur
23 apr. 20.15 uur, zaal open 19.30 uur; entree 7,50 euro.
23 apr.  ANBO presentatie i.s.m. Bureau Onderwijs Projecten op het overdek-

te gedeelte van het Amstelplein van 11-16 uur.
29 apr. Koninginnemarkt, loterij, wijksteunpunt Bilderdijkhof.
30 apr. Klaverjassen Dorpshuis De Quakel start 13.30 uur. Inschrijving vanaf 

12.30 uur. 3,50 euro.
5 mei  Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (2,50 euro) 13.30 

uur
10 mei Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 uur. 

Toegang gratis

10 mei Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa 20.00 uur
12 mei Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 uur
27 mei Accordeonmuziek in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 14.30 uur; kaartver-

koop aan de bar. 
27, 28  Sport & Spelweekend Legmeervogels.
en 29 mei 
28 mei Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersprt De Kwakel; 10.00-

16.00 uur
2 juni  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, inschrij-

ving 10.00-12.00 uur.
5 juni  Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start tussen 

11.00 en12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is gratis.
14 juni  Bingomiddag ANBO in wijksteunpunt Bilderdijkhof; 13.30-16.00 uur. 

Toegang gratis
14 juni Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19:30 uur
21 juni Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
12 juli Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 uur
30 aug. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa 20:00 uur 
6 sept.  Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein, 19:30 uur
11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 uur
18 okt. Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest 19:30 uur
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 19.30 uur 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20:00 uur 
15 nov. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 uur 
22 nov. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
29 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur 
13 dec. Bewonersoverleg Europarei 13 december ‘t Buurtnest 19.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activitei-
ten voor de rest van het jaar op onze website 
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurt-
beheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. 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, tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den 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 schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de be-
zwaartermijn 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 even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voor-
ziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de pre-
sident van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voor-
ziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem 
richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift 
worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE

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

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

meente Uithoorn 2008: Inzageperiode: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Inzageperiode: on-
beperkt.

Tijdelijk:
-  Aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijk aanleggen van een bouwweg 

voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie De Kwakel Zuid. Inzageperio-
de 28 januari t/m 10 maart 2011 ter inzage bij de receptie in de hal van het ge-
meentehuis. Nadere info: de heer M. Brink, tel. 0297- 513 111

- Verkeersbesluit geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de 
lading zwaarder zijn dan 35 ton op de Boterdijk tussen de Watsonweg en de 
Drechtdijk en instellen parkeerverbod aan weerszijden van de Boterdijk ter 
hoogte van nummer 94 en ter hoogte van nummers 60 t/m 74. Inzageperiode: 
2 februari t/m 16 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der Waals, 0297- 
513111.

- Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 liggen van 1 maart 2011 t/m 12 
april 2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Nadere info: mevrouw R. 
Visser, 0297-513111. 

- Het Besluit fi nanciële tegemoetkomingen Wmo 2011 ligt van 1 maart 2011 t/m 
12 april 2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Nadere info: mevrouw 
R. Visser, 0297-513111. 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Ringslang 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Ontvangen 25 februari 2011.
- Langs de Baan 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakopbouw op de eerste verdieping en het vervangen van een kozijn in de 
voorgevel. Ontvangen 28 februari 2011

- Geertruidahoeve 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een dakopbouw. Ontvangen 28 februari 2011

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de wo-

ning, plaatsen van een overkapping en het wijzigen van de gevel. Ontvangen 2 
maart 2011

Thamerdal
- Wilhelminakade 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 

de huidige schuren en carport door een blokhut. Ontvangen 27 februari 2011.
- Wilhelminakade 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

serre. Ontvangen 28 februari 2011.
- Zijdelveld naast 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het saneren van as-

best. Ontvangen 1 maart 2011.

Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 92, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel. Ontvangen 2 maart 2011.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Boterdijk 60 - 74, 96 - 114, 117, 119, 125, 127, 141 - 159, omgevingsvergun-

ning voor het oprichten van 35 woningen / appartementen. Bezwaar: t/m 11 
april 2011.

- Noorddammerweg 13, omgevingsvergunning voor het bouwen van een be-
drijfswoning met bijgebouw. Bezwaar: t/m 14 april 2011.

- Wilgenhof 56, omgevingsvergunning voor het doortrekken van de schuine kap 
aan de achterzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achter-
zijde. Bezwaar/Beroep: t/m 14 april 2011.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Ringslang 16, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar/Beroep: t/m 14 april 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 20, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de achterzijde. Bezwaar: t/m 14 april 2011
- Goudlijster 6 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten 

van de woning en het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant. Bezwaar t/m 
15 april 2011.

- Amstelplein, vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een in-
cidentele standplaats ten behoeve van de verkoop van kerstbomen op 10 en 
17 december 2011. Bezwaar t/m 12 april 2011

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 179, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 15 april 2011.

Zijdelwaard (Zijdelwaard en Europarei)
- Potgieterlaan 1, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 12 april 2011.
- Staringlaan 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 14 april 2011.

Rectifi catie
- Albert Verweylaan 9, omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de be-

staande erfafscheiding. Bezwaar: t/m 5 april 2011. Moet zijn
- Albert Verweylaan 97, omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de be-

staande erfafscheiding. Bezwaar: t/m 5 april 2011.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- N201 ,ontheffi ng van de geluidsnorm in de avonduren aan de provincie Noord-

Holland voor werkzaamheden aan de aansluiting van de Zuidtangent Oosttak 
op de N201 van 6 t/m 11 maart en van 13 t/m 18 maart 2011. Bezwaar t/m 12 
april 2011.

 BEKENDMAKING REGELS PERSOONSGEBONDEN BUDGET WET 
 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2011 VAN G2, 
 HET SAMENWERKINGSVERBAND AALSMEER-UITHOORN 2011 

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op 
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over 
de wijze waarop het invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van deze wet. 
Dit wordt onder andere vastgelegd in de Beleidsregels Wmo. Vooruitlopend op de 
Beleidsregels Wmo 2011 heeft het Dagelijks Bestuur de Regels Persoonsgebon-
den budget Wmo 2011 opgesteld.

In de Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 zijn de regels rond het ver-
krijgen van een Persoonsgebonden budget en het verantwoorden van de beste-
ding ervan opgenomen. Op 7 februari 2011 heeft het Dagelijks Bestuur besloten 
de Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 vast te stellen per 1 april 2011. 
De Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 gaan onderdeel uitmaken van 
de later dit jaar op te stellen Beleidsregels Wmo 2011.

Ter inzage
De Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 ligt van 1 maart 2011 t/m 12 
april 2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Gedurende deze periode kun-
nen zienswijzen met betrekking tot de Regels Persoonsgebonden budget Wmo 
2011 worden ingediend. 

 BEKENDMAKING BESLUIT FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN 
 VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VAN G2, 
 HET SAMENWERKINGSVERBAND AALSMEER-UITHOORN 2011

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan 
op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen 
over de wijze waarop het invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van de-
ze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Besluit fi nanciële tegemoetko-
mingen Wmo. 

In het Besluit fi nanciële tegemoetkomingen Wmo 2011 is de hoogte van de fi nan-
ciële tegemoetkoming van de in de Verordening voorzieningen Wmo vastgestel-
de voorzieningen opgenomen. Het Besluit fi nanciële tegemoetkomingen Wmo 
wordt jaarlijks geactualiseerd. Op 7 februari 2011 heeft het Dagelijks Bestuur be-
sloten het Besluit fi nanciële tegemoetkomingen vast te stellen per 1 januari 2011. 

Ter inzage
Het Besluit fi nanciële tegemoetkomingen Wmo 2011 ligt van 1 maart 2011 t/m 12 
april 2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Gedurende deze periode kun-
nen zienswijzen met betrekking tot de wijziging op het Besluit fi nanciële tegemoet-
komingen Wmo 2011 worden ingediend. 

 BEKENDMAKING VASTSTELLING VERORDENING RUIMTE- 
 EN INRICHTINGSEISEN PEUTERSPEELZALEN

De gemeenteraad van Uithoorn heeft op donderdag 17 februari 2011 het besluit 
genomen om de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen ge-
meente Uithoorn, 2011 vast te stellen. Eén dag na deze publictaie zal de oude Ver-
ordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Uithoorn, 2005 worden inge-
trokken en treedt de nieuwe Verordening in werking.

U kunt de verordening inzien via de website van de gemeente Uithoorn, bij het 
gemeentelijk informatiecentrum in het gemeentehuis, de openbare bibliotheek en 
dorpshuis De Quakel.
Uithoorn, 9 maart 2011
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeentes  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden 
loket Wonen, Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en/of 
gehandicapten (Wtcg)
De Wtcg geldt sinds 1 januari 2009 en is in 
de plaats gekomen van de fiscale regeling 
buitengewone uitgaven. met de Wtcg richt 
de overheid zich op chronisch zieken en ge-
handicapten die extra zorgkosten maken. of 
een tegemoetkoming wordt verstrekt, is af-
hankelijk van de persoonlijke situatie.

Er is dit jaar een nieuwe doelgroep die recht 
heeft op een tegemoetkoming aan toegevoegd. 
Voor deze groepen registreren gemeenten de 
gegevens. Het gaat om mensen die voldoen 
aan een van of beide onderstaande criteria, op 
basis van een beschikking uit de Wmo.

 Gebruikers van rolstoelen (manueel en elek-
trisch) die op basis van de Wmo zijn verstrekt. 

Het betreft alle gebruikers die op 31 december 

van het tegemoetkomingsjaar 2010 een (elektri-
sche) rolstoel in gebruik hadden.  
Deze gebruikers zijn aan het Centraal Adminis-
tratie Kantoor (CAK) doorgegeven. Het CAK is 
de instantie die de tegemoetkomingen in 2011 
uitkeert dan wel verrekend met de eigen bijdra-
gen die u betaalt voor huishoudelijke verzor-
ging. De tegemoetkoming is vrijgesteld van in-
komstenbelasting en heeft geen invloed op de 
hoogte van de aftrekposten bij de regeling spe-
cifieke zorgkosten. Het vaste bedrag dat chro-
nisch zieken en gehandicapten bij de buitenge-
wone uitgaven mochten optellen, is komen te 
vervallen. Wilt u meer weten over de Wtcg? Zie 
de website van het CAK: www.hetcak.nl. Bij het 
Loket Wonen, Welzijn en Zorg in het gemeente-
huis liggen folders die u kunt ophalen.

nieuwe leveranciers hulpmiddelen Wmo 
Sinds 1 januari 2011 heeft de G2, het Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn contrac-
ten voor de Wmo-hulpmiddelen met de volgen-
de drie leveranciers:

 Meyra Services & Retail (MRS) 
 Beenhakker 
 Welzorg 

De nieuwe contracten vragen om 
een nieuwe werkwijze
Wanneer is vastgesteld dat een Wmo-hulpmid-
del voor u noodzakelijk is, zal een Wmo-con-
sulent u uitnodigen op het gemeentehuis of bij 
u een huisbezoek afleggen. Dit met het doel te 
bepalen welk hulpmiddel het meest geschikt is 
voor u en aan welke eisen/maten/aanpassin-
gen deze moet voldoen. In de nieuwe contrac-
ten hebben wij met de leveranciers afgespro-
ken dat -wanneer een hulpmiddel uit het kernas-
sortiment voor u geschikt bevonden wordt de-
ze meteen na de passing door de leverancier bij 
u wordt achtergelaten. Voor de gemeente Uit-
hoorn zijn de contracten op 1 januari 2011 inge-
gaan. Voor de gemeente Aalsmeer gaan de con-

tracten op 1 april 2011 in. Tot die datum is Been-
hakker in Aalsmeer de enige leverancier.

Heeft u vragen over de drie leveranciers 
of de nieuwe werkwijze?
Neem dan contact op met het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. Contactgegevens en openings-
tijden zijn links op deze pagina te vinden. 

goede score klanttevredenheidsonderzoek 
Werk en inkomen (g2)
eind 2010 is er klanttevredenheidsonder-
zoek afgenomen onder de cliënten van 
het cluster Werk en inkomen. Het is voor 
de gemeenten Aalsmeer-Uithoorn (g2) 
van groot belang om te weten hoe cliënten 
over de dienstverlening denken. in dit rap-
port worden de prestaties van het cluster 
Werk en inkomen vergeleken met die van 
12 andere gemeenten in nederland (de re-
ferentiegroep). Zo zien we de sterke en 
minder sterke punten van onze dienstver-
lening en wordt duidelijk inzichtelijk ge-
maakt wat er nog verbeterd kan worden.  

onderzoeksresultaten 
De algemene dienstverlening van het cluster 
Werk en Inkomen scoort een 7,7 dit is hoger 
dan de referentiegroep (7,3).

cliëntcontact en informatievoorziening
De cliënten zijn zeer tevreden over klant-
vriendelijkheid; de behandeling aan de ba-
lie (8,2) en behandeling aan telefoon (8,1) 
worden positief beoordeeld. De openingstij-
den van de balie (7,1) worden iets lager ge-
waardeerd. Inmiddels (vanaf 1 januari 2011) 
zijn de inloopspreekuren en de telefonische 
spreekuren verruimd. De cliënten zijn erg po-
sitief over de duidelijkheid van het informatie-

materiaal en waarderen de volgende punten 
met een 7,5: 

 het taalgebruik in de folders en formulie-
ren; 

 de snelheid waarmee ze antwoorden krij-
gen op hun vragen. 

In vergelijking met de referentiegroep scoort 
het G2 samenwerkingsverband Aalsmeer-
Uithoorn op het gebied van informatievoor-
ziening op alle aspecten hoger. Ook waarde-
ren cliënten de inspanningen die uitgevoerd 
worden om ze te attenderen om de verschil-
lende minimaregelingen (7,4). 

Verbeteringen 
In het rapport worden ook nog enkele verbe-
terpunten aangedragen. Het meest genoem-
de verbeterpunt is dat mensen vinden dat er 
teveel formulieren en kopieën aangeleverd 
moeten worden voor een aanvraag. Het clus-
ter Werk en Inkomen gaat uitzoeken hoe de 
papieren rompslomp verminderd kan wor-
den. Kortom, cliënten van het cluster Werk en 
Inkomen zijn zeer tevreden, er worden over 
de gehele linie hogere scores gehaald dan 
de referentiegroep. 
Het cluster Werk en inkomen blijft continu 
haar best doen om de klanttevredenheid 
op niveau te houden. 

Wijziging uurtarief persoongebonden budget huishoudelijke verzorging 
Vanaf 1 april 2011 wijzigt het uurtarief 
van het persoongebonden budget in 
het kader van de Wet maatschappelij-
ke ondersteuning voor huishoudelij-
ke verzorging. er zal een zogenoemde 
tweedeling komen, namelijk een uurta-
rief voor particuliere hulp (deze is maxi-
maal e 15,-) en een uurtarief voor hulp 
van een professionele zorgaanbieder 
(deze is maximaal e 20,-). 

