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OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed
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ZEVEN JAAR GARANTIE OP EEN AUTO VAN SLECHTS € 6.795,-
WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,4/100 km (1l op 22,7 km) tot 4,9l/100 km (1l op 20,4 km). Gemiddelde CO2-uitstoot van 114 g/km tot 
137 g/km. Getoond model kan afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, 
kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leasetarief o.b.v. 60 maanden en 20.000 km/jr. Full Operational Lease via Kia Finance. 

lease v.a. € 219,-/mnd
v.a. 6.795,-€
KIA PICANTO

Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam-Zuidoost

tel: 020 565 03 80
www.kia-amsterdamzuidoost.nl

Oosteinderweg 110
1432 AN Aalsmeer
tel: 0297 329 911

www.kia-aalsmeer.nl

Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam-Zuidoost

Oosteinderweg 110
1432 AN Aalsmeer

voor verkoop, aankoop, verhuur en taxaties

Aemstelpunt Makelaardij o.g.
Wilhelminakade 59 Uithoorn
Tel. 0297-522959

Zaterdag 27 maart
OPEN HUIS

kijk op www.aemstelpunt.nl
voor de deelnemende woningen

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

H. Heyermanslaan 2 
Uithoorn

nú gratis
handdoek 

bij BP Car wash
spaar ze allemaal

voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

Uithoorn – Vorige week woensdag-
avond nam de (oude) raad van Uit-
hoorn afscheid en donderdagavond 
werden de nieuwe raadsleden geïn-
stalleerd. Van maar liefst acht raads-
leden werd afscheid genomen. “Met 
dit afscheid verdwijnt acht en vijf-
tig en een half jaar raadservaring”, 
zo had de burgemeester uit laten 
rekenen. Afscheid was er van me-
vrouw Van den Aardweg-Hakfoort, 
de benjamin van de raad. Zij heeft 
vier jaar in de gemeenteraad geze-
ten. Zij begon in 2006 als raadslid 
voor de VVD en de laatste ander-
half jaar als onafhankelijk raadslid: 
“Het is een leuke periode geweest”, 
zo verklaarde zij.

Gemene raad
Ook afscheid van Carolien Le Noble 
van GroenLinks. Ook zij zat 4 jaar in 
de raad en nam afscheid om dat zij 
meer tijd wilde voor haar gezin: “Het 
is een leuke tijd geweest. Het was 
even wennen, als GroenLinks uit het 
Gooi, uit een echt VVD nest, maar ik 
heb deze vier jaar fijn gewerkt. Maar 
als je kinderen het geen gemeente-
raad, maar gemene raad gaan noe-
men, wordt het tijd om weer meer 
thuis te zijn.” Ook werd er afscheid 
genomen van Ria Zijlstra, maar dan 
als raadslid. Het zit er dik in, dat zij 
terugkeert als wethouder voor de 
nieuwe partij DUS, dus een echt af-
scheid was dat niet. 

Opa
Juul Bosma van Gemeentebelangen 
stapte ook uit de raad. In totaal, zij 
het met onderbrekingen en veran-
deren van partij, zat hij er zo’n 12 
jaar in. Hij begon als CDA’er, stapte 
daar op en zat een poosje als on-
afhankelijk raadslid en daarna bij 
Gemeentebelangen: “Ik was nu de 

oudste van de raad en na 3 perio-
des in de raad is het mooi geweest. 
Ik krijg nu wat meer tijd voor mijn 
kinderen en kleinkinderen. Krijgen 
ze weer een opa die zich overal mee 
wil bemoeien”.

Teveel
Ton Verlaan CDA, een bevlogen man 
die zich met hart en ziel inzette voor 
zijn raadswerk. Hij heeft het 8 jaar 
gedaan, maar het werd hem teveel: 
“Een groot gezin, een drukke baan 
en raadslid, het werd me teveel. Ik 
krijg nu weer meer tijd voor mijn ge-
zin. Ik heb het raadswerk altijd met 
veel plezier gedaan. Veel plezier ge-
had, maar ook verdriet. We hebben 
veel volbracht en er is nog veel te 
doen. Ik moet echter afhaken, ik red 
het niet meer.”

Gehoopt
Trudy Veninga CDA, had gehoopt 
terug te kunnen keren als wethou-
der. Het is niet gelukt. Het CDA ver-
loor en de VVD is in zee gegaan met 
de PvdA. Als raadslid zou ze niet 
meer terugkeren, zo had ze voor de 
verkiezingen al laten weten, daar-
om stond zij dan ook op de zeven-
de plaats: “Ik heb de afgelopen acht 
jaar in de raad al veel gezegd. Ik heb 
nu niet veel meer te vertellen. Ik heb 
dit werk met veel plezier gedaan. 
Het was heerlijk om zo midden in de 
samenleving te staan. Jammer dat 
ik een fractie achterlaat van drie le-
den.”

Invaller
Hans Portengen PvdA, was maar 
een half jaartje echt raadslid. De 
overige drie en een half jaar was hij 
fractie assistent: “Ik voelde me net 
een voetballer die het laatste kwar-
tier mag invallen, maar ik heb het 

Afscheid oude raad, welkom nieuwe raad

Joop Hoogkamer VVD 
koninklijk onderscheiden

Joop Hoogkamer krijgt zijn onderscheiding opgespeld door de burgemeester

De geheel nieuwe fractie van de nieuwe partij DUS (combi van GL en D66)

erg leuk gevonden. Maar ook bij mij 
geldt: een drukke baan, een vrouw 
en drie kinderen en politiek, dat is 
niet te doen. Mijn gezin is blij dat ik 
nu weer ‘thuis’kom.”

Druk werk
Tot slot afscheid van Joop Hoogka-
mer van de VVD: 12 jaar onafgebro-
ken het gezicht van de VVD. Maar 
ook hij kon het raadswerk niet meer 
combineren met zijn werk: “Aan 
twaalf jaar komt er een eind aan. 
Afscheid nemen doet pijn, maar het 
is een bewuste keus. Ik kon het niet 
meer combineren met mijn werk, nu 
ik drie dagen per week in Brussel 
nodig ben. Ik laat een goede fractie 
achter. Ben blij dat we zo gegroeid 
zijn. Ik ben er trots op dat we hier 
in Uithoorn zo’n goede raad hebben 
waar we met elkaar werken met we-
derzijds respect, eerlijkheid en de 
wil tot samenwerking”, aldus Hoog-
kamer. De burgemeester bedankte 
hem voor al zijn goede werk en kon 
hem tevens mededelen dat het Hare 
Majesteit de Koningin had behaagd 
hem te benoemen tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau (zie foto).

Nieuwe raadsleden
Donderdagavond werd de nieuwe 
raad geïnstalleerd. De nieuwe raad 
bestaat nu uit: Benno van Dam (Ons 
Uithoorn), André Smits, Jordy Kei-
mes en Jaap Baak van het CDA, 
Sjaak Verhaar, Klaas Bijlsma en Ro-
bert Timmers van Gemeentebelan-
gen, Elfriede Henraat, Arjan Koop-
mans, Peter Timmer en José de Ro-
bles van DUS, Els Gasseling, Jan 
Mollema en Rob de Boer van de 
PvdA en Marcel Rits, Katja Laugs, 
Jan Hazen, Nick Roosendaal, Frank 
van Kooten, Marvin Polak en Daniel 
Wolffensperger van de VVD.

Uithoorn - Een feest was het voor 
de groepen 5A en 5B van de OBS 
De Kajuit toen zij maandag 8 maart 
kennismaakten met allerlei soorten 
muziek onder leiding van Bas van 
Waard. Bas bracht zijn cello mee en 
liet de leerlingen kennismaken met 
verschillende muzieksoorten zoals 
klassieke muziek en bluesmuziek. 
Met gespitste oren zaten de leer-
lingen te luisteren naar de muziek 
die gespeeld werd op dit bijzonde-
re instrument. Natuurlijk mochten 
de leerlingen ook zelf muziek ma-
ken. Ze mochten een muziekinstru-
ment uitzoeken en een eigen ritme 
spelen dat door de andere leerlingen 
werd nagespeeld. Dat je ook met je 
mond, je handen en voeten muziek 

Hintfeest op De Kajuit

Uithoorn - In de afgelopen week 
hebben de VVD, DUS! en PvdA de 
eerste inhoudelijke bespreking ge-
voerd over het concept coalitieak-
koord. Tijdens dit gesprek is geble-
ken dat de partijen veel overeen-
komsten hebben en dat verschillen 
overbrugbaar lijken te zijn. De ver-
wachting is dan ook dat er een co-
alitieakkoord zal komen waar alle 
drie de partijen volledig achter kun-
nen staan. 
Nadruk op de uitvoering van de ge-
maakte plannen en een sluitende 
meerjarenbegroting zijn belangrij-
ke uitgangspunten van de gesprek-
ken. Volgens verwachting zullen be-
zuinigingen noodzakelijk zijn in de 

komende periode; er zullen op ba-
sis van de (herziene) strategische vi-
sie keuzes gemaakt moeten worden 
waarbij het uitgangspunt blijft dat 
de lokale lasten maximaal met het 
inflatiepercentage stijgen. 
Hoewel getalsmatig (met 7 zetels in 
de raad) voor de hand liggend, kiest 
de VVD er niet voor om twee wet-
houders te leveren. Alle partijen zul-
len met één wethouder vertegen-
woordigd zijn in het nieuw te vor-
men college. De VVD heeft de afge-
lopen week besteed aan het schrij-
ven van een eerste concept coalitie-
akkoord. Dit concept wordt in week 
11 besproken om vervolgens verder 
te worden uitgewerkt.

Coalitieonderhandelingen 
lopen gesmeerd

Dronken achter 
het stuur
Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 9 maart op woensdag 10 maart 
heeft de politie rond drie uur op de 
Anthony Fokkerweg een 49-jarige 
automobilist uit Uithoorn aangehou-
den. Tijdens een controle bleek de 
bestuurder teveel alcohol te hebben 
gedronken. Op het bureau werd een 
promillage van bijna 1.5 promille ge-
meten. Het rijbewijs van de man is 
ingevorderd en er is proces-verbaal 
opgemaakt.

Politie rolt 
hennepkwekerij 
op 
Uithoorn - Vrijdagmiddag 12 maart 
heeft de politie rond kwart voor 
vijf bij zijn woning op de Thamer-
weg een 30-jarige man uit Uithoorn 
aangehouden. De politie kreeg een 
anonieme melding dat er een hen-
nepplantage in de woning aanwe-
zig zou zijn. Agenten controleerden 
het pand en troffen hier een in wer-
king zijnde hennepkwekerij met 547 
planten aan. Alle planten en kweek-
apparatuur zijn in beslag genomen. 
Tegen de man is proces-verbaal op-
gemaakt.

kunt maken was voor sommigen wel 
een ontdekking. 
Een ander onderdeel was het be-
wegen op muziek. De leerlingen 
mochten de hele zaal gebruiken en 
op een langzaam en snel ritme be-
wogen zij zich door de ruimte. Om 
het wat spannender te maken wer-
den ook bewegingen van dieren uit-
gevoerd zoals het springen van de 
kangoeroe. 
Als afsluiting werd de groep ge-
splitst. Een groepje vormde het or-
kest met instrumenten en een echte 
dirigent en de andere groep dans-
te op de muziek van het orkest. Het 
was een afwisselend programma 
waar de leerlingen nog lang met veel 
plezier aan terug zullen denken.

Geen krant 
gekregen?

0297-581698



De gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn werken samen!
Loket Wonen, Welzijn en Zorg

Gewijzigde 
openingstijden 
Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg (WWZ)

In verband met een interne
cursus voor alle consulenten is
het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg in Uithoorn op maandag
22 maart de hele dag gesloten.

G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
17 maart 2010

a L G e m e n e  i n F O r m a t i e
Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

Cluster werk en inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.