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn heeft voor deze 
tweedeling gekozen, omdat gebleken is dat 
een tarief van maximaal e 15,- een marktcon-
form tarief is voor het inhuren van particuliere 
hulp (particuliere hulp kan uw buurvrouw, klein-
dochter of kennis zijn). Een tarief van maximaal  
e 20,- wordt gehanteerd voor het inhuren van 
een hulp bij een professionele zorgaanbieder. 
Dit heeft te maken met extra kosten die een 
zorgaanbieder moet maken (bijvoorbeeld de 

huur van een gebouw, ondersteunend perso-
neel, aanbieden van cursussen, etc.). Heeft u 
een persoongebonden budget voor huishoude-
lijke verzorging? Dan ontvangt u binnenkort een 
beschikking van de gemeente over de wijziging 
van het uurtarief. 
Heeft u vragen over uw persoonsgebonden 
budget en de mogelijke wijzigingen? Neem dan 
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg. Contactgegevens en openingstijden zijn 
links op deze pagina te vinden. 

ELKE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR
TUINCENTRUM DE HUIFKAR
Oosterlandweg 32 • 3641 PW Mijdrecht • Tel. 0297-59 38 30 • www.dehuifkar.com

INGAAND DONDERDAG 10 MAART, VRIJDAG 11 MAART, ZATERDAG 12 MAART

Lente in de lucht 

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do : 8.15-18.00 uur
vrijdag : 8.15-21.00 uur
zaterdag : 8.15-17.00 uur

Viola grootbloemig, winterhard
Viool F1 op kleur • 10 stuks in tray

Tuinaarde, 30 liter
(Normaal 4 voor 5,- euro)
Afhaal prijs

Narcissen in pot
21cm doorsnede

Veel licht, geen volle 
zon. Aarde vochtig 
houden, uitgebloei-
de bloemen ver-
wijderen. Kan zowel 
binnen als buiten 
neergezet worden.

Diverse soorten kruiden
voor in de tuin/keuken. Thym, Oregano,
Rozemarijn, Salie, Kerrie, Peterselie, Marjolein.

Van 2.29

Voor 1.39

 

6 zakken voor 5.00

Van 11.95

Voor 6.95

Normaal 2.9 9

Nu 3 voor 4.99

De prijzen zijn afhaalprijzen inclusief BTW, maar exclusief decoratiemateriaal. • Wijzigingen in prijs en model, evenals zetfouten voorbehouden. • Prijzen zijn geldig gedurende de looptijd van deze advertentie of zolang de voorraad strekt.



pagina 6 Nieuwe Meerbode  - 9 maart 2011

Regio - Je kunt nog niet op de fiets 
stappen zonder handschoenen, 
maar de krokussen komen toch 
echt al uit de grond. Het voorjaar 
is in aantocht! Tijd om ook in huis 
wat leuke nieuwe decoraties neer 
te zetten. Komende zaterdag 12 

maart is er weer van 10.00 tot 17.00 
uur een open dag in het bloemen-
atelier van Karin van Dierendonck 
voor het nieuwe workshopseizoen. 
Op deze open dag kun je een indruk 
krijgen van de workshops die in de 
komende maanden gegeven zul-
len worden. Er is voor elk wat wils: 
prachtige hanging baskets, decora-
ties voor de bad/slaapkamer, guir-
landes en taarten voor in de keu-
ken en nog veel meer. Je kunt met-
een inschrijven, dus neem je agenda 
mee. Kom gezellig inspiratie opdoen 
en snuif alvast wat van het voorjaar 
op. De koffie staat klaar en het gaat 
weer heel gezellig worden. De open 
dag vindt plaats in het atelier aan de 
Tuinderslaan 4 in Mijdrecht

Open dag bij Karin van 
Dierendonck Bloemen 

DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 27 
Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein 
Amstelplein 3 Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

sticHting weLzijn
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn, 
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn, 
tel. 0297-523726

vvv/AnwB
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.

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

BrAnDweer 
& PoLitie

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

inforMAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl, 
nES A/D AmSTEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

124e jaargang

OPlAgE: 14.200

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
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

sinds 1888

ALArMnUMMer 112
www.112.nl

Knotgroep aan de slag op 
fort aan de St. Aagtendijk
Uithoorn - Op zaterdag 14 maart 
gaat de Knotgroep Uithoorn weer 
aan de slag op een fort van de Stel-
ling van Amsterdam. Dit keer op het 
Fort aan de Sint Aagtendijk. Dat ligt 
bij Beverwijk. Deze forten verdie-
nen goed onderhoud. Om het ka-
rakteristieke van deze verdedigings-
linie zichtbaar te houden, maar ook 
om de natuurwaarde van de omge-
ving van de forten te stimuleren. In 
en rond de fortgracht komen allerlei 
vogels hun rust zoeken.

Het Landschap Noord-Holland, dat 
ook dit fort beheert, heeft de Knot-
groep gevraagd om weer de drie-

jaarlijkse knotbeurt uit te voeren. 
Het fort ligt dicht tegen de snelweg 
de A9 ter hoogte van Beverwijk.
Het knotten begint om 9.00 uur en 
duurt tot ongeveer 13.00 uur. Van-
af de werkschuur aan de Elzen-
laan kan er gecarpoold worden om 
8.15 uur. Iedereen die van een actie-
ve ochtend in de buitenlucht houdt, 
is van harte welkom. De knotgroep 
zorgt voor goed gereedschap, hal-
verwege voor koffie met koek en tot 
slot voor soep. Zorg zelf voor werk-
kleding, waterdicht schoeisel en een 
beker met lepel. Voor meer infor-
matie: Bert Schaap 0297-565172 of 
www.knotgroepuithoorn.nl

IVN verzorgt 
excursie naar
Ridderhofstad 
Gunterstein

Regio - De IVN-afdeling De 
Ronde Venen en Uithoorn houdt 
op zondag 13 maart om 14.30 
u een Stinzenplantenexcursie 
op het landgoed Gunterstein in 
Breukelen. 

De jonkheer stelt speciaal voor 
deze gelegenheid zijn privébin-
nentuin open. Samen met de 
IVN gidsen wordt gekeken naar 
de stinzenplanten die in maart al 
volop in bloei staan.

Ook wordt gekeken naar de uit-
bottende knoppen van bomen 
en struiken en wordt er gekeken 
en geluisterd naar vogels.

De deelnemers kunnen op eigen 
gelegenheid naar Gunterstein 
gaan maar het verdient aanbe-
veling zoveel mogelijk gezamen-
lijk te rijden.

Daarom wordt u verzocht zich 
om 14.00 uur te verzamelen bij 
het Oude Spoorhuis op de hoek 
Demmerik/Spoorlaan in Vinke-
veen.
Aangeraden wordt om warme 
kleding en laarzen of stevige 
schoenen te dragen. Als u een 
verrekijker hebt, neem die dan 
mee. 

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Nel Bouwhuijzen, 
telefoon 0297-261982.

Zondagmiddag 3 april:
Concert Regiokoor De 
Ronde Venen in R.K. kerk

Regio - Regiokoor De Ronde Ve-
nen geeft op zondagmiddag 3 april 
a.s. een concert in de R.-K.-kerk Jo-
hannes De Doper in Mijdrecht/Wil-
nis. Op het programma staan wer-
ken van Johann Sebastian Bach en 
zijn tijdgenoten Antonio Vivaldi en 

Jan Dismas Zelenka. De muzika-
le begeleiding wordt verleend door 
het inmiddels vertrouwde NAtio-
naal Symfonisch KAmerorkest (ook 
wel kortweg NASKA genoemd) en 
de algehele leiding is in handen van 
dirigent Gert J. Hans. “Wij zijn bij-
zonder blij dat deze muziekmiddag 
in deze prachtige kerk kan plaats-
vinden. Dankzij de voortreffelijke en 
enthousiaste samenwerking met de 
Stichting Vrienden van het Monu-
ment Johannes de Doper zijn we in 
staat de grote groep muziekvrien-
den en –vriendinnen te ontvangen. 
Het wordt een prachtig concert”, al-
dus voorzitter Roel Rademaker van 
Regiokoor De Ronde Venen. Aan-
vang van het concert is om 15.00 
uur. Op het programma staan: Mag-
nificat in D van J. D. Zelenka (1679-
1745), Kantate BWV 147, Kantate 
BWV 75 en Concert voor hobo en vi-
oolstrijkers BWV 1060 van J.S. Bach 
(1685-1750) en Magnificat RV 610 
van A. Vivaldi (1678-1741).

Toegangskaarten zijn à 16 euro ver-
krijgbaar bij Boekhandel Mondria 
in Mijdrecht, Drogisterij De Bree in 
Vinkeveen en bij de leden van het 
koor.

VLC leerlingen knotten wilgen
Regio - In het kader van maat-
schappelijke stage deden alle twee-
de klassen van het VLC deze win-
ter vrijwilligerswerk. Meer in het bij-
zonder was dat de activiteit wilgen 
knotten.
Onder begeleiding van de mentor, 
ouders en een paar vrijwilligers van 
recreatie Midden Nederland gingen 
de klassen in de buurt van de Vin-
keveense Bosdijk wilgen te lijf om 
deze vakkundig te knotten zodat 

de bomen weer kunnen uitschieten 
en behouden blijven in het prachti-
ge polderlandschap van het Groe-
ne Hart.

De overheid heeft verplicht gesteld 
dat alle leerlingen in het voortgezet 
onderwijs een flink aantal uren vrij-
willigerswerk doen. Dit omdat men 
bang is dat binnen enkele jaren 
het sociale leven tot stilstand komt 
door een gebrek aan vrijwilligers. De 

leerlingen leren dus door deze acti-
viteit wat het begrip inhoudt. 
Met goede moed en flinke werklust 
gingen de groepen aan het werk en 
na vier uur knotten was meestal een 
honderd tot honderd vijftig meter 
bomen gekortwiekt.

Over een paar maanden gaan de 
tweede klassers een activiteit be-
geleiden bij de gemeente De Ron-
de Venen. 

Sijbrants & Van Olst en ‘theo’: een 
zeer opvallend mooie combinatie 

Regio - Al meer dan 20 jaar is ‘theo’ 
een designmerk van wereldfaam. 
Opgericht door twee Antwerpse 
opticiens, Wim Somers en Patrick 
Hoet, is het merk uitgegroeid tot een 
fenomeen als het gaat om opvallen-
de modellen en technieken. De re-
trolook is een terugkerend thema, 
maar ‘theo’ kopieert geen modellen 
‘uit de tijd van toen’.

Het merk laat er zich vooral door in-
spireren. Na de Vingt-, Trente-, Qua-
rante- en Soixantemodellen lanceert 
ontwerper Wim Somers nu opnieuw 
4 retro-geïnspireerde monturen. 

Cinquante
Cinquante + un, Cinquante + deux, 
Cinquante + trois en Cinquante 
+ quatre zijn de nieuwe modellen. 
Duidelijk geïnspireerd op de zes-
tiger jaren, toen unisexs en zwarte 
oversized modellen het modebeeld 
waren. En ook nu weer tast ‘theo’ de 
grenzen af en komt met nieuwe mo-
gelijkheden. 

Titanium
Binnen de uitgebreide VinGtage 
collectie koos het merk voor het 
eerst voor vederlicht en oersterk ti-
tanium. De modellen zien er zwaar 

Wim Somers, opticien en designer van de ‘theo’brillen

en stevig uit, maar dat zijn ze beslist 
niet. Het hoekstuk werd bovendien 
met een speciale techniek geplooid, 
waardoor er toch een kunststoflook 
is. Doordat de veren flexibel zijn, zijn 
ze ook nog eens heel gemakkelijk 
perfect passend te maken. 

Klinknageltjes
Kenmerkend voor de zestiger jaren 
waren de sierklinknageltjes (de ri-
vetten), die nodig waren om ste-
vigheid te realiseren. Tegenwoordig 
hoeft dat niet meer.
Daarom heeft ‘theo’ de rivetten als 
design-element gebruikt en ze ge-
vuld met epoxyhars. En naar goede 
gewoonte, worden er heel wat vro-
lijke kleurtjes toegepast, contraste-
rend met het montuur.

Daarnaast is er de keuze voor min-
der opvallende ton-sur-ton rivetten. 

Kom passen
Elk design is beschikbaar in 8 kleu-
ren waaronder rood, felgroen, fuch-
sia en turkoois, maar ook zwart, 
donkergrijs en paars. Kom ze ge-
rust passen en ontdek welk model 
en welke kleur het beste bij u past.
Bij Sijbrants & Van Olst Speciaalop-
tiek bent u altijd verzekerd van sta-
te-of-the-art design en het beste 
advies op het gebied van monturen, 
lenzen en oogzorg.
Sijbrants & Van Olst Speciaaloptiek 
kunt u vinden aan Marktplein 21, in 
Uithoorn, tel. 0297-540777 of aan 
Sluisplein 1 in Ouderkerk a/d Am-
stel, tel. 020-4966082.



(vervolg van voorpagina)

De Kwakel - Sinds een paar 
jaar wordt er een beheerdag 
georganiseerd voor het Egeltjesbos 
waarbij het de bedoeling is dat een 
ploeg vrijwilligers onderhoudswerk 
op het terrein gaat uitvoeren. De 
vrijwilligers maken veelal deel uit van 
de ‘Vrienden van het Egeltjesbos’, een 
organisatie die in 2007 in het leven 
werd geroepen en sindsdien als vaste 
gesprekspartner van de gemeente 
optreedt als het gaat om het wel en 
wee van dit stukje polderlandschap. 
De organisatie is aangesloten bij 
de natuur- en milieuvereniging ‘de 
Groengroep Uithoorn’ die inmiddels 
40 jaar bestaat. De afdeling 
Groenbeheer van de gemeente 
ondersteunt de actie met onder 
meer gereedschap en advies. Maar 
ook andere natuurliefhebbers en 
bewoners rondom het Egeltjesbos 
mogen vrij en met eigen middelen 
aan de ‘onderhoudsdag’ deelnemen. 
Daarbij wordt het nuttige met 
het aangename verenigd, want 
tussentijds worden de ‘werklui’ 
getrakteerd op koffi e met koek en de 

deelnemende kinderen op limonade 
en snoep vanuit een opvallend 
gekleurde koek- en-zopiewagen.

Buurtpark
Het idee van het Egeltjesbos kwam in 
2000 ter sprake en is later ontstaan uit 
een samenwerkingsverband tussen 
burgers, gemeente en waterschap. 
Oorspronkelijk was het een 4,5 hectare 
grote kleipolder aan de rand van het 
buurtschap De Kwakel. De bedoeling 
was woonbestemming, maar de 
regels voor de geluidscontouren van 
de luchthaven Schiphol staken hier 
een stokje voor. Achteraf gezien een 
prettig besluit voor de bewoners 
in die buurt. Want het werd mede 
dank zij hun inspraak en inspanning 
omgevormd tot een multifunctioneel 
gebied in de vorm van een buurtpark 
met een landschappelijk en natuurlijk 
karakter, waar tevens gewandeld en 
gespeeld kan worden. Bovendien 
is er ruimte voor waterberging 
voor de achterliggende polder 
met veel glastuinbouw. Het is 
een uniek en ideaal gebied voor 
kinderen die op landtongen tussen 
het riet ongestoord hutten en 

noodbruggetjes kunnen bouwen en 
‘piraatje’ kunnen spelen. Daarnaast 
voelen zij zich verantwoordelijk voor 
hun stukje speelterrein om dit netjes 
en toegankelijk te houden. En dat op 
steenworp afstand van hun woonwijk. 
Het stukje ongerepte natuur biedt 
ook plaats aan allerlei soorten vogels, 
waaronder ook de ‘blauwborst’ die 
hier broedplaatsen heeft.

Klei voor Wilnis
Het Natuurgebied De Kwakel mist 
de echte kenmerken van een bos. 
“Dat klopt, de aanplant is daarvoor 
ook nog te jong, maar op den duur 
kan er zich wel bos vormen. Er zijn 
hier ook geen egeltjes, daar is het 
te nat voor. De naam Egeltjesbos is 
destijds gemakshalve gekozen als 
werknaam voor dit gebied dat toen 
nog ontgonnen moest worden”, legt 
Martin Tijdgat uit. Hij is bestuurslid 
van de Groengroep Uithoorn en 
behoort tevens tot de Vrienden van 
het Egeltjesbos. Hij woont in de 
woonwijk aan de rand van het gebied. 
“Het ging allemaal niet zomaar, want 
er was in 2002 geen geld om het 
volgens plan in te richten. Maar de 

dijkverschuiving in Wilnis bracht 
soelaas, want toen werd hier in de 
polder de klei afgegraven die nodig 
was voor versteviging 
van de dijken aldaar. 
Voor die grond moest 
worden betaald en met de 
fi nanciële opbrengsten 
kon toen het ontwerp 
van het Egeltjesbos in de 
jaren na 2003 ten uitvoer 
worden gebracht. Zo 
hebben alle partijen 
profi jt gehad van 
een samenloop van 
omstandigheden. 

De klei voor Wilnis 
ter versteviging 
van de dijken, de 
glastuinbouw achter 
de dijk die overtollig water kwijt 
moet en dat kan overlopen naar de 
waterpartijen in het Egeltjesbos, 
terwijl de bewoners van De Kwakel 
er een mooi landschappelijk ingericht 
park bij hebben en ook de kinderen 
zijn er blij mee.” Aldus Martin die 
met zorg delen van de wildgroei in 
de bossages met een snoeischaar te 

lijf gaat.  Hij weet wat hij doet omdat 
hij bij de gemeente Wijdemeren 
werkzaam is bij de afdeling milieu- en 

groenbeheer. 

Even verderop zijn kinderen 
met een zaag bezig om op ‘hun 
speelterrein’ onder leiding takken te 
verwijderen. 
De totstandkoming van het 
Egeltjesbos is in de gemeente 
Uithoorn een schoolvoorbeeld van 
burgerparticipatie.
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Egeltjesbos weer door 
vrijwilligers opgeknapt
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Uithoorn - Met carnaval mag je 
even iemand anders zijn. Je kunt je 
verkleden in wie of wat je maar wilt. 
Wil je een prinses zijn? Een beer? Of 
liever een piraat? Doe lekker mee. 
Iedereen verkleedt zich. 
Op woensdagmiddag 2 maart vier-
de Buurtbeheer Europarei carnaval. 
Ruim 40 kinderen dansten, renden 
en zongen blij met elkaar in ’t Buurt-
nest. De kinderen en ook sommige 
ouders waren verkleed gekomen. Ze 

zagen er prachtig uit. De zaal was 
mooi versierd met slingers en bal-
lonnen. Ook was er een ballonnen-
mevrouw gekomen, die voor ieder 
kind een vreemdsoortig dier maakte 
in allerlei kleuren. Superleuk!!! 
“Heel geslaagd!”, aldus oppasmoe-
der Marja, “de kinderen kunnen lek-
ker dansen, polonaise doen en hos-
sen. Feestelijke muziek!” “Leuke vrij-
willigers die goed voor de kinderen 

zorgen en ze moeten gewoon door-
gaan. Je ziet aan de kinderen hoe 
ze zich thuisvoelen!” Aan de zijkan-
ten van de zaal genoten de moeders 
volop van de pretoogjes van hun 
kinderen. 

Carnaval, bedoeld om lekker uit je 
dak te gaan vlak voor de vastentijd 
vóór Pasen, was een feest om nooit 
te vergeten!
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Kids van Europarei vieren 
carnaval in ‘t Buurtnest 

Bewonersoverleg Oude 
Dorp dinsdag 15 maart
Uithoorn - Op dinsdag 15 maart 
vindt het eerstvolgende bewoners-
overleg Oude Dorp plaats en alle in-
woners van deze buurt zijn hiervoor 
van harte uitgenodigd.
De aanvang is 19.30 uur, de loca-
tie is De Ponderosa. Tijdens dit be-
wonersoverleg passeren diverse on-
derwerpen de revue. Er wordt deze 
keer extra aandacht besteed aan de 
ophanden zijnde activiteiten in dit 
jaar zoals Koninginnedag, Neder-
land Schoon en andere kleinschali-
ge activiteiten waarvoor de inzet van 
bewoners hard nodig is.

Verder komen concrete zaken aan 
de orde zoals de verlichting langs 
de kade, de overlast van jongeren, 
de problematiek van de honden in 

het Oranjepark en de leegstand en 
verloedering van het Oude Dorp. 

Leefbaarheid
Een bewonersoverleg vindt in de re-
gel zo’n viermaal per jaar plaats en 
heeft een aantal functies. Zo biedt 
het u als buurtbewoner de mogelijk-
heid om andere bewoners van uw 
buurt te treffen en met elkaar van 
gedachten te wisselen over de leef-
baarheid in uw buurt. Verder biedt 
het buurtbewoners met eigen idee-
en of wensen de mogelijkheid te 
onderzoeken of hun plannen ook 
door andere bewoners worden ge-
dragen. Tijdens een bewonersover-
leg ontstaan dan bijvoorbeeld werk-
groepen om deze plannen nader te 
onderzoeken en eventueel samen 
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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.

Wegwerkzaamheden? 
Wanneer zijn ze weer klaar?
Hoera, de nieuwe N201 komt er/is in aanbouw/
zijn ze mee bezig... wat een feest.
Laat ik eerst even zeggen dat ik er naar uitkijk, 
want het gaat mij ook tijd schelen om mezelf tus-
sen de diverse bestemmingen te verplaatsen als 
‘ie klaar is. Jippie.
En oh, wegwerkzaamheden t.b.v. die omlegging 
van die nieuwe N201, no problem.
Dus waar gaat dit over zal men nu gaan denken? 
De enorme irritante en de steeds erger wordende 
hinder die je als omwonende ondervindt....
Ik kijk vanuit mijn huis direct op de bouwwerk-
zaamheden en nee, ik heb geen problemen met 
een afsluiting... we rijden gewoon om en staan 
zonder gemopper 20 minuten langer te wachten 
voor we 1 (!) kruispunt overgestoken zijn. En dat is 
niet alleen met de auto ! Maar dat duurde maar 1 
maand zoals aangegeven in de kranten. 
En nee, ik heb geen problemen met de mannen in 
geel outfit met hun ‘goede’ aanwijzingen om het 
verkeer aan te sporen vooral door te rijden als er 
(eindelijk) een tijdelijk stoplicht op groen springt.
Wat overigens een fantastisch toeterconcert ople-
vert, omdat de andere 3 stoplichten (of tellen de 
fiets/voetgangers-stoplichten ook mee?) nog lek-
ker 10 minuten (of langer) op rood blijven staan. 
Gelukkig hebben we allemaal een claxon in de 
auto en wensen die ineens te gebruiken... om 
07.00 uur in de ochtend !
En nee, ik ben ook helemaal niet boos op die stoe-
re mannen met hun stoere machines waarmee 
ze nu (het is 23.00 uur als ik dit bericht tik) de 

weg open aan het breken zijn, want waarschijn-
lijk heeft onze geweldige gemeente daar heus wel 
een vergunning voor afgegeven. (Wat alleen ner-
gens terug te vinden is in de kranten/op inter-
net...?)
Toch zou het leuk zijn als ze zo gaan stoppen, 
want na ruim 3 en half uur een boorhamer aan-
gehoord te hebben ben ik er wel even klaar mee.
En nee, ik ben ook heus niet boos op de hard-
werkende bouwvakker(s) die en passant van al-
les opbreken, wegslopen, veranderen, aanpas-
sen, afsluiten, wegslepen, besmeuren, omgooien 
en... nou ja, hun werk dus doen. Respect voor de 
mensen die dit zware werk voor ons opknappen 
en uiteindelijk gaan zorgen voor en betere verbin-
ding van A tot Z. Maar mensen die gebruik ma-
ken van de weg: laten we eerlijk zijn, hou op met 
dat getoeter als je voor een tijdelijk stoplicht staat 
...1) jouw voorganger kan er niets aan doen dat 
het wat langer duurt om over te steken en bo-
venal ...2) de aanwonenden willen buiten het ge-
hamer, geboor, gedril, gesloop, enzovoorts ook 
nog een beetje rust.. Oh, en gemeente: zouden 
jullie de omwonenden misschien iets beter wil-
len/kunnen informeren ? Al met al hebben we tot 
nu toe één brief mogen ontvangen en die ging 
over bepaalde afsluitingen en niet over de ver-
leende vergunning(en) over o.a. tot hoe laat de 
harde werkers met een drilboor bezig mogen zijn !
 

Bedankt allemaal!
S. Elenbaas

Gezocht getuige aanrijding parkeergarage 
Amstelplein, augustus 2010

Ik wil graag een oproep doen in de Nieuwe Meer-
bode,

Op dinsdag 31 augustus 2010 om 10.48 uur werd 
op het Amstelplein in de parkeergarage mijn auto, 
een ZWARTE RENAULT TWINGO, door een an-
dere bestuurder beschadigd. Dit is gezien door 
iemand en deze heeft een briefje onder mijn rui-
tenwisser geplaatst met de volgende mededeling.

“U bent linksachter aangereden door een licht-
grijze SEAT kenteken nr. DD-NH-85, tijd 10.48 
uur. “Ik heb het gezien, hij stapte niet uit, reed te-
gen uw auto aan, reed weer iets naar voren en 

draaide toen weer achteruit en reed vervolgens 
‘weg’.

Ik ben op verzoek van de politie en mijn verzeke-
ring op zoek naar deze getuige daar diegene die 
mijn auto heeft beschadigd volhoudt dit niet te 
hebben gedaan.

Voor alle duidelijkheid: de politie heeft al contact 
gehad met de dader, die eerst zei het geweest te 
zijn en nu weer ontkent dit gedaan te hebben.

M. de Schrijver
Telefoon 0297-546940.

uit te voeren: zo kunnen bewoners 
zich verenigen om samen sterker te 
staan. Tenslotte geeft het het buurt-
beheer Oude Dorp de mogelijkheid, 
onderwerpen aan ú als buurtbe-
woner terug te koppelen en met u 
af te stemmen. Het bewonersover-
leg Oude Dorp is voor iedere buurt-
bewoner van het Oude Dorp toe-
gankelijk: het is immers een over-
leg ván buurtbewoners vóór buurt-
bewoners en vaak zelfs dóór buurt-
bewoners. Het wordt ondersteund 
door Frans Huijbregts van Welzijns-
instelling Cardanus. Bent u geïnte-
resseerd in deelname aan dit over-
leg? Dan ziet men u graag verschij-
nen. Wilt u op voorhand de notulen 
van het voorgaande overleg ontvan-
gen of onderwerpen aan de agenda 
toevoegen, dan kunt u tijdens kan-
tooruren bellen naar 06 55 343141 
of mailen naar 
fhuijbregts@cardanus.nl. 
Graag tot ziens op 15 maart a.s. om 
19.30 uur in de Ponderosa.

Afgelopen zondagmiddag zijn vanuit het weiland 
naast de voormalige vuilnisbelt meerdere mollen-
klemmen meegenomen en zijn er wat vernielin-
gen aangericht. Dit is vermoedelijk gedaan door 
drie kinderen: twee jongens en een jong meisje, 
die vanuit het aangrenzende Meerwijk met een 
witte roeiboot naar het land toe waren gevaren. 
De eigenaar van de mollenklemmen is hierdoor 
behoorlijk gedupeerd en zal de klemmen graag 
terugbezorgd zien. De mollen worden gevangen 

om het weiland in goede staat te houden ten be-
hoeve van de koeien en het maaien van het gras.
Mocht u als ouder/verzorger dit berichtje lezen en 
de klemmen aantreffen, dan wordt u verzocht ze 
terug te bezorgen bij de eigenaar: Boterdijk 131 
De Kwakel.
 

Alvast hartelijk dank,
M.H. Wezel

Boterdijk 131, 1424 NE De Kwakel

Oproep aan ouders/verzorgers

Welpen van admiralengroep 
ontdekken een nieuwe planeet!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag zijn 
de welpen van de admiralengroep 
begonnen met het thema ‘ruimte’ bij 
de welpen. Via dit thema probeert 
men de kinderen spelenderwijs iets 
te leren over planeten en sterren-
beelden. 
De opkomst begon afgelopen za-
terdag met een verhaal over Eric 
die op de Koninklijke planeet woont 
samen met zijn ouders. Eric is een 
echte ontdekker en heeft al snel al-
le hoekjes en gaatjes ontdekt op 
zijn eigen planeet. Hij vraagt daar-
om aan zijn ouders of hij de ruimte 
in mag om andere planeten te gaan 
ontdekken. Met zijn ruimteschip ko-
men de scouts langs Saturnus, Ura-
nus en de Aarde. Bij elke planeet 
die ze zijn tegengekomen worden er 
kenmerken van de planeet verteld. 
Om het thema wat meer kracht bij 
te zetten hangen er in het welpen-
lokaal verschillende planeten en is 
het plafond versierd met sterren op 
een zwarte achtergrond. De kinde-
ren zijn afgelopen zaterdag begon-
nen om hun eigen planeet te ma-
ken. Zo kan Eric nog veel meer pla-
neten gaan ontdekken in de ruimte. 

Hoe zal dit aflopen? Dat weten na-
tuurlijk alleen de scouts van de ad-
miralengroep. Maar ben je 7+ en wil 
je zelf ook eens meedoen als pla-
netenontwerper, dan moet je even 
contact opnemen via de website 
www.admiralengroep.nl , daar kan 

je tevens zien wat ze allemaal nog 
verder aan activiteiten hebben: 
Spelen bij de welpen / Water+Spelen 
bij de waterwelpen / Alles op en om 
een boot bij de zeeverkenners / Lei-
ding en Loodsen die van alles orga-
niseren.