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

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

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

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

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

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

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

afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Op maandag 22 maart is er een in-
loopavond over de afsluiting van de 
Legmeerdijk. De avond wordt ge-
houden in de burgerzaal van het ge-
meentehuis van Aalsmeer, Drieko-
lommenplein 1. Vanaf 19.30 uur bent 
u van harte welkom. De bijeenkomst 
eindigt om 21.00 uur.

afsluiting
Deze zomer wordt de Legmeerdijk 
van 28 juni t/m 20 augustus grondig 
aangepakt. De Legmeerdijk wordt 
afgesloten vanaf de Bloemenvei-
ling tot aan de kruising met de Ma-
chineweg. Vanaf de Machineweg 

tot aan de Marshallsingel geldt een-
richtingsverkeer (rijrichting noord-
waarts). Woningen en bedrijven ter 
hoogte van de afsluiting blijven wel 
bereikbaar voor bewoners, mede-
werkers, gasten en hulpdiensten.
Tot deze afsluiting is besloten van-
wege de diverse en complexe werk-
zaamheden die aan de Legmeer-
dijk moeten gebeuren. Zo kan het 
werk sneller en veiliger worden uit-
gevoerd.

meer info
Ki jk  voor  meer  in format ie  op  
www.n201.info

inloopavond afsluiting 
Legmeerdijk 

evenement organiseren 
met Koninginnedag? 
Wilt u op 30 april in Uithoorn of 
De Kwakel een evenement orga-
niseren? Vraag dan tijdig (uiterlijk 
1 april) een vergunning aan.
U kunt dit doen via het aanvraag-
formulier voor evenementen via 
de website van de gemeente: 
www.uithoorn.nl
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
Publiekszaken, cluster Vergunningen via telefoon 0297-513111.

In de afgelopen week hebben de 
VVD, DUS! en PvdA de eerste in-
houdelijke bespreking gevoerd over 
het concept coalitieakkoord. Tijdens 
dit gesprek is gebleken dat de par-
tijen veel overeenkomsten hebben 
en dat verschillen overbrugbaar lij-
ken te zijn. De verwachting is dan 
ook dat er een coalitieakkoord zal 
komen waar alle drie de partijen vol-
ledig achter kunnen staan. 
Nadruk op de uitvoering van de ge-
maakte plannen en een sluitende 
meerjarenbegroting zijn belangrij-
ke uitgangspunten van de gesprek-
ken. Volgens verwachting zullen be-
zuinigingen noodzakelijk zijn in de 
komende periode; er zullen op ba-
sis van de (herziene) strategische vi-

sie keuzes gemaakt moeten worden 
waarbij het uitgangspunt blijft dat de 
lokale lasten maximaal met het infla-
tiepercentage stijgen. 
Hoewel getalsmatig (met 7 zetels in 
de raad) voor de hand liggend kiest 
de VVD er niet voor om twee wet-
houders te leveren. Alle partijen zul-
len met één wethouder vertegen-
woordigd zijn in het nieuw te vormen 
college. De VVD heeft de afgelopen 
week besteed aan het schrijven van 
een eerste concept coalitieakkoord. 
Dit concept wordt in week 11 bespro-
ken om vervolgens verder te worden 
uitgewerkt.

Nick Roosendaal 
VVD Uithoorn-de Kwakel 

Voortgangsbericht 
coalitieonderhandelingen

uithoorn, schoont op! 
Samen ruimen we zwerfafval op
Ergert u zich ook aan lege blikjes op 
straat? Rondwaaiende plastic zak-
ken? Zwerfafval is al jaren één van 
de grootste ergernissen van bur-
gers. De huidige situatie in Uithoorn 
en De Kwakel is vergeleken met an-
dere gemeenten in Nederland zeker 
niet slecht, maar het kan toch nog 
beter. Daarom heeft de gemeente 
samen met onder andere welzijns-
instelling Cardanus, Buurtbeheer en 
bewoners tussen 15 en 20 maart ac-
ties gepland om de gemeente te ont-
doen van zwerfafval. De gemeente 
Uithoorn sluit hiermee aan bij de lan-
delijke Week van Nederland Schoon 
en de Landelijke Opschoondag op 
20 maart. Tijdens deze week van 
15 tot 20 maart doen scholen, buur-
ten en andere organisaties hun best 
voor een schoon Uithoorn. Hieron-
der leest u wie, wanneer en waar 
aan de slag gaat. Wilt u ook meewer-
ken aan een schoon Uithoorn? Meld 
u dan aan bij de contactpersoon van 
de actie. Vanaf 15 maart kunnen we 
dan letterlijk en figuurlijk zeggen: Uit-
hoorn, schoont op!

Gehele week
Meerwijk
De groepen 7 en 8 van basisschool 
De Kajuit gaan gedurende een hele 
maand iedere dag aan het werk in de 
omgeving rondom de skateboard-
baan. Tijdens het speelkwartier zal 
iedere dag een klas zwerfvuil oprui-
men. Met knijpers, zakken en hesjes 
gaan de kinderen aan de slag. 

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

De Kwakel
Op vrijdag wordt ook het zwerfafval 
in De Kwakel aangepakt. Buurtbe-
heer De Kwakel gaat samen met ba-
sisschool De Zon ‘s middags aan de 
slag. Ze beginnen op het schoolplein 
van De Zon waar de gemeente aan-
wezig is met spullen voor het oprui-
men.

Zaterdag 20 maart 
Amstel en Zijdelmeer
Leden van roei- en kanovereniging 
Michiel de Ruyter gaan op zaterdag-
ochtend om 10.00 uur met boten en 
vanaf de oever aan de slag om het 
afval in en om het water op te rui-
men. De Amsteloever, de oever van 
de Kromme Mijdrecht en drijfafval in 

het Zijdelmeer worden aangepakt. 
Om 12.00 uur zal wethouder Maar-
ten Levenbach de actie afsluiten. 

Libellebos
Ook het Libellebos wordt zaterdag-
ochtend grondig aangepakt. Onder-
leiding van Bart de Koning van Na-
tuureducatie in samenwerking met 
Jeugd Activiteiten Pas (JAP) wordt 
het zwerfafval opgeruimd. 

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

De Kwakel
Op zaterdag 20 maart wordt in De 
Kwakel vanaf 13.00 uur de jaarlijkse 
schoonmaakactie gehouden. Start-
punt is bij Dorpshuis de Quakel. Al-
le inwoners van De Kwakel zijn van 
harte uitgenodigd om mee te helpen. 
Alle hulp is welkom; kinderen onder 
8 jaar moeten begeleid worden door 
een ouder. Hopelijk wordt het weer 
net zo’n succes als in voorgaande 
jaren.

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

Zelf iets organiseren
U kunt ook zelf een actie organise-
ren met mede-straatbewoners, maar 
u kunt ook aansluiten bij één van de 
andere acties. Wilt u daarbij onder-
steuning? Dan kunt u dit aanvra-
gen door te mailen naar nederland-
schoon@uithoorn.nl onder vermel-
ding van ‘opschoondag’. Kijk voor 
ideeën ook eens op www.nederland-
schoon of www.ikprikmee.nl.

Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt, 
van jong tot oud, krijgt een speciaal 
opvallend hesje. Wij vragen u dat bij 
het schoonmaken te dragen en tij-
dens de acties de hele week extra 
voorzichtig te zijn in het verkeer.

inloopspreekuur steunpunt 
Vrijwilligerswerk uithoorn 
verplaatst
Tijdens de herinrichting van de Bi-
bliotheek (van 15 maart tot 9 april) 
worden de inloopspreekuren van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk ver-
plaatst naar ’t Buurtnest, Arthur van 
Schendellaan 59, 1422 LB Uithoorn. 

Het Steunpunt zal daar op maandag 
en dinsdag tussen 14.00 uur en 17.00 
uur spreekuur houden. Voor het pro-
ject Samenspraak/Taalcoaches kunt 
u in ‘t Buurtnest terecht op maandag 
tussen 15.00 en 17.00 uur.
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERINGEN 
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 10 EN 11 MAART 2010

10 maart
Op 10 maart 2010 heeft de raad voor de laatste maal vergaderd in de samen-
stelling van vóór de verkiezingen van 3 maart 2010. De raad heeft de geloofs-
brieven van de nieuw gekozen raad onderzocht en akkoord bevonden. De 
nieuwe raadsleden kunnen daardoor worden toegelaten tot de raad.
Tijdens de vergadering is afscheid genomen van de volgende raadsleden:
• mevrouw A.E. van den Aardweg-Hakfoort;
• de heer J. Bosma;
• de heer ing. J.H. Hoogkamer;
• mevrouw C.G. le Noble;
• de heer J. Portengen;
• mevrouw G. Veninga;
• de heer T.F.M. Verlaan;
• mevrouw D.J. Zijlstra.
Aan hen allen heeft de burgemeester een klein aandenken en een bos bloe-
men uitgereikt. De burgemeester maakte tevens bekend dat Hare Majesteit 
de Koningin de heer Hoogkamer heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau.

 Burgemeester Spruit feliciteert de heer Hoogkamer nadat ze hem een 
 Koninklijke onderscheiding heeft opgespeld. 

11 maart
Op 11 maart 2010 heeft de raad voor de eerste maal vergaderd in de samen-
stelling van ná de verkiezingen van 3 maart 2010. De raadsleden hebben de 
eed of de verklaring en belofte afgelegd. Vervolgens heeft de raad de heer 
Roosendaal benoemd tot plaatsvervangend voorzitter en zijn de leden van 
de auditgroep en de monumentencommissie benoemd. 
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
25 maart 2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffi e 
(e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch: 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
25 MAART 2010

Op donderdag 25 maart 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergade-
ring. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
• Nota integrale handhaving;
• Stedenbouwkundig plan Hélène Swartlaan;
• Verordening antidiscriminatievoorziening;
• Evaluatie motie “Klad en plak”.
Politiek Debat:
• Cultuurfoto;
• VROM Starterslening Uithoorn en Woonfonds 2010.

De agenda en de raadsvoorstellen worden op 19 maart 2010 op de web-
site van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 24 maart 2010 staat de 

agenda op de gemeentepagina. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de grif-

fi er van de gemeenteraad van Uithoorn, tel.: 0297- 513 963 of 
e-mail: griffi e@uithoorn.nl. Als u wilt inspreken in een verga-

dering van de raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op 
de dag van de vergadering hiervoor hebben aange-

meld bij de griffi er (per telefoon of e-mail).

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

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

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

Bewoners en kinderen zijn van harte uitgenodigd om aan de buurtac-
ties mee te doen. De uitnodigingsbrieven worden tijdig huis-aan-
huis verspreid. 

Een kamerplant voegt sfeer toe aan 
uw woning. Planten kunnen ook ge-
zondheidsklachten veroorzaken, 
dus is het belangrijk om de juiste 
plant uit te kiezen en deze goed te 
verzorgen. 

Gezondheidsklachten 
door uw kamerplanten
Planten kunnen een bron zijn van 
stoffen waar sommige mensen over-
gevoelig voor zijn. Sommige plan-
ten kunnen door hun sap, geur of 
stuifmeel een allergische reactie uit-
lokken, waardoor luchtwegklachten 
ontstaan. Ook achterstallig onder-
houd van de plant kan ervoor zorgen 
dat u klachten krijgt. Achterstallig on-
derhoud leidt namelijk vaak tot stof-
vorming op de plant zelf en schim-
mel op de potaarde van de plant. 

Wat kunt u zelf doen?
Zoek bij twijfel informatie op over de 
plant waarvan u denkt last te heb-
ben. Zorg verder voor goed onder-
houd van de plant en verwijder stof 
en schimmel van de plant of potaar-
de. Soms is het beter de plant weg te 
gooien. Als u onderzetters of bloem-
pothouders gebruikt die van natuur-
lijke materialen zijn gemaakt, kan 
ook hier schimmel op ontstaan. U 
kunt het beste producten gebruiken 
die niet van materialen zoals hout, 
riet of stro zijn gemaakt. 

Giftige planten
Het is goed om te weten welke plan-
ten u in huis heeft, zeker in huizen 
met jonge kinderen. Sommige ka-

merplanten en bloemen zijn name-
lijk giftig. Er zijn planten die via hun 
sap de huid of slijmvliezen kunnen 
irriteren. Andere planten zijn giftig bij 
inname en veroorzaken onder an-
dere irritatie van de slijmvliezen en 
maag- en darmklachten. Een lijst 
met giftige kamerplanten en snij-
bloemen vindt u op de website van 
Consument en Veiligheid, door te 
zoeken op “giftige planten”. 

Ander groen 
binnenshuis
Groente-, fruit- en tuinafval wordt 
vaak bewaard in Bio- of GFT-bak-
ken. Ook deze kunnen een bron 
van schimmels en bacteriën vor-
men. Schimmels verspreiden spo-
ren, waardoor ze ook buiten uw Bio- 
of GFT-bak terechtkomen. In huizen 
waar biologisch afval binnenshuis 
wordt bewaard, komen veel meer 
van dit soort schimmelbestandde-
len voor dan in dan huizen waar 
men de bak buiten plaatst. Geef de 
Bio- of GFT-bak daarom bij voorkeur 
een plaats buiten de deur en spoel 
de bak goed uit na het legen. Als de 
bak toch binnen moet staan, zet de 
bak dan op een koele plek. 

GGD Amsterdam
De afdeling Milieu en Gezondheid van 
de GGD Amsterdam houdt zich bezig 
met binnenmilieu. Informatie vindt 
u op www.gezond.amsterdam.nl/
Milieu--gezondheid. U kunt ook con-
tact met ons opnemen, via e-mail-
adres lo@ggd.amsterdam.nl of tel. 
020-555 5405.

Groen in uw woning

De Europese Commissie organi-
seert een fotowedstrijd met als the-
ma: ‘De euro wat betekent hij voor 
ons’. Deze fotowedstrijd is gericht op 
jongeren tussen 14 en 18 jaar en zij 
kunnen deze maand hun werk stu-
ren naar nederland@euroinphoto.eu
Naast een hogere mate van bewust-
wording onder de doelgroep, maken 

de jongeren kans op leuke prijzen, 
zoals een spiegelreflexcamera en 
een reis naar Brussel. Deelname is 
eenvoudig en de jongeren hoeven 
alleen een team te vormen (bestaan-
de uit 2 tot 3 personen), een foto te 
maken en te voorzien van een kort 
onderschrift van maximaal 150 ka-
rakters.

Bibliotheek Uithoorn tijdelijk 
dicht wegens verbouwing
Amstelland Bibliotheken sluit haar 
bibliotheek in Uithoorn tijdens de 
verbouwing van 15 maart tot en met 
8 april 2010. 
Leden van de bibliotheek mogen hun 
geleend materiaal langer thuis hou-
den. Kijk op de leenbonnen voor de 
exacte inleverdatum. Indien leden 
tussentijds toch materialen willen in-
leveren of lenen, dan kan dat bij één 

van de andere Amstelland bibliothe-
ken. Alle informatie over de verbou-
wing staat op de website www.am-
stelland-bibliotheken.nl Hier kunt u 
ook de vorderingen van de verbou-
wing volgen.
Naar verwachting is de compleet 
vernieuwde bibliotheek Uithoorn 
vanaf vrijdag 9 april 2010 weer open 
voor het publiek.

Fotowedstrijd Europese 
Commissie voor jongeren



Thamerdal
- Zijdelveld 45, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een serre.
Zijdelwaard
- Boutenslaan 8, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde op de 2e etage.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 42, lid 3, onder b, van de bestemmingsplan-
voorschriften ontheffi ng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna 
bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
De Kwakel
- Jaagpad 17, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van een dak.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen bouwplan:
Legmeer-West
- Ringslang 60, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een overkapping aan 

de achterzijde.
Genoemde bouwplannen liggen van 19 maart 2010 tot en met 29 april 2010 ter 
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders 
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 21, Drank- en Horecavergunning aan de exploitant van Café Bolle 

Pouw. Bezwaar t/m 22 april 2010
- Hoofdweg 163, vergunning voor het plaatsen van een werkplaats met maga-

zijn. Bezwaar: t/m 19 april 2010.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade, vergunning aan de heer De Witt Wijn voor het innemen van 

een standplaats op de weekmarkt in Uithoorn met een mobiele verkoopwagen 
voor fi etsreparatie. Bezwaar t/m 19 april 2010

- Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade, vergunning aan Funmarkt voor het 
organiseren van een braderie op 17 april 2010 van 10.00 tot 17.00 uur. Be-
zwaar t/m 19 april 2010

De Legmeer
- Zonnedauw 72, vergunning voor het plaatsen van een carport. Bezwaar: t/m 

23 april 2010
Zijdelwaard
- Willem Klooslaan 2, vergunning voor het plaatsen van een vlonder. Bezwaar: 

t/m 21 april 2010

 COLLECTEVERGUNNINGEN
In de gemeentegids 2010 vindt u op blz. 62 alle collectevergunningen die in de-
ze gemeente voor 2010 zijn afgegeven. U kunt een collectant altijd om een legi-
timatie vragen. Op de gemeentepagina publiceren we per maand de afgegeven 
collectevergunningen.
maart 2010
15 t/m 21 maart: Simavi
22 t/m 28 maart: ZOA-vluchtelingenzorg
29 maart t/m 4 april: Fonds gehandicaptensport

 INZAGE CONCEPT-INTEGRATIENOTA UITHOORN 2009-2012
Het formuleren van het lokale integratiebeleid was speerpunt van het college ge-
durende de periode 2006-2010. De doelstelling is uitgewerkt in ‘De Integratieno-
ta Uithoorn 2009-2012’ en op 2 februari 2010 in concept door het college vastge-
steld. De conceptnota ligt vanaf donderdag 18 maart 2010 tot en met donderdag 
29 april 2010 ter inzage in het gemeentehuis van Uithoorn. Gedurende deze peri-
ode kunt u schriftelijk uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn.

 BEKENDMAKING BELEIDSREGEL 
Om een horecabedrijf te mogen exploiteren is het op grond van de Algemene 
plaatselijke verordening Uithoorn 2009 (artikel 2:28) nodig om een horeca-exploi-
tatievergunning te bezitten. Op basis van het elfde lid kan de burgemeester cate-
gorieën van horecabedrijven aanwijzen waarvoor de vergunningsplicht niet geldt. 
Criterium hierbij is dat van deze horecabedrijven lokaal weinig tot geen over-
last valt te verwachten. De burgemeester heeft besloten de volgende categorie-
en aan te wijzen: 
- catering- en afhaalbedrijven omdat zij in beginsel kleinschalig zijn en
- sportverenigingen en stichtingen omdat zij veelal buiten de bebouwde kom lig-

gen zodat het woon- en leefklimaat niet nadelig wordt beïnvloed. 
Voor deze horecabedrijven die zijn uitgezonderd van de vergunningsplicht geldt 
dat de exploitatie zodanig moet geschieden dat: 
1. Daardoor de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de 

openbare orde niet op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed en 
2. De exploitatie in de regel niet geschiedt tussen 01.00 uur en 07.00 uur. 
Samenloop categorieën
Enkele bedrijven in de gemeente Uithoorn vallen onder meerdere van de aange-
wezen categorieën. Wanneer een horecabedrijf onder meerdere categorieën valt, 
en een van deze categorieën een categorie is waarvoor de vergunningsplicht wel 
geldt, dan betekent dit dat het horecabedrijf vergunningsplichtig is en dus dient 
te beschikken over een horeca-exploitatievergunning. Hierbij kunt u bijvoorbeeld 
denken aan een stichting die tevens een discotheek of partycentrum is. 
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.
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RIOOLVERVANGING 
HUGO DE GROOTLAAN

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

VERLEGGEN 
WATERLEIDING 
ZIJDELWEG VOOR 
NIEUWE N201

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

delweg en het fi etspad. Het fi etspad 
wordt gebruikt als werkterrein en is 
om die reden van 1 maart tot begin 
mei 2010 gestremd voor doorgaand 
verkeer. 
Het fietsverkeer wordt omgeleid 
over de Randweg en de Bovenker-
kerweg. Bestemmingsverkeer heeft 
wel doorgang. Het gemotoriseerd 
verkeer zal geen hinder ondervin-
den van de werkzaamheden. 
Om de waterleiding om te kunnen 
leggen, moet er geboord worden. 
Dit gebeurt door een gestuurde bo-
ring van ongeveer 1.400 meter lang: 
een stuk ‘aanloop’ van zo’n 700 me-
ter en het feitelijke werk van onge-
veer 700 meter. De boring gaat op 
bijna 25 meter diepte onder de Zij-
delweg door. Het werk wordt uitge-
voerd door Van Baarsen uit Bad-

hoevedorp en Van Vulpen uit Gorin-
chem. Het kan zijn dat u het geluid 
hoort van de boorinstallatie die staat 
bij de kruising Zijdelweg/Randweg. 
De werkzaamheden worden tussen 
1 maart en begin mei 2010 uitge-
voerd op werkdagen tussen 7.00 en 
19.00 uur.

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

reau N201+, via tel. 06-51388980 of 
goudsmitb@noord-holland.nl. 

GELUIDSMUUR 
BUSSTATION UITHOORN

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

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

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

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

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

RIOOLWERKZAAM-
HEDEN LANGS N201 
BIJ UITHOORN

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

Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwa-
kel? Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenka-
lender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieu-
we Meerbode.

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

19 maart Kids @ the Mix kinderdisco, The Mix. 19.00-21.30 uur. 
 Entree €3.
21 maart Fem@il, vocalgroup, Thamerkerk, 14.30 uur (€10)
20 maart Buurtacties speelbeleidsplan De Kwakel en Meerwijk-

Oost
 10.00-11.30 uur: speelveld aan Rozenlaan / 

Orchideelaan
 11.45-13.15 uur: speelplek aan Eger
 13.30-15.00 uur: speelplek aan Fender
  15.15-16.45 uur: speelplek aan Grote Wielen
23 maart Bewonersoverleg Meerwijk, De Springschans, 19.00 uur 
24 maart Buurtacties speelbeleidsplan Thamerdal en Zijdelwaard
 13.30-15.00 uur: speelplek aan Pr. Christinalaan
 15.15-16.45 uur: speelplek aan Herman Gorterhof
26 maart COV Amicitia, Johannes Passion in Grote kerk Wilnis
27 maart Buurtacties speelbeleidsplan Legmeer
 10.00-11.30 uur: speelplek aan Weegbree
 11.45-13.15 uur: speelplek aan Geertruidahoeve
 13.30-15.00 uur: speelplek aan Rosmarijn
 15.15-16.45 uur: speelplek aan Koekoeksbloem
27 en Het Kom in de Kas evenement is dit jaar op het 
28 maart orchideeën bedrijf BW ORCHIDS BV, 
 Meerlandenweg 14 in Amstelveen. GreenPark Aalsmeer 

is aanwezig met een informatiestand
31 maart Paasactiviteit voor kinderen, kinderboerderij De 

Olievaar, 13.30 uur (€2)
13 april Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
17 april Braderie in Oude Dorp 
18 april Duo Bilitis, zang en harp, Thamerkerk (€10)
20 april Bewonersoverleg De Legmeer, steunpunt Legmeer, 
 19.30 uur
25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en ac-
tiviteiten voor de rest van het jaar op onze 
website www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer 
informatie over de buurtbeheeracties: Kijk 
ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

WERK IN 
UITVOERING

Verkeersmaatregelen
Momenteel is Waternet, in opdracht 
van de gemeente Uithoorn, een ri-
oolwaterpersleiding aan het omleg-
gen binnen de gemeente Uithoorn. 
In verband met deze werkzaamhe-
den is het noodzakelijk om de Poel-
weg ten noorden van de provinciale 
weg twee keer af te sluiten. De Poel-
weg  is opnieuw afgesloten van 17 
op 18 maart. Een en ander is uiter-
aard afhankelijk van de weersom-
standigheden. Tijdens de afsluiting 
wordt er een omleidingsroute inge-
steld; deze is ook terug te vinden 
op www.uithoorn.nl. Bedrijven zul-
len via deze omleidingsroute bereik-
baar blijven.