Regio - Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland willen 
dat de doorstroming van het verkeer 
in Amstel- en Meerlanden in de toe-
komst gegarandeerd blijft. Daarom 
is een studie uitgevoerd naar maat-
regelen om de doorstroming van het 
verkeer in dit gebied te garanderen. 
Mits daar draagvlak voor is, willen 
GS samen met de betrokken par-
tijen een aantal maatregelen gaan 
uitwerken. Hierbij gaat het om het 
aanpassen van wegvakken en kruis-
punten op en rond de N201. Voor 
een rondweg Amstelveen willen Ge-
deputeerde Staten onderzoeken of 
er een alternatief mogelijk is. 

In de vervolgstudie N201 zijn mo-
gelijke verkeersknelpunten beke-
ken die in de toekomst kunnen ont-
staan. Vervolgens zijn oplossingen 
aangedragen voor de periode 2015 
tot 2030. In de studie is ervan uitge-
gaan dat de omlegging van de N201 
tussen Hoofddorp en Amstelhoek is 
gerealiseerd. 

Maatregelen
Gedeputeerde Staten stellen voor 
om vier maatregelen voor te leggen 
aan de betrokken regiopartijen en, 
als hier draagvlak voor is, een aan-
tal maatregelen verder uit te wer-
ken. Het gaat hierbij om de volgen-
de maatregelen:
- Aanpassen kruispunten N201 in 

Haarlemmermeer
- Aanpassen kruispunten Fokker-

weg en aansluitingen A9
- Aanpassen N231-noord: kruis-

punt FloraHolland en (nieuwe) 
N201

- Aanpassen N231-zuid.
In de rapportage wordt de aanleg 
van een rondweg om Amstelveen in 
combinatie met het verbreden van 
de Zijdelweg gezien als oplossing 
voor de verkeersafwikkeling tussen 
de N201 en de A9. Omdat de rond-
weg in het rapport is geprojecteerd 
in een gebied dat in de structuur-
visie van de provincie is aangeduid 
als weidevogelgebied, willen GS de-
ze niet verder uitwerken, maar on-

derzoeken of er alternatieven moge-
lijk zijn. Verder vinden GS dat de in 
het rapport voorgestelde maatregel 
van het verbreden van de N201 tus-
sen de A4 en Fokkerweg geen pri-
oriteit heeft. Dit punt wordt weer 
opgepakt als er een definitief be-
sluit valt over het al dan niet aan-
leggen van de parallelle Kaagbaan.  
Het eindrapport van de vervolgstu-
die N201 wordt aangeboden aan de 
colleges van de bij de studie betrok-
ken gemeenten en aan de partijen 
die waren vertegenwoordigd in een 
klankbordgroep. 
Dit zijn provincie Utrecht, Stads-
regio Amsterdam, de gemeenten 
Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uit-
hoorn, De Ronde Venen en Amstel-
veen, Rijkswaterstaat, VNO-NCW, 
FloraHolland, Schiphol, Kamer van 
Koophandel, Transport en Logistiek 
Nederland en EVO. 

Toelichting: 
Toelichting op verder uit te werken 
maatregelen met betrokken partij-
en:
- Aanpassen kruispunten N201 in 

Haarlemmermeer.
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Ik zoek een baasje
Regio - Deze lieve Noorse bos-
kat op onderstaande foto zoekt een 
nieuwe baas die geen andere huis-
dieren heeft. Deze kat heeft een 

donkere bovenvacht en een lichte 
ondervacht. Heeft u interesse, wilt u 
dan contact opnemen met de Die-
renbescherming, tel. 0297-343618.

‘Liszt’ voordracht en 
muziek in de Thamerkerk
Uithoorn - ‘Liszt’ is de derde co-
productie van pianiste Regina Al-
brink en acteur Klaas Hofstra. Eer-
der speelden zij al de voorstelling 
“Een beker Poolse aarde” over Cho-

pin en de voorstelling “Beethoven”.
De regelmatige bezoekers kennen 
Klaas Hofstra van eerdere optre-
dens bij de SCAU, velen zullen zich 
de indrukwekkende voorstelling 

Regio rond N201 ook in 
de toekomst bereikbaar

Het gaat hier om het vergroten van 
de kruispunten op de N201.
Bij de uitwerking van dit onderdeel 
wordt rekening gehouden met an-
dere lopende studieprojecten in dit 
gebied, zoals de verbinding tus-
sen de N205 en N206 (doortrekken 
Bennebroekerweg). 
- Aanpassen kruispunten Fokker-

weg en aansluitingen A9.
Hierbij wordt gedacht aan de aan-
sluitingen ten zuiden van de Bos-
randweg en de nieuwe en oude 
aansluitingen op de A9.
- Aanpassen N231-noord: kruis-

punt Flora Holland en (nieuwe) 
N201.

Hier gaat het om het op lange ter-
mijn ongelijkvloers maken van de 
aansluiting van FloraHolland op de 
Legmeerdijk.
Ook de kruising met de nieuwe 
N201 moet dan worden aangepast. 
Voor de korte termijn wordt overwo-
gen de huidige gelijkvloerse krui-
sing aan te passen. Dit omdat de 
verkeersstromen na openstelling 
van de N201 meer noordwaarts ge-
oriënteerd zullen zijn (nu zuidwaarts 
richting huidige N201). 
- Aanpassen N231-zuid
Tussen de Burgemeester Kastelein-
weg en Hoofdweg zal gekeken wor-
den of verbreding van de weg van 
2x1 naar 2x2 rijstroken en recon-
structie van de aansluitingen wen-
selijk is, gezien de functie van de 
weg. 

Wintersportreis VeenLanden
College weer onvergetelijk

Regio - Het VeenLanden College 
is weer richting Oostenrijk getrok-
ken voor een wintersportreis. Een 
groep van 49 leerlingen van de lo-
caties Vinkeveen en Mijdrecht plus 
vijf begeleiders zijn in Spittal an der 
Drau geweest om daar te genie-
ten van het witte poeder. Spittal be-
schikt over voldoende pistes en een 
mooioe dalafdaling om het voor ie-
dereen naar de zin te maken.

Na aankomst werd materiaal ge-
haald en moesten de leerlingen in 
groepjes het dorp in. Hier probeer-
den zij een waxinelichtje (het licht) 
te ruilen voor iets anders. Er wa-
ren groepen die terugkwamen met 
planten, boeken en etenswaren. Een 
leuke Duitstalige activiteit dus.

De eerste dag werden de leerlingen 
ingedeeld in groepjes van 9 leerlin-
gen, garantie voor een mooi leerre-
sultaat. Er werd volop genoten van 
het wintersport gebeuren. Na twee 
dagen bewolkt weer met af en toe 
een beetje verse poeder werden de 
weersomstandigheden schitterend, 
de actieve groep genoot met volle 
teugen. 

Aanmoedigen
De laatste dag werd afgesloten met 
de bekende wedstrijd op niveau, 
leerlingen werden aangemoedigd 
door de begeleiders van school en 
hun skileraren. Op zaterdagochtend 
werd de thuisreis aangevangen 
waar men rond middernacht moe 
maar zeer voldaan terugkeerde.  

‘Nacht der Girondijnen’ herinneren. 
Regina Albrink behaalde haar so-
listendiploma in Amsterdam en stu-
deerde daarna nog 3 jaar aan de 
Franz Liszt Academie in Boedapest. 
Zij is een bekend vertolkster van 
Chopin, maar ook met werken van 
andere componisten heeft zij uitge-
blonken.
In de voorstelling ‘Liszt’ schetsen 
zij een beeld van een man die heen 

en weer wordt geslingerd tussen 
zijn geestelijke en lichamelijke be-
geerten. Hij werd verscheurd door 
de losbandigheid van het leven met 
onstuimige relaties en zijn drang 
naar de afzondering van het kloos-
ter en het celibaat van het priester-
schap. Liszt was een man van ui-
tersten. Als pianist bejubeld, maar 
als componist door zijn tijdgenoten 
miskend, in de schaduw van Cho-

pin. Het leven van Liszt kende enor-
me successen en diepe deceptie.

Voorbeeld
Wie is deze man die heel Weimar 
liet wenen vanwege zijn stichtelijke 
voorbeeld? Waardoor lagen vrou-
wen tot aan het eind van zijn leven 
aan zijn voeten? Brieven en ontboe-
zemingen van hemzelf, geliefden, 
bewonderaars en rivalen geven een 
antwoord op deze vragen.
Het intrigerende levensverhaal van 
Liszt wordt door Klaas Hofstra op 

meeslepende wijze tot leven ge-
bracht. Pianiste Regina Albrink laat 
horen dat zijn composities tot het 
mooiste behoren die voor de vleu-
gel zijn geschreven.
‘Liszt’ is een voorstelling waar spel 
en muziek elkaar afwisselen en zo 
een fascinerend beeld geven van 
een miskend genie. Kaarten voor 
deze middag zijn verkrijgbaar à 12 
euro bij de boekhandels Ten Hoope 
aan het Zijdelwaardplein en Bruna 
aan het Amstelplein en aan de zaal 
zolang er plaats is.

Danscentrum Colijn 
presenteert ‘Eigenwijs’
Regio - Afgelopen zondag stond 
Danscentrum Colijn in het teken van 
het Open Podium ‘Eigenwijs’. Dit leu-
ke initiatief kwam van docente Merel 
Schrama. Het thema ‘Eigenwijs’ be-
hoeft natuurlijk geen uitleg. Het bij-
behorende affiche is ontworpen door 
Iza Springintveld, ook een leerlinge 
van het danscentrum. 

Tijdens dit open podium krijgen de 
leerlingen de kans iets te laten zien 
wat ze zelf hebben bedacht. Veel mei-
den van de verschillende dansgroe-
pen dansen niet alleen iedere week 
in het Danscentrum maar ook vaak 
thuis, met vriendinnen. Dan ontstaan 
vaak de leukste choreografieën en 
het plezier in het dansen wordt hier-
door gestimuleerd. Rond twee uur 
stond er dan ook een aantal zenuw-
achtige dames klaar en één heer. Zij 
brachten choreografieën op heel uit-
eenlopende dans- en muziekstijlen. 
Sommigen deden een solo optreden, 
anderen presenteerden iets met een 
groep. Daarnaast was er ook nog een 
viertal dames dat de microfoon ter 
hand nam om het schitterende num-
mer ‘Make you feel my love’ van Ade-
le te zingen onder begeleiding van 
Ireen van Bijnen op de piano. Het pu-
bliek werd er stil van. Het was geen 
wedstrijd! Het ging juist om het sa-
men verzorgen van een presenta-
tie en respect te ontwikkelen voor 
je mededeelnemers! Tot slot werd er 
nog een choreografie gedanst door 
de meiden van de showgroep en al-
le deelnemers ontvingen een certifi-
caat. Het was een leuke middag en 
het Open Podium komt volgend jaar 
zeker terug!

Charlotte en Selmar naar 
C-klasse ! 
Het wedstrijdpaar Selmar en Charlot-
te Smit dansen al heel wat jaartjes bij 
Danscentrum Colijn. Alhoewel zij nog 
heel lang een allround paar waren, 
Ballroom én Latin American, hebben 
zij er het laatste jaar toch voor geko-
zen om zich uitsluitend te richten op 
de Latin American. Naast hun trai-
ningen bij Danscentrum Colijn volgen 
zij ook lessen bij Professional Kam-
pioen Ilse Lans (bekend van ‘Dan-
cing with the stars’). Dit heeft er in 
geresulteerd dat Selmar en Charlot-
te gepromoveerd zijn naar de C-klas-
se van de NADB. Dit was een lan-
ge weg; door het geringe aantal pa-
ren dat op dit moment meedoet in de 
Deb. II klasse, was het moeilijk om 
het benodigd aantal punten bij elkaar 
te sprokkelen. Dat dit nu toch gelukt 
is geeft hen natuurlijk extra voldoe-
ning. Afgelopen zaterdag verzorgden 
zij nog een spetterende demonstra-
tie bij de jaarlijkse ouderenmiddag 
verzorgd door de Lions uit Uithoorn. 
Aanstaande zondag staat het Neder-
lands Kampioenschap in Almere op 
het programma.

Voorrondes NK Salsa
Aankomende zaterdag staat Dans-
centrum Colijn in het teken van Sal-
sa; de voorrondes voor het NK sal-
sa zullen worden gedanst en aan-
sluitend vindt er een geweldig sal-
safeest plaats. Kaarten zijn aan 
de deur verkrijgbaar. Deze kos-
ten 15 euro per persoon, u kunt dan 
naar de wedstrijd kijken en vervol-
gens naar het salsafeest. Meer info:  
www.colijndancemasters.nl
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m 
vrijdag 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 en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist 
-  PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op  
 zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
 Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Saffier in Mijdrecht, lapjespoes met veel wit en rood/zwart. Is 4 jaar  
 oud en zij heet Floor.

Gevonden
- Nessersluis in Waverveen, grote cyperse kater met witte vlekken. 
- Willem Alexanderpoort in Uithoorn, erg magere grijs-witte kat met grijs 
 gestreepte staart.
- Burgemeester van Baaklaan in Wilnis, cypers/witte poes.
- Burgemeester van Baaklaan in Wilnis, zwarte kat.
- Burgemeester van Baaklaan in Wilnis, grijs-witte kater.
- Molenland in Mijdrecht, zwart/witte poes. 

Goed tehuis gezocht 
- Lieve Noorse Boskat, donkere bovenvacht met lichte ondervacht zoekt 

een lieve baas zonder andere huisdieren.

EHBO diploma nog voor 
de zomer in uw bezit?
Uithoorn - Wilt u graag uw EHBO 
diploma halen, maar u heeft er nog 
geen tijd voor gehad?
EHBO vereniging St. Camillus in Uit-
hoorn start 21 maart met de Basis-
opleiding EHBO volgens de richtlij-
nen van het Oranje Kruis incl. AED. 
Ook wordt er aandacht besteed aan 
verbandleer en kleine ongevallen. 
U heeft na het behalen van uw di-
ploma een prima basiskennis van 
de EHBO geleerd. De lestijden zijn 
op de maandagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in ’t Buurtnest aan de Ar-
thur van Schendellaan 59 in Uit-

hoorn. De EHBO biedt de opleiding 
aan voor 150, euro, alles inclusief. 
Kijkt u ook even bij de voorwaarden 
van uw ziektekostenverzekeraar.

Bent u aanvullend verzekerd, dan 
kunt u een gedeelte van het cursus-
geld terugkrijgen! Wilt u graag deel-
nemen aan de EHBO opleiding, dan 
kunt u zich hiervoor opgegeven via 
e-mail: 
secretariaat@ehbo-camillus.nl. Op 
de website www.ehbo-camillus.nl 
bij opleidingscursus kunt u alles nog 
een keer op uw gemak nalezen.

Duitse Kissin’Dynamite 
stal de show in JC The Mix
Uithoorn - Afgelopen zaterdag-
avond stal de Duitse Kissin’Dynami-
te de show, maar zeker ook de har-
ten van de bezoekers van The Mix.
In een bijna uitverkocht huis begon 
de avond met de coverband Denim 
& Leather. Zij warmde het publiek 
stevig op voor de tweede band Dra-
gonsfire uit Duitsland.
Als klap op de vuurpijl kwamen de 

jonge eveneens Duitse muzikanten 
van Kissin’Dynamite op het podi-
um en zetten binnen de kortste keer 
The Mix volledig op z’n kop!
Dat de heavymetal nog hoog in het 
vaandel staat bewees de gitarist tij-
dens een van zijn stunts! Zaterdag 
12 maart is het de beurt aan een En-
gelse rockband Gunslinger!
 Foto: Rudo Plooy.

Motörheadavond zaterdag
in Jongerencentrum The Mix
Regio -Aanstaande zaterdag 12 
maart staat er in JC The Mix een 
Motörhead-avond op het program-
ma.
Alles staat dan in het teken van de 
bekende band Motörhead die on-
langs 35 jaar bestond. Er zal een me-
tal-market zijn waar je van alles kunt 
kopen op metal-gebied. De beken-
de DJ Martin “Motörhead” heeft zijn 
platengrot bij zich om de avond mu-
zikaal te omlijsten!
Verder zijn er natuurlijk live optre-
dens van twee bands: Gunslinger uit 
Engeland en de tribute-band Snag-
gletoöth uit Nederland. Gunslinger is 
opgericht in 1979, komt uit Ipswich 
en speelt oorverdovende rock&roll! 
Gunslinger is een band met een re-
putatie! De drijvende kracht ach-
ter de band is Alan “filthy Boomer” 
Davey ,die 22 jaar in het bekendere 
Hawkwind speelde. Hawkwind was 
de band van bassist-zanger Lem-
my Kilmister van Motörhead. Da-
vey speelde zelfs een bassolo op 
de Motörhead-cd “Orgasmatron” in 
1986! Gitarist is de neef van Alan, 
Louis. Meer opvallend is de drumster 
CAT, een sensatie in Engeland!!. Zij 
brengt meer metal in Gunslinger met 

haar drumstijl a la Slipknot en Me-
tallica. Nummers als “If the Bombs 
don’t get ya, the Bullets will’ laten 
niets aan de fantasie over.

Underground
In 2010 speelde de band 42 gigs 
in Japan, Frankrijk, Duitsland, Ne-
derland, Belgie en Amerika. In ei-
gen land is de band een fenomeen 
in de underground. 2011 is gepland 
om wederom te touren. Snaggle-
toöth is een Motörhead tribute band 
uit Limburg, opgericht in 2005 door 
drummer Roel “Rule” Sanders (God 
Dethroned). Behalve Roel bestaat 
Snaggletoöth uit John “JFK” Kuijpers 
(Rock Fiction, PIT) en Lloyd “Lloyd” 
Koolen (Iezerkop, Villow, Dubbs). Ie-
der voor zich hebben ze al behoorlijk 
wat decibels op hun kerfstok, en nu 
staan ze klaar om samen hun tribu-
te aan the loudest band in the World, 
Motörhead, op de Nederlandse po-
dia te knallen!
Dus zaterdag 12 maart staan beide 
bands in The Mix. Het is duidelijk dat 
dit niet gemist mag worden! Aan-
vang: 20.30 uur, Entree: 7 euro. Kaar-
ten kunnen worden gereserveerd via 
www.the-mix.nl

Met ingang van maandag 14 maart:

Routewijziging Buurtbus
Regio - In 2010 is in De Hoef de 
Oostzijde vanaf de Spoorbrug rich-
ting Woerdense Verlaat, groten-
deels verhoogd en opnieuw inge-
richt. Binnenkort gaat ook een an-
der gedeelte langs de Amstel, na-
melijk vanaf de Spoorbrug de Oost-
zijde en de Kromme Mijdrecht in de 
richting van Amstelhoek, aangepakt 
worden. Deze werkzaamheden lei-
den ertoe dat doorgaand verkeer in 
de periode van de werkzaamheden, 
niet mogelijk is.
Daarom zal vanaf aanstaande 

maandag 14 maart dit gedeelte van 
de route van de Buurtbus moeten 
worden omgeleid. De Buurtbus rijdt 
dan bij de Spoorbrug naar rechts, 
via de Ringdijk Derde bedijking naar 
Amstelhoek, waar bij de verkeers-
lichten de route wordt opgepakt. 
Terugkomend vanaf Amstelhoek 
gaat de Buurtbus ook via de Derde 
Bedijking en wordt de route bij de 
Spoorbrug weer opgepakt.
Zodra de werkzaamheden dat zullen 
toelaten, zal de bus de gebruikelijke 
route weer gaan rijden.

Volle bak bij BVK
De Kwakel - Het was druk in 
Dorpshuis De Quakel afgelopen 
donderdag bij de lokale bridgever-
eniging, want ze telden 92 deelne-
mers oftewel 46 paren, waarvan er 
14 in de A-lijn aantraden en 16 in 
zowel de B- als de C-lijn. Dit alle-
maal in de nieuwe samenstellingen 
na de 3e cyclus.

A-lijn
In de A-lijn maakte Eefke Backers 
haar come-back na een kortston-
dig buitenlands trainingskamp. Dat 
trainingskamp wierp zijn vruch-
ten af, want met partner Marianne 
Kamp veroverde zij de hoofdprijs en 
voor zover kan worden nagegaan is 
dat voor de eerste keer in de histo-
rie van de BVK, in deze lijn althans. 
Hun score van 62,15% was alle an-
dere paren te machtig. Op de 2e 
plaats vinden we Geke en Jaap Lud-
wig met 58,68%, terwijl Wim en Ri-
ta Ritzen met 57,99% de 3e podium-
plaats innamen. Na hun promotie 
moeten Jose Moller en Yvonne Koe-
stal nog even hun weg vinden in de 
A-lijn, een weg die zij deze keer vol-
ledig kwijt waren. De rode lantaarn 
viel hen dan ook ten deel.
 
B-lijn
In de B lijn zou je de spelers die vori-
ge week nog in de A lijn vertoefden 
toch bovenaan in de daguitslag ver-
wachten, maar ze kunnen zelfs met 
een vergrootglas niet in de top 2 te-

ruggevonden worden. Wie wel ge-
noteerd staan aan de kop van de 
ranglijst zijn Cor Hendrix en Bep 
Verleun, die met 63,69% een aardig 
gat sloegen naar de achtervolgers. 
Met 57,14% kwamen Roel Knaap en 
Greet de Jong nog het dichtst in de 
buurt.
Hier vinden we wel een promoven-
dus terug in de top 3, want Jan en 
Hennie van der Knaap eisten die 
plaats op met 52,38%. Die plaats 
moesten zij wel delen met Susanne 
Ambagtsheer en Riet Wesselingh, 
die blijkbaar azen op een spoedige 
herovering van de A status.
Riet Doeswijk en Joop den Blanken 
werden in deze lijn van 16e van de 
16 met toch nog meer dan 40%, dus 
daar is nog niets verloren.
 
C-lijn
In de -lijn de topscore van de avond 
voor een paar dat daar ook helemaal 
niet thuishoort en wel Leny Heems-
kerk en Agnes de Kuyer met maar 
liefst 66,67%. Ook Tiny en Adriaan 
Kooyman zie je normaal gesproken 
in de hogere lijnen spelen en met 
63,1% lieten zij zien dat zij, natuur-
lijk net als Leny en Agnes, ook van 
plan zijn zo spoedig mogelijk naar 
die hogere regionen terug te keren.
Ria Broers en Tiny Mann comple-
teerden de top 3 met 55,06%.
Zoals elke week geldt ook voor 
de volgende week: ‘nieuwe ronde, 
nieuwe kansen’.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 3 maart was 
de tweede ronde van de derde cy-
clus bij bridgeclub ABC.

Er heerste een geanimeerde stem-
ming, het was pas de tweede ronde, 
maar toch is hier wel een waarschu-
wend woord op zijn plaats, want de 
punten die nu verspeeld worden 
haal je maar moeilijk in tijdens het 
verdere verloop van de laatste cy-
clus. Het gaat niet alleen om het pe-
riodekampioenschap, maar ook om 
het clubkampioenschap en om de 
eer (en de kus van de voorzitter).
Helaas was hun voorzitter niet aan-
wezig, 

Er werd aan 15 tafels gebridged, er 
was dus weer een goede opkomst. 

A-lijn
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Siep Ligtenberg en 
Piet Prins met 60,63%. Sinds Siep 
zich weer volledig op het bridgen 
gestort heeft gaat het paar als een 
speer.

Tweede was het echtpaar Ria en 
Joop Smit met 55,33%, zij komen 
ook deze cyclus weer sterk voor 
de dag, hier moet terdege rekening 
mee worden gehouden. 

Derde werd het gelegenheidskop-
pel Leny v.d. Schot en Cor Hendrix 
met 55,03%.

B-lijn
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Frits Uleman en Ge-
rard Prager 59,38 %, men vond het 
wel vreemd dat, toen de uitslag 
werd omgeroepen, de hele zaal riep: 
”een koud kunstje nu alle sterke 
spelers gepromoveerd zijn”.

Tweede werden Greet van Diemen 
en Nel Groven met 59,03%, Greet 
was zeer gemotiveerd, omdat Nel 
vorige week met een andere partner 
zo goed gescoord had.

Derde werd het paar Riet Bezuyen 
en Wim Egbers met 58,68 %, dit was 
het paar dat vorige week nog met de 
verkeerde partner wilde spelen, ge-
lukkig hebben zij nu beter opgelet, 
wat ook hun spel ten goede komt.
Vorige week liep een paar zo erg met 
de borst vooruit, de deuren moesten 
uitgebroken worden, omdat zij niet 
op de laatste plaats gekomen wa-
ren, nu kwamen zij zelfs op een ne-
gende plaats, er moet stilaan toch 
rekening met deze twee gehouden 
worden, petje af Wim en Bert.
De competitiestand is wel rondge-
stuurd, maar er kunnen nog wei-
nig conclusies aan verbonden wor-
den, de uitslagen zijn nog erg wis-
selvallig. 
 
Volgende week spelen ze bij bridge-
club ABC de derde ronde uit de der-
de en laatste cyclus.

Businessclub Qui Vive
heeft weer een bijeenkomst
Uithoorn - Op donderdag 17 maart 
a.s. organiseert hockeyclub Qui Vive 
voor haar sponsors weer een bijeen-
komst waarbij dit keer 2 toptrainers 
op hun eigen vakgebied een inlei-
ding zullen houden.

Deze avond is niet alleen voor de 
bestaande sponsors maar voor een-
ieder die geïnteresseerd is. Kleine 
zelfstandigen maar ook managers 
van grote bedrijven en instellingen 
uit de regio zijn van harte welkom. 
Deze avond is bij uitstek geschikt 
om in contact te treden met onder-
nemers uit diverse andere branches. 

De sponsorcommissie van Qui Vive 
is er weer in geslaagd om 2 goede 
sprekers uit te nodigen die op hun 
eigen vakgebied toptrainers zijn. 
Een van hen is Wim Belt die het gaat 
hebben over financiële onafhanke-
lijkheid. “Financiële vrijheid is een 
vaardigheid die iedereen kan leren 
maar dan zul je een aantal andere 
dingen wel moeten afleren.

Dat is mijn missie en samen met 
Cosmos Infinity leer ik andere men-
sen op het pad te zetten naar finan-
ciële vrijheid”, aldus Wim Belt in een 
toelichting. 
Wim Belt raakte ooit zijn goed be-
taalde baan kwijt. Dat leek een ramp 
voor hem en zijn gezin, maar voor 
hem het mooiste dat hem ooit is 
overkomen omdat hij besloot finan-
cieel onafhankelijk te worden; hij 
wilde vrij zijn.
Hij wilde niet langer dat een baas, 
de economie of iemand anders over 
zijn leven zou beslissen. Het duurde 
precies 14 maanden voordat Wim 

financieel onafhankelijk was. Nu 
hoeft hij niet meer te werken, maar 
mag hij werken.

One minute
De 2e inleider is Hugo Meijs die het 
onderwerp “One-Minute Coaching” 
zal behandelen met als motto: Een 
gunstig resultaat – Een must in de 
sportwereld!

Hugo Meijs neemt de gasten mee 
in de wereld van One Minute Coa-
ching. Een techniek die zeer suc-
cesvol is geworden. Een techniek 
die momenten van bewustwording 
creëert. In de sportwereld is het een 
must om mensen goed te coachen 
en om snel tot de kern te komen.

De tenniscoach heeft iedere time-
out maar 1 minuut tot zijn beschik-
king om zijn speler te raken. De bas-
ketball coach heeft een korte time-
out om zijn spelers weer te mobili-
seren. Leidinggevenden zouden zo 
ook het verschil kunnen maken op 
hun werkvloer, op de wandelgang 
en bij de koffiecorner.

Korte effectieve impulsen geven aan 
professionals. Iets extra’s ten be-
hoeve van het resultaat; zo maken 
zij verschil. Een snelle techniek met 
bewustwording als resultaat.

De bijeenkomst is op donderdag 17 
maart van 18.00 tot 21.00 uur in het 
clubhuis van Qui Vive. Geïnteres-
seerden kunnen zich inschrijven via 
de link op de website van Qui Vive.
Mobiel 06-50661631
rob.das@planet.nl 
www.quivive.nl

Legmeervogels in eigen 
huis heer en meester
Uithoorn - De return tegen JSV 
stond op het programma. Uit werd 
met 3-1 gewonnen in een wedstrijd 
waar Li en Lu debuteerden. Laatst-
genoemde was niet aanwezig we-
gens een blessure, evenals Jeroen. 
Legmeervogels hoopt deze spelers 
weer snel te mogen begroeten op 
het trainingsveld. 
Voorafgaande aan de wedstrijd 
speelde er nog een incident met een 
gestolen tas van een B1 speler, zo-
dat deze speler moest improviseren 
voor wat betreft zijn uitrusting. Ook 
dit werd vakkundig opgelost.
De wedstijd zelf was eenrichtings-
verkeer richting het JSV doel. Leg-
meervogels probeerde een gat in 
de JSV defensie te slaan door mid-
del van verzorgd voetbal, maar door 
onvoldoende dieptespel strandde 
de ene na de andere aanval. Ver-
der dan een bal op de binnenkant 
van de paal kwam Legmeervogels 
dan ook niet. Een 0-0 ruststand was 
het gevolg. De tweede helft begon 
Legmeervogels waar het de eerste 
helft mee was geeindigd: aanvallen. 
Er zat meer diepte in het spel, waar-
door het steeds dreigender werd 
voor het JSV doel. De 1-0 viel na 
10 minuten in de tweede helft. Gui-
do onderschepte de bal op het mid-
denveld, stuurde Sven aan de rech-
terkant weg, welke Yorick bij de eer-
ste paal op maat bediende. Twee 
minuten later was het weer raak.