HERINRICHTING 
HEIJERMANSLAAN

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

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

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

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

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

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Aanwijzen van de verbinding via de voetgangersbrug tussen de A. Verweylaan 

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

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

- Verzoek van Horsman en Co Vastgoed BV, Postbus 57, 2160 AB Lisse om 
vergunning tot het plaatsen van een reclamebord op het perceel Noorddam-
merweg tegenover nummer 5. Inzageperiode: 5 maart tot 15 april 2010. Info: 
Afdeling Publiekszaken, tel. 513111

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

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

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

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

-  Concept-Integratienota Uithoorn 2009-2012. Inzageperiode:18 maart 2010 tot 
en met donderdag 29 april. Info: de heer W. Mol, tel.: 513111

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn 21, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Meerwijk-Oost
- Grevelingen 3, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Meerwijk-West
- Azuurmees 19, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van een schuur.
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.Nl

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

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

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Bittere koffie

De mooiste, beste en lekkerste koffie wordt geëxporteerd.
Wat achterblijft in Guatemala is vaak van slechte kwaliteit. Op de markt en 
in de winkels wordt hoofdzakelijk koffie verkocht die afkomstig is van grote 
koffieplantages, die in het bezit zijn van grootgrondbezitters.
 
In het oogstseizoen trekt de armste bevolking - mannen, vrouwen en kin-
deren - massaal naar de laaglanden waar de koffie gekweekt wordt. Lan-
ge dagen werken in tropische hitte voor wat een hongerloon genoemd mag 
worden. Bestrijdingsmiddelen worden door vliegtuigjes over de werkne-
mers gestrooid. Veel mensen worden ter plaatse ziek, onder de plantage-
werkers komt opvallend veel maagkanker voor.
 
Het koffieprobleem in Guatemala staat symbool voor de meeste structure-
le problemen in dat land.
Guatemala is een rijk land, er is een overvloed aan koffie, cacao, fruit, 
groente en goud. Dat alles verdwijnt voor het overgrote deel naar het Wes-
ten, evenals de opbrengst.
 
Apartheid helpt de kloof tussen arm en rijk in stand houden. De oorspron-
kelijke bevolking is Maya, is Indio.  Indio is een heus scheldwoord, onder-
drukking en uitbuiting door de elite is haast vanzelfsprekend.
 
Honger en armoede nemen toe. In de hooglanden van Guatemala, het ge-
bied waar voornamelijk Maya wonen, is volgens het World Food Program 
70% van de kinderen onder de 5 jaar ondervoed.
 
In een wereld van overvloed, een wereld met millenniumdoelen, nemen de 
honger en de armoede in Guatemala zelfs toe.
 
Wij steunen een middelbare school voor de Maya bevolking in Solola. De 
school is de trots en de hoop van de gemeenschap. Het behoud van hun 
taal en cultuur. Hun kans op een betere plaats in de samenleving.

 
Madelon van der Stap

Voor meer informatie: www.mayaschool.nl

Vermist:
- Rode Klaver in Uithoorn, witte kat met grijze vlekken. De kat is  
 een beetje schuw. Is 1,5 jaar oud en heet Puma.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwart/wit poesje met zwarte staart
 met witte stip aan de punt. Korte pootjes, 10 jaar en heet
 Bonny.
- Waterlelie in Wilnis, grote rood/witte kater. (Maine Coone).
 Hij heet Muckey en is 21/2 jaar oud.
- Thamerdal in Uithoorn, grijs/wit cyperse poes, 1 jaar oud.
 Haar naam is Tinkerbel.
- Fregat in Uithoorn, rode kater met 4 witte sokjes en witte bef.
 Hij heet Snoet en is 13 jaar. Heeft een klein postuur.
-    Kerkvaart in Mijdrecht, rode kater met witte kraag
 doorlopend naar buik. Heeft een klein zwart streepje bij zijn
 linkeroog. Is 11 jaar en heet Spike. 
- Linie in De Kwakel, roodbeige poes. Haar naam is Delilah.

Gevonden: 
- Hoofdweg bij 1ste Mange in Mijdrecht, witte poes met
 zwarte vlekken.
- Constantijn Huygenslaan in Uithoorn, zwarte kater met witte
 poten en een  beetje wit op de kop.
- Timotheegras in Wilnis, oude blinde zwart-witte kater. Zijn buik is  
 wit en zijn rug zwart met wat grijze haartjes.
- Herenweg/Botshol, in Vinkenveen, ouder hondje {kruising).  
 Zwart met beetje bruin.
- Molenland in Wilnis, fors gebouwde grijs zwarte kater.
- Busstation in Uithoorn, fors gebouwde grijs zwarte kater.

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

Voorverkoop van AJOC 
Festival 2010 van start!
Mijdrecht - Het AJOC Festival is 
een vier dagen tellend, overdekt fes-
tival in Mijdrecht, dat geheel door de 
vrijwilligers van Jongerenvereniging 
AJOC georganiseerd wordt. Het fes-
tival vindt plaats tijdens Pinksteren, 
dit jaar op 21, 22, 23 en 24 mei. Dit 
jaar beleeft het AJOC Festival zijn 
25-jarig jubileum. Aanstaande zater-
dag 20 maart start de kaartverkoop 
voor het festival in het clubhuis Im-
mitsj van AJOC aan Windmolen 75. 
Tussen 11.00 uur en 16.00 uur kun 
je kaarten kopen zonder servicekos-
ten. 
Ook dit jaar heeft het AJOC Festi-
val weer een ijzersterk programma: 
Miss Montreal zal het AJOC Fes-
tival op vrijdag 21 mei openen, ge-
volgd door een optreden van DI-
RECT, natuurlijk in de nieuwe bezet-
ting met zanger Marcel en toetsenist 
Vince. BLØF heeft al meerdere ma-
len bewezen Mijdrecht te kunnen la-
ten deinzen en springen en zal dat 
dit jaar als afsluiter op vrijdagavond 
doen. Er is nog meer: op zaterdag 22 
mei staan er maar liefst zes bands 
op het programma. Daarom be-
gint het AJOC Festival op zaterdag 
al om 15.30 uur. De Amsterdam-
se band Valerius zal de aftrap ver-
zorgen, waarna Ilse De Lange op het 

podium zal verschijnen. Vervolgens 
zullen de bands Destine en Moke 
optreden. Met het optreden van de 
Haagse band Kane zal het dak eraf 
gaan. Het zaterdagprogramma biedt 
voor ieder wat wils, want Soulvation 
zal de festivalbezoekers zeker weten 
dansend laten afsluiten. 
Zondagavond 23 mei zal soulbelof-
te Waylon met zijn band optreden. 
Daarna zullen De Dijk en Brabantse 
held Guus Meeuwis, natuurlijk ook 
met zijn vaste band, de bezoekers 
laten feesten. 
Maandag 24 mei is de Spektakel-
dag van het AJOC Festival. Op de-
ze dag wordt voor jong en oud een 
leuk feest georganiseerd. Zo zijn er 
in de tent optredens van o.a. Biba-
boerderij, Jan Smit de 3J’s en Mooi 
Wark. Ook buiten zal er weer genoeg 
te doen zijn. Onder andere een heli-
koptervlucht, een kinderboerderij en 
talloze attracties en demonstraties. 
Na de kaartverkoop op 20 maart in 
Immitsj zal de kaartverkoop, mits er 
nog kaarten beschikbaar zijn, verder 
gaan via www.AJOC.nl en bij diver-
se verkooppunten. Hierbij worden 
echter per kaart servicekosten bere-
kend. Voor meer informatie over het 
AJOC Festival en de kaartverkoop 
kijk je op www.AJOC.nl.

Maskerade brengt 
Nederlandse première
Uithoorn - David Lindsay-Abai-
re won in 2007 de Pultizer Price for 
Best Drama met het toneelstuk Rab-
bit Hole. Een stuk over verdriet, de 
complexiteit van vergiffenis, het vin-
den van een nieuwe ‘normaal’ en de 
liefde binnen een familie. Het stuk, 
dat naast drama ook humor brengt, 
is speciaal voor Maskerade vertaald 
door Thea Waanders, met medewer-
king van Ger Thijs. In de loop van 
2010 zal de filmversie van Rabbit 
Hole in de bioscopen te zien zijn. U 
kunt vrijdag 2 en zaterdag 3 april al 
genieten van dit mooie stuk in het 
Alkwin Theater in Uithoorn. 
Wat doe je als je het ondenkbare is 
overkomen? Op die vraag moeten 
Becca en Howie antwoord geven als 
hun 4-jarige zoon Danny overlijdt bij 
een auto-ongeluk. Ieder voor zich, 
maar ook samen. Becca en Howie 
zoeken elk op hun eigen manier, ge-
steund door de goed bedoelde raad 
van Nat, Becca’s moeder, en door de 

adviezen van Izzy, Becca’s losbandi-
ge zus. Ze proberen zo ongeschon-
den mogelijk uit het rouwproces te 
komen. Rabbit Hole  laat de onmo-
gelijke weg naar troost zien. 
Ondanks het verdriet is Rabbit Hole 
opvallend licht van toon. Het laat op 
een eerlijke manier zien dat de rouw 
niet alleen uit tranen bestaat. Maar 
ook uit lachen, ruzie en onmogelij-
ke keuzes. Zoek je troost bij God of 
neem je hem kwalijk dat hij je zoon 
van je heeft afgenomen? Zoek je 
troost in sport en bij vrienden, je fa-
milie of doe je het alleen? Of zoek 
je helemaal geen troost? Het leven 
gaat door, terwijl het stilstaat. Totdat 
Jason Willette ineens op de stoep 
staat, de 17-jarige bestuurder van 
de auto...
De voorstellingen in Het Alkwin Kol-
lege, Weegbree 55 in Uithoorn be-
ginnen om 20.15 uur. Reserve-
ren kan via tel. 0297–533305 of  via 
www.toneelgroepmaskerade.nl.
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20 maart a.s. : Live muziek en kinderactiviteiten

Lentekoopjesdag in Winkel-
centrum Zijdelwaard 
Uithoorn - Zaterdag 20 maart ver-
welkomt Winkelcentrum Zijdel-
waard de lente! Met een dag vol met 
lentekoopjes die worden aangekon-
digd door een omroepster, live mu-
ziek en gezellige kinderactiviteiten.  
In het winkelcentrum staan ruim 20 
kramen van de winkeliers met al-
lerlei leuke lentekoopjes. De meest 
spetterende lentekoopjes worden 
op ludieke wijze onder de aandacht 
gebracht door omroepster Marjolein 
Heesters. 

Natuurlijk worden ook de kinderen 
deze dag niet vergeten. Er is kinder-

schmink en -knutselterras en live-
muziek van De Reizende Sterren.
Kinderen kunnen zich tot vrolijke 
lentebloemen om laten toveren bij 
de twee schminkstands en een leu-
ke lentesurprise maken bij het knut-
selterras. Het muzikale duo De Rei-

zende Sterren zorgt voor een vrolij-
ke sfeer.
Kortom, zoals we gewend zijn van 
de winkeliers van dit gezellige win-
kelcentrum, wordt het weer volop 
genieten zaterdag a.s. voor jong en 
oud.

Proosten Borgh, een unieke 
locatie in hartje Mijdrecht
Mijdrecht -  Vrijdagavond 26 en za-
terdag 27 maart a.s. tijdens de NVM 
Open Huizen Dag, kunnen belang-
stellenden bij Ruijgrok Makelaars 
aan het Hofland 19 onder meer te-
recht voor nadere inlichtingen over 
het nieuw te bouwen appartemen-
tengebouw Proosten Borgh (zie de 
artistieke impressie). Dit kleinscha-
lige appartementen- annex winkel-
complex wordt gerealiseerd in het 
(winkel)hart van Mijdrecht. Wie ge-
interesseerd is wordt de kans gebo-
den persoonlijk zijn licht op te ste-
ken over deze unieke woonlocatie 
op de hoek van de Dorpsstraat en de 
Passage. Het wordt gebouwd op de 
plaats waar nu nog de (leegstaan-
de) winkel van Juweliers Swaab is 
gevestigd. Zodra die is afgebroken 
wordt direct begonnen met de bouw 
van het complex. Het ontwerp en de 
tekeningen zijn afkomstig van ar-
chitectenbureau Van Moort & Part-
ners. “De financiering van de aan-
koopsom hoeft bij ons geen pro-
bleem te zijn,” benadrukt Linda Ruij-
grok. “Ook niet als de koper zelf nog 
een onverkochte woning heeft en 
op dubbele lasten dreigt te komen. 
Er is bij ons altijd een mouw aan te 
passen voor een overbruggingsperi-
ode. Verder duurt het nog ruim een 
jaar voordat het eerste appartement 
zal worden opgeleverd. Bovendien 
merken wij dat de markt weer wat 

aantrekt en er dus gerede kans be-
staat dat men op korte termijn ko-
pers voor het huis krijgt. Volgens mij 
hoeven de mensen dus niet bang te 
zijn dat ze met hun te koop staande 
woning zullen blijven zitten.”