Een vrije trap van Robin werd bij de 
eerste paal prachtig door Sven ach-
ter zijn standbeen in het doel ge-
tikt: 2-0. Legmeervogels ging steeds 
makkelijker voetballen, en de 3-0 
kon niet uitblijven. Sander gaf van-
af rechts een prima voorzet op Li, 
die hoog boven zijn verdediger uit-
kwam en koppend kon scoren. De 
resterende achttien minuten lever-
den nog een aantal kansen op door 
prima positiespel van LMV, maar 
een doelpunt viel er niet meer. Vlak 
voor tijd werd er vanaf links nog een 
voorzet gegeven op Yorick, welke te 
hoog was. De spits ging er in een re-
flex met zijn handen naar toe, en de 
scheidsrechter trok hiervoor de rode 
kaart. Formeel is deze beslissing te-
recht, maar wanneer een spuuginci-
dent en twee charges van JSV spe-
lers niet of slechts met geel wor-
den bestraft, kan deze rode kaart in 
de catagorie ‘meten met twee ma-
ten’ worden geplaatst, en voel je de 
wedstrijd niet goed aan. Helaas be-
sefte de leidsman dit ook, alleen pas 
na de wedstrijd. Ander opvallend 
feit was dat Legmeervogels over de 
gehele wedstrijd niet een kans heeft 
weggegeven. En dat is in een hoofd-
klasse wedstrijd vrij uniek.
Volgende week de derde thuiswed-
strijd op rij, nu tegen Delta Sport uit 
Houten. Legmeervogels hoopt we-
derom op een leuke wedstrijd en 
veel publiek.
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Prachtige jeugdrugby-dag bij KdO

De Kwakel - Afgelopen zaterdag, 5 maart, heeft de Neder-
landse Rugbybond in samenwerking met KDO een TBM dag 
georganiseerd. 
Het was een drukte van belang. Vanaf 10.00 uur kwamen de 
deelnemers van de verenigingen BSN, Oost Combinatie, RC 
Delft en AAC/RCH naar het terrein aan de Vuurlijn om hun 
wedstrijden te spelen. In totaal deden er 16 teams mee, ver-
deeld over de drie categorieën waarbij in kleine poules ieder-
een tegen elkaar speelde. Bij de TBM-jeugd wordt gespeeld 
met teams van 8 of 12 spelers waarbij ook de afmetingen van 
het veld en de bal zijn aangepast. Het is de bedoeling om door 
samen te werken de bal over de achterlijn van de tegenstander 
te drukken, een zogenaamde touch-down.
De categorieën zijn ingedeeld afhankelijk van de leeftijd en de 
teams bestonden zowel uit jongens als uit meisjes. Ook is het 
bij rugby heel gewoon dat je met een ander team meedoet als 
jouw vereniging nog geen heel team op de been kan brengen. 

Zo waren de KDO-rugby’ers ingedeeld bij de andere vereni-
gingen. Het was een prachtig gezicht om te zien hoe er werd 
gestreden om de bal. Iedereen was continu in beweging en 
rugby is een echt snelle sport. Bij rugby heeft ieder een positie 
in het team. Of je nu groot, klein, licht, zwaar, snel, of sterk bent, 
het maakt niet uit, je kunt gewoon meedoen. Prachtig is ook om 
te zien welk respect er voor elkaar en voor de scheidsrechter is. 
Na afloop van iedere wedstrijd wordt er een rij gevormd waar-
door eerst de winnaar, vervolgens de scheidsrechter en later 
de verliezende partij loopt. Je bedankt elkaar dan voor de wed-
strijd en geeft elkaar complimenten en schouderklopjes. Mooi 
om te zien dat zo een felle strijd om de bal op zo’n respectvolle 
wijze wordt afgesloten. KDO kijkt terug op een zeer geslaagde 
dag. Mocht je interesse hebben om ook eens kennis te komen 
maken met rugby, kijk dan op de website van KDO of stuur een 
mail naar rugby@kdo.nl. Foto’s van deze dag zijn te zien op 
www.verheijfotografie.nl
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Fiets mee met De Merel 
de Meije Vlisttocht
De Ronde Venen - Komende zon-
dag, 13 maart, staat de eerste toer-
tocht van dit jaar van TTC De Merel 
op het programma: de Meije Vlist-
tocht. Deze tocht was de afgelopen 
twee jaren een groot succes, nadat 
de jaren ervoor de tocht werd afge-

last vanwege het slechte weer.
De Meije Vlisttocht is dit jaar de 
eerste officiële toertocht van TTC de 
Merel. Een tocht waaraan ook niet-
leden mogen deelnemen. De fiets-
tocht gaat door het weidegebied 
van de provincies Utrecht en Zuid-

Holland.  Vanuit de startlocatie Vin-
keveen gaan de deelnemers via 
Woerdense Verlaat naar het landelij-
ke Meije. Via Bodegraven komen ze 
bij de Reeuwijkse Plassen met zijn 
smalle fietspaadjes. De route gaat 
verder via Haastrecht naar Vlist. 
Daar staat in café De Vlist, halver-
wege de tocht, de koffie klaar. Daar-
na gaat de rit weer terug naar huis, 
via onder andere Lopik, IJsselstein, 
Montfoort en Harmelen.

Twee groepen
Er starten twee groepen, een snel-
le en een wat minder snelle groep. 
Iedereen met een racefiets kan dus 
mee. Er zijn vaste voorrijders dus u 
rijdt altijd achter sterke en ervaren 
fietsers. Ideaal om na de lange win-
ter uw fietsconditie weer op te bou-
wen. Natuurlijk draagt u een val-
helm. De afstand van deze tocht be-
draagt 90 km. De start is om 9.00 
uur bij café De Schans, Uitweg 1 in 
Vinkeveen  
Leden van de Merel en andere fiets-
verenigingen betalen 1,50 euro in-
schrijfgeld. Niet-leden betalen een 
euro meer. Kom in verband met in-
schrijven wat vroeger, zodat we op 
tijd kunnen vertrekken.

Informatie: Margot Kompier (tel. 
06-29204925) of www.ttcdemerel.nl

Geschiedenis geschreven door John 
van Dam bij biljartvereniging ‘t Fort
De Kwakel- Elke biljartspeler is be-
zig om zich continu te verbeteren. 
Dit doet hij door veelvuldig spelsi-
tuaties na te bootsen tijdens de vrije 
uurtjes aan het biljart. Elke keer 
weer opnieuw de situatie neerleg-
gen net zo lang totdat de bal vast in 
het hoofd zit. John van Dam is zo’n 
speler die in zijn vrije tijd veelvul-
dig aan het biljart is terug te vinden. 
Alleen aan de tafel is hij dan druk 
bezig om zijn driebandenspel bij te 
slijpen. Dit heeft hem in zijn carrière 
geen windeieren gelegd. Ooit stond 
hij aan de biljarttafel te spelen te-
gen biljarttopper Christ Vandersmis-
sen. Het lukte hem om deze topper 
te verslaan. En er zijn maar weinig 
mensen die dat kunnen zeggen. Af-
gelopen week moest John in Vlaar-
dingen landelijke voorronden spe-
len in de driebanden extraklasse op 
de kleine tafel. Hierin mocht John 
proberen om zich te plaatsen voor 
de landelijke finale. John speelde 
een zeer goed toernooi. In één van 
zijn partijen leverde John een we-
reldprestatie. Hij wist maar liefst 
een serie van 21 driebanders te pro-
duceren. Dit is ongekend hoog. Bij 
biljartvereniging ‘t Fort is dat nog 
nooit iemand gelukt. Henny van 
Doorn kwam ooit tot 17 carambo-
les. Navraag bij de Koninklijke Bil-
jartbond leerde ons dat er in de ge-
hele biljartgeschiedenis van Neder-
land één speler het nog beter deed 
dan John. Deze wist tot een serie 
van 23 te komen. Dit geeft dus maar 
weer eens aan wat voor een presta-
tie John heeft geleverd. Het is nog 
even afwachten of John zich met 
deze prestatie heeft geplaatst voor 
de landelijke finale.

Titelkandidaat
Na het weekend stond de districts-
competitie weer op het programma. 
Hierin mocht John samen met zijn 
teammaten tegen beoogd titelkan-
didaat Roelofarendsveen aantreden. 
De teamleider van dit team had ook 
het nieuws gehoord en zette hun jo-
ker Eric van Haastrecht in. In een 
mooie en spannende partij was het 
John die andermaal aan het langste 
eind trok. Met een mooi gemiddelde 
van 1.25 liet hij Eric met lege han-
den aan het biljart staan. Jos Spring 
in ‘t Veld kon het voorbeeld van zijn 
kopman goed volgen. Ook Jos be-
eindigde zijn partij met een gemid-

delde van boven de 1.00. Henny van 
Doorn had een lastige avond. Tegen 
Kees van Klink kwam hij er totaal 
niet aan te pas. Het niveau was zelfs 
zo slecht dat hij het extra punt niet 
in De Kwakel kon houden. Een 4-3 
overwinning dus.
Bart de Bruyn en Cs. mocht op be-
zoek bij RBV uit Limieten. Het was 
maar goed dat Bart de kofferbak 
leeg had gemaakt want honderd 
procent van de punten gingen mee 
terug naar De Kwakel.
Quirinus van der Meer mocht bij af-
wezigheid van 2 teamleden samen 
met reservespeler Rik van Zanten 
op stap. Rik kwam slecht 4 caram-
boles tekort. Quirinus liet zien dat hij 
nog steeds niet afgeschreven hoeft 
te worden. In zijn twee partijen liet 
hij geen twijfel bestaan wie de bes-
te was. Beide partijen schreef Quiri-
nus glansrijk op zijn naam. Ook het 
extra punt nam hij mee. 5-2.
Jan van Doorn met zijn team deed 
aan het begin van de 2e helft enorm 
zijn best om het kampioenschap van 
de eerste helft te prolongeren.

De klad erin
Het ging lang goed maar plotse-
ling kwam de klad er in. Deze week 
speelden ze tegen ROAC uit Rijpwe-
tering. Jan zelf deed het prima. Te-
gen Jaap van Velzen kwam ook hij 
tot een gemiddelde van 1.00. Marco 
van Kessel en Theo Bartels verloren 
In de onderste afdeling van het drie-
banden mochten Wery Koeleman, 
Alex van der Hulst en Kees Smit 
een poging wagen om van de on-
derste plaats af te komen. Wery gaf 
zelf het goede voorbeeld. Kees Smit 
verloor maar kon als excuus aange-
ven dat hij heel erg lang op zijn stoel 
moest zitten eer dat hij aan de beurt 
was. De partij van Alex van der 
Hulst duurde maar liefst 86 beur-
ten. Hij won hem wel, en dat toont 
maar weer dat Alex een taaie tegen-
stander is.

Bij het libre gaan volgend seizoen 
grote veranderingen plaatsvinden. 
Het bestaat nu nog uit 5  klassen 
maar zal volgend jaar worden ge-
reduceerd tot 3 klassen. De biljart-
bond hoopt door deze maatregel 
meer volwaardige competities te 
krijgen en zo het animo voor het bil-
jarten te stimuleren. In de C3 klas-
se speelde het team van Ton Kar-

las thuis tegen RBV. De plaats op de 
ranglijst van dit team is eigenlijk een 
beetje vertekenend. Ze spelen hele-
maal niet slecht maar zijn elke keer 
ongelukkig dat het euromuntje tel-
kens de verkeerde kant opvalt. Ho-
pelijk zal t tij snel keren. 
Het team van Aad van der Laan ge-
bruikt de tweede helft van de com-
petitie als opwarmertje voor de fina-
le dagen aan het eind van het sei-
zoen. Hierin hopen zij hoge ogen 
te gaan gooien. Tegen Voorschoten 
werden de punten verdeeld. Het ex-
tra punt ging echter mee naar Voor-
schoten. Maar het spelniveau van 
alle leden in dit team geeft hoop 
voor de toekomst. 
In de C5 speelde het team van Frans 
van Doorn uit in Zoeterwoude bij 
Rijnegom. Dit was een heuse topper 
op het programma. Bij winst kon het 
team van Frans naast Rijnegom ko-
men en zo weer meedoen voor de 
titel. Frans speelde het hele seizoen 
op een verdienstelijk niveau maar is 
de laatste weken het spoor bijster. 

Geen winst
Ook nu weer kwam Frans niet tot 
de winst. Peter Maijenburg had 
de avond van zijn leven. Hij moest 
aantreden tegen Gerrit Oudshoorn. 
Gerrit had nog wat tegoed van Peter 
omdat hij hem in de heenwedstrijd 
van tafel veegde. Peter was vol goe-
de moed om het dit keer andersom 
te doen. Om tot goede prestaties te 
komen moet je in je zelf geloven en 
tegen je zelf zeggen dat je het ook 
kunt. Blijkbaar wezen alle krachtvel-
den bij Peter de goede kant op want 
Gerrit kreeg lik op stuk. In 16 beur-
ten had Peter zijn 49 caramboles bij 
elkaar. Een mooi moyenne van 3.03. 
Arjan Plasmeijer speelde zeker niet 
slecht maar kon de laatste caram-
boles er maar moeilijk op krijgen. 
Dit kwam hem duur te staan want 
de punten gingen naar de tegen-
stander. Ook Maus de Vries moest 
de punten aan de tegenstander la-
ten. Door de fantastische overwin-
ning van Peter pakte hij in zijn een-
tje 3 punten voor het team. Ze verlo-
ren echter wel met 6-3.

In de onderlinge ontmoeting tussen 
de teams van Willem Holla en Ge-
rard Plasmeijer ging het lang gelijk 
op. Flip Hoogervorst won verdien-
stelijk van Jolanda Brandse, Ge-
rard Plasmeijer trok de stand ech-
ter weer gelijk. In de partij van Chris 
Draaisma tegen Robert van Doorn 
moest tot het laatst worden ge-
wacht wie er zou winnen. Het was 
Chris die als eerste uit was en Ro-
bert kwam er uiteindelijk 6 tekort. 
Jack Baak moest zijn meerdere er-
kennen in Leon Loos die steeds be-
ter gaat spelen. 

Het was  2-2 in overwinningen maar 
het extra punt ging naar het team 
van Jolanda Brandse. 4-5.
Komende week vinden de laatste 
voorronden plaats van het Open 
Kwakels Kampioenschap Libre. Als 
de stand is opgemaakt word de fi-
nale van dit toernooi verspeeld in 
het weekend van 18 en 19 maart. 
U bent van harte uitgenodigd om 
eens kennis te maken met de men-
sen van biljartvereniging ‘t Fort.

Uitstekende zege KDO 1 
dankzij prima tweede helft
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO 1 de thuiswedstrijd 
tegen HBC 1 op het wedstrijdsche-
ma. Nadat vorige week de inhaal-
wedstrijd tegen Nederhorst werd af-
gelast, mochten de Kwakelaars van-
daag aantreden tegen de ploeg uit 
Heemstede. Hoofdtrainer Ron Lang-
hout vond het midweeks tijd om ex-
tra aan de teambuilding te werken 
en daarom ging de gehele selec-
tie naar de halve finale van de be-
ker toe. In plaats van trainen werd er 
gekozen om naar Ajax - RKC Waal-
wijk (5-1) te gaan, waarbij de Kwa-
kelaars konden genieten van een 
doelpuntenfestijn met uiteindelijk 
een zeer terechte winnaar.
KDO startte tegen HBC met een 
van een kuitblessure teruggekeerde 
Bart-Jan van der Jagt in de basis. In 
de eerste twintig minuten golfde de 
wedstrijd op en neer, waarbij beide 
ploegen fysiek de strijd niet schuw-
de. Naarmate de eerste helft vor-
derde, werd HBC sterker en duw-
de KDO in de problemen. In de 30e 
minuut kwam de ploeg uit Heem-
stede verdiend op voorsprong, na-
dat de spits van HBC uit de rebound 
in het vijfmeter gebied via een om-
haal wist te scoren, 0-1. HBC drukte 
na de openingsgoal door en kreeg 
diverse mogelijkheden om de score 
verder uit te breiden.
Gelukkig voor KDO hielp HBC de 
ene na de andere kans om zeep, 
zodat de Kwakelaars uiteindelijk 

‘slechts’ met een 0-1 achterstand de 
rust in gingen.

Kleedkamer
Wat erin de kleedkamer van KDO in 
de rust heeft afgespeeld, blijft een 
groot raadsel, maar het feit blijft dat 
het eerste in de tweede helft veel 
beter voor de dag kwam. Na vijf mi-
nuten spelen ontving Joeri Stange 
de bal vanuit een prima uittrap van 
keeper Peter Onderwater. Stange 
strafte onoplettendheid achterin van 
HBC genadeloos af en schoot de bal 
keurig de linkerbenedenhoek, 1-1. 
Het onmogelijke voor KDO werd 
waarheid en de opluchting bij de 
Kwakelaars was enorm! Na deze 
mentale opsteker deed KDO er nog 
een schepje bovenop
en drukte HBC steeds meer naar 
achteren. In de 65e minuut kreeg 
KDO de beloning voor het keiharde 
werken en wist de leiding te nemen 
in de wedstrijd. Uit de kluts won 
Bart-Jan van der Jagt zijn individu-
eel fysieke duel en wist Joeri Stange 
aan de linkerkant te bereiken. Stan-
ge behield het overzicht en legde de 
bal panklaar op het hoofd van Pa-
trick Schijff. Schijff aarzelde geen 
moment en kopte de 2-1 tegen de 
touwen. Een fantastische opsteker 
voor de Kwakelaars, wat ook zeer 
uitbundig gevierd werd! 

Verdedigen
Na de 2-1 begon het verdedigen 

van de voorsprong voor KDO en 
probeerde HBC veelvuldig via de 
lange bal en dode spelsituaties on-
rust te stoken bij de Kwakelse ver-
dediging. Dat de Heemstedenaars 
niet over de gewenste scherp-
te voor het doel beschikten werd 
nogmaals benadrukt, maar daarbij 
mag de prestatie van keeper Peter 
Onderwater zeker niet worden on-
derschat. Onderwater was een sta-
in-de-weg voor HBC en wist zich 
meerdere malen door prima reddin-
gen te onderscheiden. De scheids-
rechter had zijn handen vol om de 
wedstrijd in goede banen te leiden, 
maar hield zich goed staande in het 
fysieke gevecht. In de blessuretijd 
besliste KDO via verdediger Ronnie 
Oltshoorn de wedstrijd definitief, zo-
dat de drie punten in de Kwakel ble-
ven, 3-1.
Door deze keurige overwinning is 
KDO gestegen naar de elfde plaats 
op de ranglijst. Door de vijf punten 
die Hillegom midweeks in minde-
ring heeft gekregen, is de afstand 
tussen de nummer 13 CTO’70 en 
nummer 14 Hillegom gegroeid naar 
respectievelijk negen en tien pun-
ten. De aansluiting met de onder-
ste regionen van de middenmoot 
komt steeds dichterbij. Aanstaande 
zondag speelt het eerste om 14:00 
uur uit in Amsterdam tegen koplo-
per ZSGO/WMS. ZSGO/WMS wist 
dit weekend met maar liefst 7-0 te 
winnen van Nieuw West.

Volle winst voor Legmeervogels F1
Uithoorn - Zondag jl.  een oefen-
wedstrijd voor het sterkste F-team 
van Legmeervogels.
Jaden begint vandaag linksvoor en 
al direct blijkt dat hij ook aan deze 
kant een gevaar voor de tegenstan-
der is. Na balverovering stoomt hij 
naar voren en geeft hij de bal voor 
aan Salaxudin, helaas, door een 
misstap wordt de bal niet geraakt. 
Ook Rick komt vanaf rechtsach-
ter meerdere malen goed door aan 
de zijkant. Dan is er een solo-aan-
val van Ludnardo, zijn schot op doel 
is niet krachtig genoeg en verdwijnt 
in de handen van de keeper. Jaden 
verovert de bal en na een soepele 
beweging is er weer een poging tot 
scoren.
Gestreden
Een hoge bal van Simon naar Jaden 
komt goed aan. De verdediging van 
Volendam verovert de bal. Er wordt 
gestreden door beide teams. Iets la-
ter is er een steekballetje van Dion 
op Jaden en daar is de counter. Ja-
den gaat langs de eerste verdediger, 
er komt een tweede verdediger van 
achteren aangespeerd die de bal 
roekeloos over de achterlijn schiet. 
Youri neemt een corner, Jaden kopt 
de bal maar net over. Dan een aan-

val van Volendam. De bal wordt 
door Rick uit het doel gekopt, weer 
een schot op doel en een prachtige 
redding van Boris. Rick heeft de bal, 
tikt door op Jaden. Dion die goed 
doorloopt, krijgt de bal van Jaden. 
Daar gaat de dappere spits op het 
doel af en schiet de bal hard in, 1-0! 
Doel

In de tweede helft staat Rens op 
doel. Al gauw is er een schot van 
buiten het strafschop gebied maar 
gelukkig suist de bal net over. Vlak 
daarna is er nog een kans maar 
dan is het Rens die weet te voor-
komen dat het 1-1 wordt. De span-
ning neemt toe. Heerlijk om te zien 
hoe de verdedigers elkaar helpen 
in deze korte fase van de wedstrijd 
waarin Volendam beter gaat voet-
ballen. Er wordt werkelijk gebikkeld. 
Als de Volendamspits Simon te snel 
af is, zijn het altijd nog Ian en  Rick 
die hun steentje bijdragen  als fy-
siek sterke verdedigers.  De volgen-
de paar minuten zijn weer voor de 
Vogels. Dion breekt uit, helaas weet 
de keeper de bal te onderscheppen. 
Vanuit de corner, wederom geno-
men door Youri, is het Salaxudin die 
met een harde kopbal de stand naar 

2-0 tovert. Heel mooi! Corner Leg-
meervogels blijft druk zetten. De F1 
is regelmatig bij het doel van Volen-
dam, mede door Rick die weer goed 
mee gaat in de aanval.
Een volgende corner. De mannen 
staan te popelen om te koppen, de 
bal verdwijnt in het zijnet. De con-
centratie is even weg, ook de vol-
gende corner wordt niet goed geno-
men. Weer een uitbraak van Volen-
dam, de bal wordt door Simon weg-
gewerkt. Dan een aanval van Dion, 
dit keer over de linkerkant. De bal 
gaat voor het doel langs en Salaxu-
din mist maar net. Via, via komt de 
bal weer bij Dion. Hij schiet richting 
doel en dan is het Jaden die de bal 
in tikt. Wauw, 3-0!

Weer een aanval van Volendam met 
een harde knal op doel, de bal gaat 
net naast. Volendam blijft hard wer-
ken maar het is toch echt Legmeer-
vogels F1 die vandaag beter voetbal 
laat zien en hierdoor met trots een 
3-0 overwinning behaald. Echt heel 
goed gedaan! Met dank aan diege-
ne die er voor gezorgd heeft dat de 
F1 vandaag tegen Volendam heeft 
kunnen voetballen. De kinderen wa-
ren zeer enthousiast. 

Vanaf zondag 27 maart 9.00 uur

Fietstochten met Blom & 
Blom Fietsexperts in 2011
Regio - Zondag 27 maart a.s. start 
de e eerste fietstocht voor trim-
mers (racefiets) en vervolgens iede-
re zondag daar op volgend. Afstand 
van de ritten rond de 60 km.

Startlocatie in de winkel van Blom 
& Blom fietsexperts Industrieweg 41 
3641 RK Mijdrecht,  open vanaf 8.30 
uur, beginnend met een kopje koffie 
of thee. We bespreken dan de route 
en gaan op pad.

We vertrekken precies om 9.00 uur 
en eindigen bij Restaurant Meesters 
Provincialeweg 3 3641 RS Mijdrecht. 

Deelname is kosteloos.
Wij zijn en worden geen geregi-
streerde fietsclub.
Uiteraard zijn consumpties onder-
weg en na afloop voor eigen reke-
ning.
U rijdt voor eigen risico…, omdat wij 
geen club zijn is er ook geen ver-
zekering!

Snelheid en verkeersregels
Snelheid waarmee gereden wordt 
is op trimmers niveau, dus absoluut 
geen race snelheden.
Motto: samen uit en samen veilig 
weer thuis. Let op: Alle verkeersre-

gels dienen in acht te worden ge-
nomen. 

Wie zijn er welkom?
Iedereen die van fietsen en gezellig-
heid  houdt. Man, vrouw en jeugd 
vanaf 16 jaar mogen allemaal mee 
doen. U bent welkom, ook als u 
(nog) geen klant bent bij Blom & 
Blom Fietsexperts.
Het doel is om met een aantal men-
sen op een gezellige en gezonde 
manier met fietsen bezig te zijn. 
We zien u graag zondag 27 maart 
voor de  begin zomertijd rit. De af-
stand van deze rit is ± 60km. 
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Kienen bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 12 
maart organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.15 uur

Op deze avond kunt u weer vele 
mooie en leuke prijzen winnen, of 
als hoofdprijs een van onze beken-
de enveloppen. De opbrengst van 
deze avond is bestemd voor het ont-
wikkelingswerk van onze Uithoorn-
se missionarissen. 

Mocht u nog gedragen kleding heb-
ben en deze graag kwijt wilt dan 
kunt u dit brengen bij: Voor Uithoorn
Zaal Du Perronlaan 15 tel 
0297567482
Verhaar Thamerweg 56 tel 
0297568737
Soppe Troelstralaan 21 tel 
0297530115
Voor De Kwakel
Verhaar Rozenlaan 27 tel 
o297560264
Voor Mijdrecht / Wilnis C Bakker 
Veenman 24 tel 0297281964

19 Maart 2011!
Marathonkaarten in 
Amstelhoek!
Regio - De buurtvereniging Amstel-
hoek houdt op zaterdag 19 maart 
wederom haar klaverjasmarathon.
Er wordt gekaart van 10 uur ’s och-
tends tot 10 uur ’s avonds, waarbij 
er mooie prijzen zijn te winnen; de 
zaal is open vanaf ca. 9.30 uur. Ook 
vindt er een verloting plaats met al-
lerlei leuke prijsjes. De entree be-
draagt slechts. 7 euro (waarbij inbe-
grepen een kopje koffie, ’s middags 

een broodje en ’s avonds een heer-
lijke kop soep met een broodje). Om 
deze kaartdag vloeiend te kunnen 
laten verlopen, dient u zich uiter-
lijk donderdag de 17de op te geven 
bij mevrouw Martine Baltus-Hijman 
(tel: 0297-214543)) E-mail: martine-
hijman@hotmail.com Meld u zich 
snel aan, want: VOL = VOL! {en bij 
92 deelnemers is de zaal ECHT vol!}. 
Tot ziens op Zaterdag 19 Maart!

Een clash van speelstijlen

Legmeervogels F13 - Nieuw Sloten F3 
Uithoorn - De Legmeervogels F13 
mannen waren er klaar voor. De 
omstandigheden waren ideaal en 
de zon liet zich zien op de schitte-
rende Legmeervogelse kunstgras-
velden. De 6-jarigen van LMW F13 
zijn sinds de winterstop twee klas-
sen hoger gaan spelen en treden 
sindsdien aan tegen de vaak een 
kop grotere 7 en 8 jarige F-pupil-
len van vooral Amsterdamse te-
genstanders. Toch weten deze jon-
ge vogels zich uitstekend te mani-
festeren en hebben twee weken ge-
leden zelfs de koppositie in de pou-
le ingenomen. Met een aanvallen-
de speelstijl resulterend in 16 goals 
voor uit 4 wedstrijden een niet ge-

ringe prestatie. Tegenstander van 
vandaag Nieuw Sloten F3 had zich 
helemaal geprepareerd om de strijd 
met de koploper in de poule aan 
te gaan en kwam met opgestroop-
te mouwen het veld op. Zij stonden 
tweede in de poule en hadden maar 
één doel en dat was koste wat het 
kost niet verliezen. 
Na het beginsignaal van de scheids-
rechter bleek dat er een echt voet-
balgevecht plaats zou vinden. Een 
gevecht van twee totaal verschil-
lende speelstijlen. De Legmeervo-
gels met veel aanvallend spel over 
de flanken en vanuit de positie pro-
berend gaten in de verdediging te 
vinden en Nieuw Sloten dat voor-

al ballen wilden tegenhouden door 
continue drie verdedigers achter-
in te houden en vlak voor de kee-
per te positioneren, af en toe op de 
counter loerend met een lange uit-
trap van de forse en goed keepende 
keeper richting de voorhoede. Niet 
mooi, voorlopig wel effectief.

Uitstekend
Jelmer keepte vandaag en deed dat 
uitstekend. Hij kreeg niet echt veel 
te doen. Malky fungeerde als slot 
op de deur en wist de aanvallen van 
Nieuw Sloten samen met Derk uit-
stekend te pareren. Ondersteund 
door David, die ook aanvallend in-
schoof, een uitstekende defensie. 