Centrale ligging
Het nieuwe appartementengebouw 
krijgt een uitstraling die past in het 
dorpse karakter van het centrum 
van Mijdrecht. Het omvat een woon/
winkelblok dat de hoek tussen de 
Dorpsstraat en het open gedeelte 
van de Passage opvult. Het gebouw 
bestaat uit twee winkels op de be-
gane grond met vier appartementen 
er boven. Drie hiervan bevinden zich 
op de eerste verdieping en één ap-
partement op de tweede verdieping. 
De winkelruimte omvat in totaal 194 
vierkante meter op de begane grond 
en 37 vierkante meter kelderruimte 
en kan naar believen worden op-
gedeeld in twee afzonderlijke win-
kels. De entree aan de Passagekant 
geeft toegang tot het beveiligde ge-
meenschappelijke trappenhuis van 
de woningen met lift. De apparte-
menten zijn uniek te noemen om-
dat ze allemaal een andere indeling 
hebben. Geen enkele is dus hetzelf-
de en dat komt ook tot uitdrukking 
in de prijs. De goedkoopste woning 
kost 285.000 (v.o.n.); de duurste 
komt uit op 460.000 (v.o.n.). Alle wo-

ningen zijn voorzien van een buiten-
terras en een berging op de begane 
grond. In de ondergrondse parkeer-
kelder is er mogelijkheid een par-
keerplaats voor een auto (ingang 
Croonstadtlaan onder de publieke 
laag) te kopen of te huren. De wo-
ningen zijn bedoeld voor zelfstan-
dige bewoners en echtparen, maar 
daarnaast zeer geschikt voor be-
woning door senioren. Die genieten 
immers niet alleen van alle winkel-
voorzieningen op loopafstand in het 
centrum, maar tevens van de dorpse 
gezelligheid en de horeca. Ook het 
openbaar vervoer is op loopafstand 
bereikbaar (250 m). Voor de afwer-
king van de woningen wordt ge-
bruik gemaakt van duurzame ma-
terialen. Kopers hebben de volledi-
ge keuzevrijheid voor wat betreft in-
richting van de keuken, badkamer, 
sanitair en tegelwerk. Het complex 
wordt opgeleverd onder garantie 
van Stiwoga. Dat is een gespecia-
liseerde verzekeringsmaatschappij 
die de afbouw en kwaliteit van wo-
ningen waarborgt. Voor nadere in-
lichtingen gelieve belangstellenden 
zich te wenden tot Ruijgrok Make-
laars (tel. 0297-283375). U bent van 
harte welkom tijdens het weekend 
van de NVM Open Huizen Dag. Op 
vrijdagavond tussen 18.00 en 21.00 
uur, zaterdag van 11.00 tot 15.00 
uur. Brochures zijn beschikbaar.

Scholingsprojectbali.nl is 
nu een officiële stichting!
Regio - Het in 2008 opgerichte 
scholingsproject op Bali heeft in-
middels een bescheiden bijdrage 
kunnen leveren aan kinderen op Bali 
die niet naar school kunnen vanwe-
ge de financiële situatie van hun ou-
ders. Initiatiefnemer van het scho-
lingsproject Tjeerd van Dijk heeft 
van 2008 tot op heden 16 kinde-
ren naar school kunnen laten gaan 
met hulp van verschillende sponso-
ren. Het zijn er nog niet zoveel als ze 
zouden willen, maar het motto van 
de nieuwe stichting is: elke hulp die 
je kunt bieden is een druppel op de 
goede plaats.
Tjeerd van Dijk gaat elk jaar zelf 
naar Bali om het sponsorgeld voor 
de kinderen die ondergebracht zijn 
in de stichting aan het hoofd van de 
school te overhandigen. De sponso-
ren die de stichting nu ondersteu-
nen worden ook elk jaar gevraagd 
of zij het kind weer voor het komen-
de schooljaar willen sponsoren. Het 
sponsoren van 1 kind voor de lage-
re school kost 100 euro per jaar. Dit 
bedrag bestaat uit 60 euro school-
geld, 20 euro voor het uniform en het 
sporttenue (verplicht) en dan is er 
nog 20 euro over voor het transport 
naar school toe. Mochten er nieu-
we sponsoren zich aangemeld heb-
ben  bij de stichting, dan wordt aan 
het hoofd van de school gevraagd 
welk kind in aanmerking komt voor 
sponsoring. Op deze manier weet de 
stichting dat de ouders de financië-
le middelen ontbreekt om hun kind 
naar school te kunnen laten gaan. 
De stichting heeft ook een tweede 
doelstelling. Met deze doelstelling 
willen ze het gezin van het kind fi-
nancieel ondersteunen. Vaak is een 
kleine bijdrage al voldoende om een 
hoop stress binnen het gezin weg te 
nemen. Op deze manier maakt het 
hele gezin een stap vooruit.
Natuurlijk heeft de stichting geld 
nodig om haar doelstellingen te re-
aliseren. Zij zullen dan ook de ko-
mende maanden verschillende initi-

atieven ontwikkelen zodat u kennis 
kunt maken met het voltallige be-
stuur.  Zij beginnen in mei met een 
leuke activiteit op het plein voor De 
Lindenboom aan de dorpstraat waar 
u het voorjaar kunt begroeten. Be-
gin mei leest u hierover meer in de-
ze lokale krant “De nieuwe meerbo-
de”. Kortom u komt ze regelmatig 
tegen. Het oprichten van de stich-
ting heeft inmiddels plaatsgevon-
den en de reden daarvoor is trans-
parantie. Zij willen een heldere ad-

ministratie voeren en de stichting is 
inmiddels ook aangemeld bij de Be-
lastingdienst voor een ANBI num-
mer. Met dit nummer kan een spon-
sor zijn bedrag wat hij of zij in 1 jaar 
aan goede doelen geeft opvoeren 
in zijn of haar belastingaangifte. Dit 
betekent dat zijn of haar belastbaar 
inkomen lager wordt. Voor meer in-
formatie kijk op www.anbi.nl
Kijk voor meer informatie over het 
scholingsproject op:
www.scholingsprojectbali.nl

Koetsiersdiploma voor 
kinderen
Uithoorn -De jeugd heeft de toe-
komst. Ook op het mengebied in de 
paardensport timmert de jeugd flink 
aan de weg. Afgelopen zondag 14 
maart vond namelijk het koetsiers-
bewijs examen in Uithoorn plaats 
bij Gonny van den Broek van Veilig 
Mennen (Noorddammerweg) . Voor-
afgaand aan dit examen was er een 
speciale cursus georganiseerd voor 
kinderen tussen de 12 en 18 jaar.
Al in februari waren zij begonnen in 
de theorieboeken waarin alles over 
paarden, tuigen en rijtuigen staat 
vermeld. Hierna werd er flink geoe-
fend op een mentoestel, dit is een 
soort kunstpaard met leidsels. In de 
krokusvakantie kregen de kinderen 
hun praktijk menles, met paard/ po-
ny en wagen, om het speciale men-
systeem van Achenbach onder de 
knie te krijgen. Hierbij leer je met 1 
hand te sturen, zodat je richting kan 
aangeven in het verkeer. Alle kin-

deren slaagden voor de praktijk, en 
slechts één kind hoeft nog een keer-
tje het theoretische gedeelte over te 
doen. De geslaagde kinderen zijn: 
Laura van Berkel uit Amsterdam (18 
jaar), Isabel Barendse uit Amstel-
veen (12 jaar), Nisma Saleh-Ahmed 
uit Uithoorn (12 jaar ), Wendy Blom 
uit De Kwakel ( 15 jaar), Dominique 

Harms uit Kudelstaart ( 14 jaar ) en 
voor het tweespan examen !: Lisa 
Konst uit Aalsmeer ( 13 jaar ) Ook 
deden er 4 volwassen examen en zij 
slaagden ook allen: Britta Graf uit 
Mijdrecht, Christiaan van Veen uit 
Mijdrecht en voor 2 span: Henk van 
der Schaft uit Blaricum en Jeanet 
Vlaanderen uit Tienhoven.

 ‘De Christenvrouw’
De Ronde Venen - De vereniging 
“de Christenvrouw” afdeling de Ron-
de Venen  hoopt op D.V. donderdag  
25 maart aanstaande bij elkaar te 
komen in gebouw “’t Kruispunt” van 
de Christelijk Gereformeerde Kerk in 
Mijdrecht aan de Koningin Juliana-
laan 22. 
“De Christenvrouw” wil deze avond 
met elkaar stilstaan bij Pasen. Zij wil 

dit doen door middel van een Paas-
liturgie. 
Spreekt het onderwerp u aan? Kom 
gerust eens vrijblijvend kijken en 
luisteren. U bent hartelijk welkom.!
Deze avond begint om 20.30 uur 
en de koffie staat al klaar om 20.15 
uur!
Voor inlichtingen: Janneke Kranen-
burg-Bluemink, tel. 0297-281882.
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Lions seniorendag bij 
Dansschool Colijn 
Uithoorn - Met Sophie’s Senioren-
show werd de Lions-seniorendag 
2010 wederom een groot succes.  
Met ruim 230 senioren, was er een 
record aantal bezoekers. Het gevari-
eerde programma met onder ande-
ren topartiest Cees Versluys viel bij-

zonder goed in de smaak bij de Uit-
hoornse senioren.
Door de wederom perfecte service 
van Dansschool Colijn was het tota-
le programma weer een gezellig ui-
tje voor Uithoorns “gouden” mede-
dorpsbewoners.

Eerste week Second*Joy 
kledingwinkel succesvol
Uithoorn - Op dinsdag 9 maart 
opende Second*Joy haar deu-
ren aan de Joost van den Vondel-
laan 33A. Een mooie, overzichtelij-
ke en gezellige tweedehandskin-
der- en damesmerkkleding. Nicole 
den Rooyen, eigenaresse van deze 
winkel, heeft het deze eerste week 
al erg druk gehad.
Nicole: “De eerste week is zeer suc-
cesvol verlopen. Iedere dag wa-
ren er weer nieuwe klanten die kle-
ding kwamen inbrengen en daar-
na meteen de tijd namen om nieu-
we tweedehandskleding uit te zoe-
ken. Ik ben op 9 maart om half 10 
open gegaan en vanaf dat moment 
is er iedere dag genoeg te doen. De 
mensen kwamen voor zowel da-
mes- als kinderkleding. De reac-
ties van de bezoekers waren erg en-

thousiast. Over zowel de winkel zelf 
maar ook over wat ze hier allemaal 
kunnen kopen. Sommige moeders 
namen hun kind mee, zodat er ter 
plekke gepast kon worden. Er waren 
ook kinderen die liever aan het kin-
dertafeltje gingen spelen, zodat de 
moeders rustig konden kijken. Kort-
om, over  deze eerste week ben ik al 
enorm tevreden.”
Bij Second*Joy kunt u dames- en 
kindermerkkleding inbrengen. De 
klant krijgt dan een nummer en na 
verkoop ontvangt de klant een per-
centage van de verkochte kleding. 
Een mooi concept, want de klant 
kan met het verdiende geld weer 
zelf kleding uitzoeken in de winkel. 
Naast kleding worden er ook acces-
soires, tassen, sjaaltjes en bijoute-
rieën verkocht.

Samen ruimen we 
zwerfafval op!
Uithoorn/De Kwakel - Ergert u zich 
ook aan lege blikjes op straat? Rond-
waaiende plastic zakken? 

Zwerfafval is al jaren één van de 
grootste ergernissen van burgers. 
De huidige situatie in Uithoorn en 
De Kwakel is vergeleken met andere 
gemeenten in Nederland zeker niet 
slecht, maar het kan toch nog be-
ter. Daarom heeft de gemeente sa-
men met onder andere welzijnsin-
stelling Cardanus, Buurtbeheer en 
bewoners tussen 15 en 20 maart ac-
ties gepland om de gemeente te ont-
doen van zwerfafval.

De gemeente Uithoorn sluit hier-
mee aan bij de landelijke Week van 
Nederland Schoon en de Landelijke 
Opschoondag op aanstaande zater-
dag 20 maart. Tijdens deze week van 
15 tot 20 maart doen scholen, buur-
ten en andere organisaties hun best 
voor een schoon Uithoorn. Hieronder 
leest u wie, wanneer en waar men 
aan de slag gaat. 

Wilt u ook meewerken aan een 
schoon Uithoorn? Meld u dan aan 
bij de contactpersoon van de actie. 
Vanaf 15 maart kunnen we dan let-
terlijk en figuurlijk zeggen: Uithoorn, 
schoont op!

Gehele maand
Meerwijk
De groepen 7 en 8 van basisschool 
De Kajuit gaan gedurende een he-
le maand iedere dag aan het werk in 
de omgeving rondom de skateboard-
baan. Tijdens het speelkwartier zal 
iedere dag een klas zwerfvuil oprui-
men. Met knijpers, zakken en hesjes 
gaan de kinderen aan de slag.

Vrijdag 19 maart
De Legmeer
Marga Moeijes van Buurtbeheer De 
Legmeer gaat samen met de boven-
bouwleerlingen van de scholen Toer-
malijn en De Dolfijn op vrijdag aan 
de slag in de omgeving van de Bre-
de School.
De Dolfijn houdt de actie in de och-
tend vanaf 10.30 uur. De Toermalijn 
gaat in de middag aan de slag. De af-
trap is op het schoolplein van de Bre-
de School.

De Kwakel
Op vrijdag wordt ook het zwerfaf-
val in De Kwakel aangepakt. Buurt-
beheer De Kwakel gaat samen met 
basisschool De Zon ‘s middags aan 
de slag. Ze beginnen op het school-
plein van De Zon waar de gemeen-
te aanwezig is met spullen voor het 
opruimen.

Huurdersvereniging 
Onder Dak bestaat nog!
Uithoorn - Vorig jaar november 
stond nog in deze krant te lezen dat 
Onder Dak zich zou opheffen omdat 
er niet genoeg bestuursleden waren. 
Gelukkig kunnen de bestuursleden 
van Onder Dak melden dat besloten 
is om het werk voort te zetten. 
“In de ledenvergadering van novem-
ber 2009 zijn de problemen met de 
leden besproken. Het bestuur wil-
de alleen doorgaan als er meer be-
stuursleden kwamen en er boven-
dien meer leden actief zouden wil-
len worden. Bovendien is er een 
beperkter activiteitenplan voorge-
steld. Samen met de leden zijn de 
voorwaarden besproken om door te 
kunnen gaan en toen hebben zich 
ter plekke een paar nieuwe kandi-
daten gemeld 
Maar we waren nog niet goed en 
wel gered, of Woongroep Holland 
gooide roet in het eten. Die sloot 
in december een nieuwe overeen-
komst met de Huurdersvereniging 
in Amstelveen, waardoor het wet-
telijk niet meer nodig was met On-
der Dak te praten op beleidsniveau, 
want ze beschouwden ons niet meer 
als huurdersvereniging maar als be-
wonerscommissie. Voor ingewijden: 
dat scheelt ze ongeveer 15.000 eu-
ro.
En het scheelt ze een heleboel ‘par-
ticipatie’. Als ze nu met Onder Dak  
praten is dat uit de goedheid van 
hun hart. En als Onder Dak nu met 
hen praat is dat omdat er verder nie-
mand anders opkomt voor de belan-
gen van de huurders in Uithoorn en 
De Kwakel. Door de statuten aan te 
passen en te bewijzen dat ze daad-
werkelijk de huurders vertegen-
woordigen kunnen ze weer de titel 
‘huurdersvereniging’ bemachtigen. 
U vindt het een ingewikkeld ver-
haal?? Nou, wij van Onder Dak ook!! 
En dat was niet nodig geweest.

Welke belangen behartigt 
Onder Dak dan?
Bijvoorbeeld: Bij navraag en on-
derzoek bleek dat de onafhanke-
lijk voorzitter van de Regionale Ge-
schillencommissie  een medewerker 
van Woongroep Holland was. En dat 
waren ze vergeten te melden! Het is 
dus maar de vraag in hoeverre de 
huurders een eerlijke en onafhan-
kelijke beslissing kregen over hun 
geschil. Er is nu een tussenoplos-
sing gevonden totdat er zekerheid 
is over het doorgaan van een fusie 
met Eigen Haard. Want dan zou al-
les toch weer veranderen. 

Fusie met Eigen Haard 
De geruchten worden steeds hard-
nekkiger. Onder Dak houdt er al se-
rieus rekening mee dat er een fusie 
komt met Eigen Haard. Die hebben 
ongeveer 55.000 woningen. 
Wanneer die fusie doorgaat zal er 
op het gebied van de organisatie 
van de huurdersverenigingen en de 
bewonerscommissies ook het een 
en ander gaan veranderen. Daar 
hebben de leden dan ook iets over 
te zeggen. 

Ledenvergadering 
Onder Dak roept de leden op om 
te laten zien dat men wil meeden-
ken en samenwerken voor een be-
leid dat ook gedragen wordt door 
huurders. Kom naar de Algemene 
Vergadering voor leden en belang-
stellenden op woensdag 24 maart 
om 20.00 uur in ‘t Buurtnest aan de 
Arthur van Schendellaan 59 in Uit-
hoorn.” Aldus een bestuurslid van 
Onder Dak. 
Wie meer informatie wil over Onder 
Dak of zich ergens voor wil opgeven 
kan dat per e-mail doen naar  secre-
tariaat@onder-dak.nl  of bellen naar 
0297-524720/0297-532550.

Spetterende Fair Fashion 
Show in De Schutse
Uithoorn - Aanstaande vrijdagmid-
dag 19 maart organiseert de Wereld-
winkel Uithoorn, samen met Rappa 
Fair Fashion, van 14.30 tot 17.00 uur 
een spetterende modeshow en kle-
dingverkoop in het kerkgebouw De 
Schutse in Uithoorn.
Vrijwilligers met gewone-mensen-
maten showen een grote collec-
tie eigentijdse fair trade kleding die 
gemaakt is van bijzondere stoffen  
uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 
Daarbij worden ook de inspirerende 
verhalen verteld over de producen-
ten van de stoffen.

De kleding, maar ook stoffen aan 
meter en fournituren, en een grote 
collectie sieraden, shawls en tassen 
kunnen ter plekke worden bekeken 
en gekocht.
Rappa Fair Fashion verkoopt ‘mo-
de met meerwaarde’, wat wil zeg-
gen kleding vervaardigd met res-
pect voor mens en milieu. Al twin-
tig jaar onderhoudt ze contacten 
met groepen producenten in diver-
se landen. Rappa Fair Fashion zoekt 

iedere groep geregeld op en be-
spreekt de eisen die de westerse 
consument stelt aan zijn producten 
en laat ze kennismaken met nieuwe 
technieken en materialen. In de loop 
der jaren heeft Rappa de producen-
ten zien uitbreiden en hun kwaliteit 
sterk zien verbeteren.

Accent
Het accent van de getoonde col-
lectie ligt op dameskleding, maar 
er is tevens enige heren- en baby-
kleding te koop. De kleding is van 
het eigen Sari merk, en van merken 
als Bishopston, Madat Nepal, Mad-
ness, Consequent, Bo Weevil en La-
na. Veel van deze kleding draagt het 
keurmerk van Max Havelaar.
Wereldwinkel de Aardnood aan de 
Hugo De Grootlaan 1 (in het sou-
terrain onder de Openbare Biblio-
theek) is dé originele en eerlijke ca-
deauwinkel van Uithoorn.
Kerkgebouw de Schutse vindt u op 
de Merodelaan 1. De ruimte is open 
vanaf 14.00 uur. De toegang is gra-
tis.

Laatste knotdag in Uithoorn
Uithoorn - Zaterdag 20 maart wordt 
het alweer de twaalfde en laatste 
ochtend van het knotseizoen voor 
Knotgroep Uithoorn. Na eind maart is 
het voor wilgen of elzen niet verstan-
dig om ze nog te knotten. De sap-
stroom is dan op gang gekomen en 
de boom kan zich moeilijk herstellen 
van de schade door het afzagen. 
De knotgroep gaat aan de slag in 
Uithoorn langs het fietspad dat loopt 
vanaf Gooimeer naar de bussluis in 
de Polderweg. Daar staat een flink 
aantal wilgen en elzen, allemaal 
knotten die nodig een beurt moe-
ten krijgen. Het is daar een van de 
mooiste uitzichten binnen Uithoorn, 
omdat je uitkijkt op het weidevogel-
reservaat van de Uithoornse polder. 

Met een beetje lenteweer is het daar 
erg goed toeven. 
Iedereen die ervan houdt om in de 
natuur een ochtend actief te zijn, is 
van harte welkom om mee te helpen. 
De knotters verzamelen om 09.00 
uur bij de werkschuur aan de Elzen-
laan bij de Boterdijk. Met het ge-
reedschap lopen/fietsen ze naar de 
werkplek. De werkochtend duurt tot 
12.00 uur. Daarna is er voor alle trou-
we knotters een smakelijke afslui-
ting van het seizoen 2009-2010 in de 
werkschuur. Deze knotactiviteit staat 
ook aangemeld bij NL DOET. Via de 
website van NLdoet.nl kan men zich 
alleen of met een groepje opgeven. 
Verdere informatie bij Bert Schaap, 
tel. 0297-565172. 

College wil de lening van 
UHC Qui Vive omzetten 
in een bijdrage
Uithoorn - Het college van burge-
meester en wethouders stelt voor 
om de uitstaande lening van 307.000 
euro aan UHC Qui Vive om te zetten 
in een bijdrage. UHC Qui Vive is een 
bloeiende vereniging met meer dan 
duizend leden die van grote waar-
de is voor de sport in Uithoorn. De 
bijdrage is bedoeld om het voortbe-
staan van de vereniging te garande-
ren. Vorig jaar besloot de raad om  
UHC Qui Vive financieel te onder-
steunen met een renteloze lening. 
Aanleiding waren de financiële pro-

blemen bij UHC Qui Vive. Inmiddels 
heeft de vereniging maatregelen 
genomen om haar financiële situa-
tie weer op orde te krijgen.
Het huidige pakket aan financië-
le maatregelen is echter niet toe-
reikend om de levensvatbaarheid 
van de vereniging in de toekomst te 
garanderen. Dit is ook vastgesteld 
door de gemeentelijk financieel toe-
zichthouder. Mede op advies van de 
toezichthouder stelt het college aan 
de raad voor om de renteloze lening 
om te zetten in een bijdrage.

Groen Groep organiseert
excursie in Libellebos
Uithoorn - Zondag 28 maart om 
14.00 uur geeft Groen Groep Uit-
hoorn een excursie in het Libelle-
bos. Zij wil dit jaar, ook naar aanlei-
ding van het 40-jarig bestaan, enkele 
excursies geven en zo dit mooie bos 

extra aandacht geven. De start is bij 
de kinderboerderij aldaar (niet bij de 
werkschuur, dat fout vermeld staat in 
de laatste nieuwsbrief van de Groen 
Groep). Aanmelden is niet nodig en 
er zijn geen kosten aan verbonden.