Boven van links naar rechts: Malky Jacob, Derk Streefkerk, Alex van Luyn, David 
Fluks, Jelmer Kooijman, Nicolai Hooiveld 
Onder van links naar rechts: Jesse Hafkamp, Caden Roodenburg, Teun Gieling

Omdat Nieuw Sloten het midden-
veld grotendeels oversloeg door 
een ver uitschietende keeper, liep 
Teun liep zich de tandjes om de af-
standen op het middenveld te over-
bruggen. Jesse linksbuiten en Alex 
rechtsbuiten zorgden voor breed-
te in het spel en voor de dreigende 
aanvallende impulsen vanaf de zij-
kanten. Nicolai wist Teun de onder-
steuning te geven waaraan hij op 
het middenveld hard behoefte had. 
Trainers Raymond en Wil spoorden 
de jongens aan vooral te blijven ge-
loven in het eerste doelpunt dat ze-
ker zou komen. De vogels moesten 
het vandaag helaas zonder Caden 
doen, die ziek thuis zat.
Hoewel Legmeervogels de ene aan-
val naar de ander richting het doel 
van de tegenstander torpedeerden, 
wisten ze niet door de muur van te-
genstanders te komen.
Er waren af en toe kansen om van 
grotere afstand op doel te schieten, 
maar soms ontbrak de kracht na 
een lange rush om verwoestend uit 
te kunnen halen om de uitstekend 
keepende keeper te verrassen. Toch 
wist de Legmeervogels met mooi 
combinatiespel en een schitterende 
één-tweetje de bal bij Jesse te krij-
gen die met een slijding uithaalde 
richting het doel. De keeper kreeg 
geen vat op de bal en de bal rolde 
over de doellijn, waarbij de keeper 
hem achter de lijn graaide. 
Het juichen verstomde toen bleek 
dat de scheidsrechter aangaf het 
niet goed te hebben kunnen zien en 
daarom besliste dat de bal niet ge-
heel over de lijn was geweest en er 
dus geen doelpunt werd toegekend. 
Onterecht! Met Nieuw Sloten jui-
chend langs de kanten wist de vo-
gels de draad ondanks deze tegen-
slag op te pakken en de aanvals-
golven voort te zetten. De spanning 
bleef tot het eind en de inzet van 
LMV F13 verslapte geen moment. 
Helaas leverde deze clash van 
speelstijlen niet het resultaat op dat 
het verdiende. Zeker gezien vanuit 
de neutrale toeschouwer. De eind-
stand bleef 0:0, maar het was een 
genot om naar dit voetbalgevecht 
te kijken! Een uitstekende wed-
strijd, Legmeervogels F13, met af en 
toe schitterend voetbal en geweldi-
ge inzet. 
Op naar de beker!

Stepgroep Uithoorn van start!
Uithoorn - Op zaterdagoch-
tend 26 maart gaat er in Uit-
hoorn een stepgroep van start. Ie-
dereen die wil kennismaken met 
de step kan vrijblijvend meestep-
pen. Aanmelden kan vooraf via  
www.stepgroepuithoorn.nl. “ We ho-
pen dat veel inwoners van Uithoorn 
en omgeving (jong en oud) weke-
lijks mee komen steppen. Op de 
step de natuur in, lekker er even 
tussenuit. Een sport die je vaak en 
nagenoeg overal kunt beoefenen. 
Werken aan je conditie of een leu-
ke recreatieve tocht tussen de wei-
landen door en langs het vele water 
wat zich in en om de omgeving van 
Uithoorn bevindt. Steppen is laag-
drempelig, kent weinig blessures en 
is een zeer betaalbare sport om te 
beoefenen….” vertelt Erik Wolbers, 
van de net opgerichte Stepgroep 
Uithoorn. Steppers gebruiken veel 
spiergroepen en verbruiken best 
veel energie en dat op een geheel 
individuele intensiteit. Dat maakt 
steppen breed toegankelijk voor 
jong en oud. Er zijn mensen van 80 
jaar oud die nog iedere week 15km 
steppen. De step is een perfect ver-
voermiddel om in je dagelijkse le-
ven toe te passen. Door veel spor-
ters wordt steppen gebruikt als aan-
vulling op hardlopen of fietsen. De 
calorieverbranding bij het steppen 
zit tussen het fietsen en hardlopen 

in. Ook als sport neemt het steppen 
toe. Er worden in Nederland jaarlijks 
vele tochten en wedstrijden georga-
niseerd door de verschillende step-
groepen en de Nederlandse Auto-
ped Federatie.
Het doel van Stepgroep Uithoorn is 
binnen nu en 12 maanden een re-
creatieve en gezellige groep op de 
step te hebben. Een groep die we-
kelijks gezamenlijk traint op eigen 
niveau. Dus recreatief voor de men-
sen die lekker willen touren en wat 
fanatieker voor de mensen die zich-
zelf sportief willen uitdagen. Wan-
neer nieuwe deelnemers nog geen 
eigen step bezitten kunnen ze zeker 
een eerste keer een step tegen zeer 
lage kosten huren. Wel vooraf aan-
melden zodat een step geregeld kan 
worden. 
De Stepgroep start zaterdag 26 
maart om 10:30 uur net iets bui-
ten Uithoorn bij boerderij ‘Blik op 
de wei’, waar we verzamelen on-
der het genot van een kopje koffie. 
Om 11:00 uur vertrekken we voor de 
eerste steptocht langs De Kromme 
Mijdrecht. Misschien is Stepgroep 
Uithoorn wel iets voor jou! Kom 
langs en step vrijblijvend een keer-
tje mee om het uit te proberen.
Mail even van te voren als je komt 
met steppen@stepgroepuithoorn.
nl. Meer info en aanmelden ook op 
www.stepgroepuithoorn.nl.

Gelijk spel voor Legmeervogels 
E3 – Volendam E1
Uithoorn - Dit weekend stond er 
een oefenwedstrijd tegen de E1 
van Volendam op het programma. 
Een sterke tegenstander die uit-
komt in de hoofdklasse. (LMV E3 

speelt in de 1e klasse). Met een be-
ginnend voorjaarszonnetje en een 
straffe koude wind die over het veld 
blaast trapt Volendam af. Er ont-
staan een aantal aanvallen over 

en weer die niks opleveren. Volen-
dam komt een paar keer in de buurt 
van keeper Raynor maar die houdt 
met een paar goede reddingen zijn 
doel schoon. Beide teams zijn aan 
elkaar gewaagd. Een mooie aanval 
van Legmeervogels over rechts be-
land via een schot van Davey op de 
paal, Jessy reageert alert en tikt de 
rebound in het doel: 1-0. Onze jon-
gens beginnen goed te combineren 
en krijgen een licht overwicht. Er zijn 
een paar kleine kansen maar die 
eindigen net naast of worden ge-
pakt door de keeper van Volendam. 
Een tegenaanval van Volendam 
door het midden wordt beëindigd 
met een fraai afstandsschot, Raynor 
is kansloos: 1-1. De Legmeervogels 
schakelen nog een tandje bij en Vo-

lendam gaat fysieker spelen. Leg-
meervogels krijgt een vrije trap en 
Jessy schiet deze fraai in: 2-1. Een 
afstandschot van Volendam wordt 
door Raynor fraai overgetikt.

Anders
De 2e helft geeft een ander beeld. 
Volendam heeft de wind in de rug 
en begint in een hoog tempo. De 
Legmeervogels worden terugge-
drongen. Bob, in de 2e helft Raynor 
vervangen op doel, krijgt een rare 
hoge dwarrelbal moeilijk verwerkt. 
Volendam wordt steeds sterker, 2 
afstandsschoten worden door Bob 
goed tegengehouden. Balverlies op 
het middenveld leidt tot de 2-2. Vo-
lendam gaat nog voor de 3-2 maar 
dat lukt ze niet. Verder dan een hard 
schot die via Bob op de lat komt ko-
men ze niet, mede dankzij volhar-
dend verdedigen van onze jongens. 
Kortom, een knappe wedstrijd vol 
spanning met een terechte uitslag.
Raynor, Bob, Jesper, Jessy, Davey, 
Iman, Morris, Luc, Jesse en Mervin, 
bedankt voor veel kijkplezier !

Hockeyvereniging Qui 
Vive organiseert open dag
De Kwakel - Zondag 20 maart a.s. 
organiseert hockeyvereniging Qui 
Vive op haar accommodatie aan de 
Vuurlijn van 10.45u. tot 14.00u. een 
kennismakingsdag voor nieuwe le-
den. Jongens en meisjes vanaf 6 
jaar kunnen spelenderwijs kennis 
maken met de hockeysport. Onder 
leiding van ervaren trainers en be-
geleiders worden er spelletjes ge-
speeld waarbij de eerste beginselen 
van het hockey worden uitgelegd en 
geoefend. De deelnemers krijgen 
voor dit evenement een stick van de 
club te leen. Bovendien kunnen de 
aspirant leden kijken naar een wed-
strijd van dames 1. 

Het programma is als volgt: om 
10.45u. is de ontvangst, om 11.00u. 
is de clinic voor de kinderen die om 
12.00u. worden getrakteerd op een 
broodje knakworst en een glas li-
monade. Op hetzelfde tijdstip geeft 
de Voorzitter Marcel van Eijk een 
presentatie over Qui Vive aan de 
ouders. Om 12.45u. begint de wed-

strijd van Dames 1. Voor de bezoe-
kers die zich op deze dag meteen 
laten inschrijven en contant betalen 
is de contributie voor de rest van het 
seizoen slechts 50 euro zonder in-
schrijfgeld. 

Aandacht
Qui Vive besteedt veel aandacht aan 
de ontwikkeling van de jeugd en 
zorgt voor een goede begeleiding. 
Er bestaan mogelijkheden voor de 
breedtesport maar de leden die de 
ambitie hebben om op een hoger 
niveau te willen hockeyen kunnen 
ook bij Qui Vive terecht. 

Zo kan elk lid op zijn/haar niveau 
hockeyen en veel plezier aan deze 
sport beleven. Voor de jeugd wor-
den veel activiteiten georganiseerd 
door enthousiaste vrijwilligers die 
ook op de open dag aanwezig zijn 
om alles te vertellen over het hoc-
keyen, de spelregels, het tenue, de 
trainingen, het lid worden en de 
contributie.

Qui Vive JA1-Hurley JA1: 6-4
De Kwakel - Zaterdag 5 maart 
speelde de JA1 van Qui Vive de eer-
ste competitiewedstrijd na de win-
terstop. Er werd deze keer thuis te-
gen Hurley gespeeld. Het team van 
Qui Vive heeft tijdens de winterstop 
afscheid genomen van spits Tom 
Günther, die Heren 1 is gaan ver-
sterken. Wij wensen Tom daarbij 
veel succes!

Een moeizaam begin…..
De jongens van Qui Vive begonnen 
energiek aan de wedstrijd en cre-
eerden in de eerste minuten ver-
schillende kansen. Deze bleven 
echter onbenut. Hurley daarente-
gen scoorde na ongeveer 10 minu-
ten wel en zo stond er 0-1 op het 

bord. In de eerste helft van dit sei-
zoen keken de Uithoornaars wel va-
ker tegen een achterstand, waar-
bij het team altijd positief en gemo-
tiveerd door bleef gaan. Vandaag 
was dit niet anders. De Qui Viven-
aren speelden met passie en bele-
ving. Dit leidde enige tijd later tot 
een strafcorner, die er door verde-
diger Max Brakel mooi, halfhoog en 
hard, binnenkant paal in werd ge-
sleept: 1-1. 
De wedstrijd bleef nu geruime tijd 
gelijk opgaan. De teams waren in 
evenwicht en het kon beide kanten 
opgaan. Het was echter Hurley die 
wederom als eerste via een strafcor-
ner, die in de linkerbovenhoek werd 
gesleept, scoorde en weer keek het 

Uithoornse team tegen een achter-
stand aan. Maar ook nu gaven de 
mannen van de A1 zich niet gewon-
nen. Er werd dapper doorgehoc-
keyd, hetgeen uitmondde in de ge-
lijkmaker die door Bastiaan Vink op 
slag van rust werd binnengetikt bij 
de tweede paal. Zodoende kon met 
een 2-2 stand de kleedkamer opge-
zocht worden.

Loon naar werk! 
Na de rust ging de A1 op de in de 
eerste helft ingeslagen weg voort. Er 
werd aanvallend gespeeld, waarbij 
achterin “de deur op slot werd ge-
houden”. Dit ging lange tijd goed, tot 
Hurley 3 tegen 3 rond de cirkel van 
Qui Vive kwam te staan. Deze situ-
atie werd goed uitgespeeld en voor 
de derde keer kwam Hurley op voor-
sprong….. Qui Vive bleef echter ook 
nu onverstoorbaar. De jongens van 
de A1 bleven kalm, maar met veel 
beleving doorspelen. Hurley had het 
er zichtbaar moeilijk mee.
Naar mate de tweede helft verstreek 
kreeg Qui Vive steeds meer het bes-
te van het spel. Dit betaalde zich uit-
eindelijk uit in drie goals, zodat de 
stand op 5-3 voor de jongens uit 
Uithoorn kwam. De 3-3 werd door 
Jesse Kolenberg met een fraaie 
backhand binnengeslagen, de 4-3 
door Wouter “Wup” Haremaker. De 
5-3 kwam op naam van Daniel de 
Graaf. Ook dit was een mooi doel-
punt, dat voortkwam uit een snel-
le aanval over links, waarbij er vlot 
en strak werd gecombineerd. Hier 

had de verdediging van Hurley geen 
antwoord op. Daniel sloeg de bal 
hard onder de keeper door.
De wedstrijd liep nu op z’n eind, zo-
dat de winst in het zicht kwam….. 
Hurley liet het hoofd echter niet 
hangen. Ook deze jongens gaven 
het niet op en wisten nogmaals te 
scoren, zodat de stand nu nog maar 
5-4 in het voordeel van Qui Vive 
was. Hurley rook de gelijkmaker en 
trok andermaal fanatiek ten aanval. 
Qui Vive counterde echter goed en 
brak door tot in de cirkel van Hurley. 
De mannen van Hurley bleef daarbij 
niets anders over dan “aan de nood-
rem te trekken” en zo kreeg Qui Vi-
ve na een overtreding van Hurley 
een strafbal vlak voor het einde van 
de wedstrijd. Aanvoerder Mark van 
Zijverden schoof deze onberispelijk 
in de linkerbovenhoek en zo kwam 
de eindstand op het bord te staan: 
6-4 voor Qui Vive!

Het resterende deel van de wed-
strijd werd uitgespeeld, waarbij 
Hurley nog een keer de paal van 
keeper Mats Kaas teisterde, maar 
daar bleef het bij en zo pakten de 
mannen van Qui Vive de volle winst. 
Het zijn 3 punten waar lang op ge-
wacht werd. In de voorgaande wed-
strijden werd er meestal goed ge-
speeld, maar bleef de beloning uit. 
Vandaag kregen de jongens van 
de A1 echter loon naar werk. Het 
mooie daarbij is het dat de 6 doel-
punten door 6 verschillende spelers 
werden gemaakt. We kunnen dus in 
alle opzichten spreken van een ech-
te teamprestatie, waarmee we de 
JA1 en hun coach  Erik Otto en Ma-
nager Pieter Bas Kolenberg van har-
te feliciteren!



CARNVALCARNVAL
CARNVALCARNVAL

Uithoorn - Ook dit jaar werd er een traditionele carnavals-
optocht door de Meerwijk gelopen door de leerlingen van 
basisschool de Springschans (voor deze dag omgedoopt tot 
Swingsjans). Net als in het zuiden van ons land weer met een 
- door middel van een verkiezing -  heuse Prins en Prinses 
Carnaval. 
Het was wel erg frisjes deze ochtend maar gelukkig viel er 
geen regen. Na afl oop van de optocht was er weer voor alle 
kinderen een beker limonade en een hartige spies. De groe-
pen 5 t/m 8 genoten van zelfgebakken pannenkoeken.

Foto’s: Frans Goossens
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Carnavalsoptocht basisschool de Springschans 

zoals altijd weer één GROOT feest