Fantastische prestatie van 
het Amstel Gospel Choir!
Uithoorn - Het Amstel Gospel Choir 
uit Uithoorn heeft hoge ogen ge-
gooid tijdens het Nederlands Fes-
tival voor Vocale Ensembles in Al-
melo. Met maar liefst een score van 
8 gemiddeld op alle fronten: voor 
zangtechniek, ritmiek, tempo, koor-
klank en zuiverheid, bleek het Am-
stel Gospel Choir de duidelijke win-
naar te zijn in haar categorie van 9 
tot 14 koorleden. 
Dat is een bijzondere prestatie, aan-
gezien op het festival uitsluitend a-
capella gezongen mocht worden, 
iets wat geen gewone kost is voor 
het gospelkoor.
“Onze intentie voor deelname aan 
het festival was om een kritisch rap-
port van een vakjury te verkrijgen 
met sterkte- en zwaktepunten die 
we dan zouden meenemen in de 
verdere ontwikkeling van het koor. 
Wij hebben gekozen voor het Ne-
derlands Festival voor Vocale En-
sembles, een festival dat bekend 
staat als korenslag voor de aller-
beste vocale ensembles, dus een 
hoog niveau van de deelnemende 
koren. Dat wij kanshebbers waren, 
dat hadden wij nooit gedacht”, aldus 
koorlid Simone de Vries.

Trots
“Wij zijn zo trots op onszelf en zo 

enorm trots op onze dirigente Fran-
ces Dekker die onze koorleden al-
tijd weer bijzonder weet te stimule-
ren en motiveren.

Haar enthousiasme werkt aanste-
kelijk”, zegt Simone de Vries, “hier-
door hebben wij zo’n enorm plezier 
in het zingen. En dan heb ik het nog 
niet eens over de prachtige arran-
gementen die zij voor ons maakt. 
Een echte vakvrouw!”

De prijs komt op het juiste moment. 
Volgend jaar viert het Amstel Gos-
pel Choir haar 15-jarig jubileum met 
een spectaculair concert. “Dat wordt 
een heel bijzonder concert”, aldus 
Simone de Vries. “Ik wil hierover 
alleen verklappen dat het concert 
“Beautiful People” gaat heten en dat 
wij een drietal optredens gaan ge-
ven in april 2011. Met het commen-
taar van de vakjury gaan wij aan de 
slag om nog meer de puntjes op de 
“i” te zetten. Dit concert wordt echt 
een aanrader voor liefhebbers van 
muziek en zang. Hou hiervoor onze 
website goed in de gaten.” 
Het Amstel Gospel Choir bestaat 
momenteel uit 15 enthousias-
te koorleden uit de omgeving Uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Am-
sterdam, Hoofddorp en Nieuwkoop.

Kleindochters
Jolanda van Beek
stralen bij de 
SprookjesDroom
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 13 
maart vond de eerste voorstelling 
plaats van de nieuwe familieshow 
van Wentink Events, de Sprookjes-
Droom. Aan deze prachtige show 
mocht een aantal leerlingen van 
Dance Centre Jolanda van Beek 
meedansen. Onder deze leerlingen 
ook haar beide kleindochters Julia 
en Senna!
Het is misschien wel een beet-
je vreemd een Oma met een ballet-
school maar het bestaat echt! Julia 
en Senna van Alphen uit Mijdrecht 
zijn de kleindochters van Jolanda van 
Beek en vinden dat helemaal super! 
‘Wie heeft er nou een Oma met een 
balletschool”, vraagt Julia zich trots 
af, “dat is toch vet! En helemaal deze 
balletschool waar we allemaal van 
die leuke extra dingen mogen doen!  
Bij de SprookjesDroom mochten 
we tijdens het ontvangst in de foyer 
dansen en tijdens de finale dansten 
we mee met het Holland Show Bal-
let! Daar heeft mama ook nog in ge-

danst”, aldus een trotse Senna! Niet 
zo vreemd dus dat beide dames ook 
zo graag dansen. Als je ze vraagt wat 
ze willen worden roept Julia vastbe-
sloten ‘Musicalster’ en Senna ‘Dan-
seres’. Oma is uiteraard reuze trots 
op haar kleindochters maar zegt 
daar meteen achteraan dat ze trots 
is op al haar leerlingen! En trots mag 
ze zeker zijn! De leerlingen van se-
lectie 2 doen mee aan de Nationa-
le Danskampioenschappen en wer-
den 2e in de voorrondes, haar leer-
lingen deden mee aan de Mega Kik-
ker en zijn Vriendjesdag, aan de in-
tocht van Sinterklaas, ze doen mee 
aan DanceExperience op 28 maart 
in Hoofddorp en uiteraard staat de 
leerlingenvoorstelling er weer aan 
te komen. “Eerst nog vier keer mee-
doen met de SprookjesDroom”, zegt 
Julia blij! “Omdat het nu helemaal 
was uitverkocht zijn er extra voor-
stellingen op 3, 17, 24 april en 8 mei! 
En wij mogen dan ook weer mee-
doen!”
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De herstart van Qui Vive 
Heren 1 tegen Were Di 
Heren 1
Uithoorn - Na een deels in de 
“sneeuw” gevallen voorbereiding 
maar een prima trainingsweek in 
het zonnige Valencia stond de com-
petitie weer voor de deur. Qui Vive 
trad aan tegen Were Di waarvan al 
3x verloren was dit seizoen (1x veld, 
2x indoor). Deze keer was het ech-
ter Qui Vive dat won na een goeie 
2e helft waarin het de wedstrijd naar 
zich toe trok met 3-1. 
Een zonnetje in De Kwakel in com-
binatie met een koud windje maak-
te het voor de sporters aangenaam, 
de supporters echter hadden het 
iets minder aangenaam. Als het niet 
door de kou kwam was het wel het 
matte spel in de eerst helft. 
Qui Vive kwam maar moeilijk uit de 
startblokken waar de bezoekers uit 
Tilburg het ietsje beter deden. Vele 
kansen waren er niet en men schrok 
dan ook wakker toen de heer in het 
geel opeens een strafbal aangaf 
voor Were Di. Dit buitenkansje werd 
beheerst afgemaakt en was een te-
ken voor Qui Vive om de koppen bij 
elkaar te steken in de rust en het 
tempo op te voeren. 

De 2e helft was dan ook gelijk een 
stuk aangenamer om te zien, zeker 
voor het thuispubliek. Qui Vive liet 
eindelijk weer zien waar het de 1e 
helft van het seizoen zo lekker mee 
bezig was. Achterin werd het zo 
goed als dicht gehouden en voorin 
kwam er meer druk op de defensie 
van Were Di. Dit resulteerde in een 
strafcorner dat al vaker een prooi 
was voor Mark Otto en wederom 
wist hij naast zijn eigen ploeg ook 
de keeper van Were Di op het ver-
keerde been te zetten: 1-1.

Het vuurtje bij de thuisploeg laai-
de nu nog verder op wat leidde tot 
meerdere kansen. Wouter Otto & 
Jeremy Simon maakten bijna iden-
tieke doelpunten die links opge-
zet werden om vervolgens bij de 1e 
paal binnengetipt te worden. Met 
een 3-1 eindscore bleven de pun-
ten mooi in De Kwakel en is het gat 
met de nummer 2 in de poule te-
ruggebracht naar 3 punten. Zou er 
een play-off wondertje lonken?? De 
tijd zal het leren, de weg is nog lang 
maar het gevoel en spel is goed.

Qui Vive maakte het Bloemendaal heel moeilijk, maar moest de punten la-
ten liggen.

Qui Vive Jongens A1 komt 
nog net iets tekort
Uithoorn - Twee minuten voor het 
laatste fluitsignaal scoorde Bloe-
mendaal JA1 afgelopen zaterdag te-
gen Qui Vive A1, waardoor de Uit-
hoornse hockeyers wederom drie 
punten lieten liggen. Een gelijkspel 
zou een betere afspiegeling van het 
wedstrijdbeeld zijn geweest, maar 
blijkbaar heeft Qui Vive nog niet de 
kwaliteit om in dit soort wedstrijden 
tot en met het einde op topniveau 
te blijven hockeyen. Voor de tweede 
achtereenvolgende keer gaf Qui Vi-
ve in de laatste fase de punten weg, 
waarmee nogmaals wordt aange-
toond dat van alle teams in de inter-
districtscompetitie kan worden ge-
wonnen. 
Qui Vive JA1 overwinterde in de 
zaal met een verdienstelijke der-
de plek in de topklasse en trad af-
gelopen weekend voor het eerst na 
drie maanden weer aan op het veld. 
Topclub Bloemendaal was het gast-
team, een van de kandidaten voor 
de eindzege in de zware interregio-
nale competitie.

Sterk begin Qui Vive
Qui Vive begon sterk tegen de stug-
ge Bloemendalers en dwong na de 
derde minuut al een scoringskans 
af voor Matthieu Eveleens uit een 
verrassende pass van Maarten Post. 
Drie minuten later kreeg Wup Ha-
remaker een mogelijkheid en dat 
schudde het defensief ingestel-
de Bloemendaal wakker. De gas-
ten schakelden over naar een aan-
vallender systeem, maar de verde-
diging met Joep ‘Jaap Stam’ Heijer-
man, Jasper van Hijfte en Maarten 
Sterk gaf geen krimp. Het was het 
middenveld van Qui Vive dat echter 
onvoldoende overschakelde naar de 
aanval als de spitsen van de thuis-
club voor de interceptie van de op-
bouw van Bloemendal kozen, waar-
door er teveel ruimte ontstond. Dat 
strafte Bloemendal in de 13e mi-
nuut af: 0-1. De thuisploeg van co-
sponsor MK Massage herpakte zich 
met gedreven balbezit, Harema-
ker bracht met onverwachte passes 
twee keer de Qui Vive-aanvalslinie 
in kansrijke posities en in de 28e mi-
nuut benutte Tom Gunther de twee-

de strafcorner: 1-1. Dat was ook de 
ruststand na een eerste helft, waar-
in Bloemendaal drie keer een waar-
schuwing van het arbitrale duo 
kreeg via een groene kaart. 

Boeiende tweede helft
De tweede helft begon weer met een 
gedoseerd en slimspelend Bloemen-
daal, dat twee kansen afdwong die 
door keeper Mats Kaas bekwaam 
werden gestopt. Na acht minuten 
moest de Bloemendaalse nr. 14 met 
geel van het veld vanwege een fy-
sieke overtreding. In die fase brach-
ten de controlerende middenvelders 
Jesse Kolenberg en Daniël de Graaf 
veel, maar kon Qui Vive de overtal-
situatie niet omzetten in doelpunten. 
Sterker nog: Bloemendaal kreeg 
kansen, die niet werden benut. Ja-
cob Veerhuis viel op door slimme in-
terventies op de linkerflank. Halver-
wege de tweede helft kwam van de 
stick van Casper Wilmink, die later 
een doelpunt uit een strafcorner zag 
afgekeurd, een vlijmscherp schot 
op het Bloemendaalse doel dat nipt 
langs de verkeerde kant van de paal 
ging. Pech was er voor Marc van Zij-
verden, die de rebound uit de twee-
de strafcormer gekeerd zag en voor 
Casper Slot, die nog niet fit genoeg 
bleek om de voor hem gebruikelij-
ke inzet te leveren. Twaalf minuten 
voor tijd was er geel en 5 minuten 
bankzittijd voor Haremaker vanwe-
ge commentaar op de leiding, maar 
toen wist ook Bloemendaal niet te 
scoren.

Zo bleef het spannend tot het eind. 
Met het doemscenario van de be-
slissende tegengoal in de slotse-
conden tegen HGC in de laatste mi-
nuut in het achterhoofd, bleef Qui 
Vive toch kiezen voor de aanval. 
Toen... kwam de zevende strafcorner 
voor Bloemendaal, met de 1-2 ge-
nadeklap als teleurstellende afslui-
ting van een boeiend duel voor het 
Uithoornse ABN Amro-team. 
Volgende week staat de eerste wed-
strijd van de tweede competitiehelft 
uit tegen Naarden op het program-
ma, waarin Qui Vive weer voor de 
punten gaat.  

KDO Meisjesvoetbal staat 
bol van leuke activiteiten
De Kwakel - Met nog iets meer dan 
3 maanden te gaan is het 2e seizoen 
van de afdeling meisjesvoetbal bin-
nen sv. KDO alweer een groot suc-
ces. Met drie teams in verschillende 
leeftijdscategorieën van 7-16 jaar, 
strijden de meiden mee in de com-
petitie, waar ze iedere week tegen 
andere meiden van gelijke leeftijd, 
vol enthousiasme en fanatisme ple-
zier hebben in het voetbal. Naast de 
wedstrijden op zaterdag, de moge-
lijkheid tot twee keer per week trai-
nen en aankomende toernooien zijn 
er ook tal van andere leuke bezighe-
den voor de meiden.  De komende 
tijd staat er ook weer een aantal ac-
tiviteiten op het programma.
Binnen KDO worden er grote voor-
bereidingen getroffen voor de orga-
nisatie van een voetbalkamp, welke 
4-6 juni plaatsvindt in Vierhouten. 
Met 32 meiden en 8 begeleiders zal 
er vrijdag 4 juni vertrokken worden 
richting de Veluwe om daar drie da-
gen lang tal van leuke, gezellige en 
sportieve activiteiten te verrichten. 
Ze verblijven in een luxe groepsac-
commodatie tussen de bossen wel-
ke het decor zal zijn van veel plezier, 
saamhorigheid, amusement en ver-
tier. Het programma blijft nog even 
geheim, maar belooft ieder geval 
een waar spektakel te worden.

Om extra geld in te zamelen voor het 
kamp organiseert de afdeling mei-
denvoetbal van KDO een Italiaanse 
Avond. Tijdens deze avond, zater-
dag 27 maart a.s. in de KDO-kan-
tine, zullen de meiden voor de vol-
wassenen een overheerlijk Itali-
aans driegangendiner serveren en 
voor de kinderen patat met snacks 
verzorgen. Voor deze avond zijn al 
ruim 260 kaarten verkocht aan va-
ders, moeders, broers, zussen, fa-
milie en vrienden. Met hulp uit ve-
le hoeken zal de kantine omgeto-
verd worden in een sfeervol Itali-
aans restaurant, waar de gasten 
een fantastische avond zullen bele-
ven. Een ander evenement dat in het 
vooruitzicht staat is de Vriendinnen-
dag. Na het overweldigende succes 
van vorig jaar, waar maar liefst meer 
dan 45 meiden op afkwamen, orga-
niseert KDO in samenwerking met 
de KNVB het dit jaar weer. De le-
den mogen hun vriendinnen mee-
nemen om deze te laten ervaren hoe 
leuk het meidenvoetbal is. Ook mo-
gen meiden in de leeftijd van 7 tot 
18 jaar op eigen initiatief naar de-
ze dag komen. Er zal een leuk en 
toepasselijk programma opgesteld 
worden. Meer informatie hierover 
volgt nog via deze krant en de site  
www.kdo.nl.

Bridgende Wijs in De Quakel
De Kwakel - Bridgen voor een goed 
doel was de insteek van de drive van 
zondag jongstleden in dorpshuis De 
Quakel. De stichting Spelende Wijs, 
kleinschalig opgezet en bestaande 
uit louter vrijwilligers zonder ‘strijk-
stok’, zet zich al jaren in voor kin-
dertehuizen in Peru. Kindertehui-
zen als laatste toevluchtsoord voor 
zwerfkinderen die nooit hebben le-
ren spelen bij gebrek aan speelgoed 
en aandacht. Die als latere volwas-
senen dan ook geen enkele kans 
hadden op een beter leven bij ge-
brek aan elementaire ontwikke-
ling die onze kinderen zich spelen-
derwijs eigen maken. Veertig paren 
hadden zich ingeschreven om zich 
aan de bezielende bridgeleiding van 
Cor Hendrix te onderwerpen en zo 
Bridgende Wijs te worden. De wijste 
van deze middag waren in de A-lijn 
Hermien van Veen & Rien Gerritsen 
die met een score van 61,81% met 

de beker aan de haal gingen. Twee-
de werden Ineke Kabalt-Karsten & 
Huub van Bemmelen met 60,42%, 
gevolgd door Emmy & Gerard van 
Beek met 59,72%, Joyce Udema & 
Monique Veenboer met 58,56% en 
Es van Essen & Pam van de Winkel 
die zich met 56,94% ook bij de top 
vijf van de twintig paren schaarden.
In de B-lijn was de top met 64,58% 
voor Hennie & Jan van der Knaap 
met de bijbehorende eretekens. 
Ook de nummers twee, Akke Wit-
te & Anneke Buitenhuis, finishten 
in de zestig met 61,81%. Ans Wes-
selingh & Nel Alders bleven Mar-
ja Evenberg & Jan Floor en Els van 
de Berg & Gré Aartse nipt voor met 
respectievelijke scores van 55,79, 
54,63 en 53,24 procent. Ook in deze 
lijn was het aantal deelnemers, ko-
mende van heinde en verre, twintig 
hetgeen toch wel extra glans geeft 
aan de top vijf!

Tai-Otoshi judoka Linde 
Veen tweede in Almere
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 13 
maart werd in Almere het 6e Al-
meers Open judokampioenschap 
georganiseerd door stichting Jud-
ovrienden Almere. Ruim 600 judo-
ka’s uit het hele land waren aanwe-
zig om tegen elkaar te judoën.

Verdeeld over verschillende cate-
gorieën en 8 matten werd er de he-
le dag om het eremetaal gestreden. 
Judovereniging Tai-Otoshi was hier  
aanwezig met 3 judoka’s. Dit toer-
nooi staat er nu al bekend om dat de 
top van Nederland daar aanwezig is 
om zich met elkaar te meten.
In de categorie -63 kg deed Linde 
Veen mee. De eerste wedstrijd was 
tegen een judoka die vooral staand 
erg sterk was. In het grondgevecht 
kwam de kracht van Linde duide-
lijk boven en kreeg ze haar tegen-
standster snel in een houdgreep en 
won met Ippon. Haar volgende te-
genstandster wist dus dat ze niet op 
de grond moest judoën tegen Linde 
en bleef zoveel mogelijk staand ju-
doën. Zij kwam waza ari voor maar 
op het eind van de partij maakte ook 
Linde een mooie worp met waza ari  
en nam haar direct in een houd-
greep. Zo won Linde deze partij met 
een Ippon.
De volgende partij was eenvou-

dig en snel beslist op Ippon via een 
houdgreep. De finale was tegen een 
zeer sterke judoka die Linde weinig 
kans gaf en daardoor redelijk een-
voudig de winst pakte. Jammer voor 
Linde, maar ze kan toch ook wel 
weer trots zijn op een heel mooie 
tweede plaats.

Mike 
Mike Habte deed mee in de klasse -
60 kg. Zijn eerste partij werd op Ip-
pon verloren Mike kreeg niet echt 
grip op zijn tegenstander.
Zijn 2e partij begon ook niet goed 
en hij kwam achter met waza ari. 
Hierna begon hij meer zijn eigen 
snelheid te gebruiken en maakte 
eerst een Yuko en daarna een mooie 
worp en dus Ippon.
Zijn derde partij wist Mike  eenvou-
dig te winnen, maar hij had in die 
partij wel wat last van zijn knie ge-
kregen. In de strijd om de derde 
plaats kon Mike zijn tegenstander 
niet de baas. Deze partij werd he-
laas verloren, waardoor hij 4e werd. 
Michael Boetekees (-55kg) zat in 
een grote zware poule. Het lukte 
hem niet om door de voorronden 
heen te komen.
Al met al toch niet heel slecht ge-
presteerd  door de judoka’s van de
Tai-Otoshi.

Bizarre uitslagen bij BVK
De Kwakel - Was er vorige week 
in Dorpshuis De Quakel sprake van 
grillige spelverdelingen, deze week 
was er sprake van opvallende uit-
slagen. Zo waren er in de A lijn van 
de 13 paren maar liefst 7 die minder 
scoorden dan 45,5% (de nummers 
7-13 van de uitslag dus). Nummer 6 
scoorde precies 50%, nummer 5 liet 
55% optekenen en nummer 4 bijna 
59%. Grote ‘gaten’ dus in deze uit-
slag, waar normaliter sprake is van 
veel kleinere onderlinge verschillen.
Waar laag gescoord wordt zien we 
uiteraard ook een paar hoge sco-
res en die waren er voor de eerste 
3 op de ranglijst. Gelegenheidspaar 
Jose Moller-Jan van Vliet, dat overi-
gens niet voor het eerst een bridge-
paar vormde, liet de hoogste score 
noteren en wel 63,5%. Ondanks een 
aantal pittige onderlinge discussies 
over de gevolgde speelwijze e.d. lie-
ten Wim en Rita Ritzen een even-
eens hoge score van 63,33% opte-
kenen en Piet van er Poel en Gerard 
de Kuyer, een vriendenpaar bij wie 
zelden een onvertogen woord over 
de tafel komt en waartegen het heel 
prettig spelen is, eiste de 3e plaats 
op met 60,83%.
Van het genoemde zevental met la-
ge scores spanden Anneke Kar-
las en Jaap Verhoef de kroon, al 
was het dus wel een doornenkroon, 
met 39,6%. Wim en Rita nemen na 
2 speelavonden de 1e plaats in op 
de totaalranglijst, gevolgd door Dick 
Elenbaas en Andre Verhoef en daar-
na een tijdje ‘niks’.
 
Afmelden
In de B lijn werd Joop de Jong, na-
dat vaste partner May Verhoef zich 
helaas op het laatste moment moest 
afmelden, onverwachts gekoppeld 
aan Jos Bader en als een vorm van 
eerbetoon aan zijn vaste maatje 
speelde Joop de sterren van de he-
mel en met een degelijke partner 
als Jos is een 1e plaats dan het lo-
gische gevolg. Met 60,4% zetten zij 

de nummer 2 op 4,5% achterstand. 
Ook dat was een combipaar en dat 
werd gevormd door Kitty van Beem 
en Loes Schijf.

De nummers 3 zijn allesbehalve 
een gelegenheidspaar, want Tiny 
en Adriaan Kooyman zijn al heel 
wat jaren een echtpaar en begin-
nen aan de bridgetafel ook meer en 
meer een echt paar te vormen. Dat 
leverde deze keer een score op van 
55,56%, waarmee zij in de totaal-
stand, na Kitty en Huub van Beem 
en voor Joop de Jong en May Ver-
hoef, een 2e plaats innemen. 
Jannie en Nico Koning konden te-
gen al dit geweld niet op en BVK 
vindt hen dan ook onderaan de dag-
lijst terug.
 
Lage score
In de C lijn zien we hetzelfde beeld 
als in de A lijn. Hier scoorden 6 pa-
ren 44% of lager en waren er dus 
bovenin ook hoge scores waar te 
nemen.
De hoogste daarvan was voor Greet 
de Jong en Roel Knaap, die bijna 
66% bijeenkaartten, waardoor zij 
ook in de totaalstand ongenaakbaar 
aan kop gaan. Lous Bakker had vas-
te partner Hans Elias op trainings-
kamp gestuurd en had in de per-
soon van Deborah van Zantwijk een 
gelegenheidspartner aangetrokken 
die hem naar grote hoogte stuwde, 
wat moge blijken uit hun 2e plaats 
met 60,8%. Toos Boerlage was ge-
lukkig ook weer van de partij en met 
Corrie van der Peet aan haar zijde 
bereikte zij een  fraaie 59%.

Op de ranglijst na 2 avonden vin-
den we in deze lijn maar liefst 4 pa-
ren met een gemiddelde van meer 
dan 59%!
 
Dat kan na de volgende speelavond 
weer allemaal anders zijn en dat 
leest u de volgende keer dan wel.

Legmeervogels A1 ligt 
op stoom voor het 
kampioenschap
Uithoorn - Met de heenwedstrijd 
nog duidelijk voor ogen, waar jam-
merlijk en geheel onnodig werd 
verloren, begon de Legmeervogels 
zaterdag A1 met groot elan aan 
de streekderby tegen ‘Angstgeg-
ner’ Aalsmeer. De spelers van bei-
de teams kennen elkaar vrijwel al-
lemaal van school en de regionale 
discotheken, er zat dus een gezon-
de portie spanning op deze titanen-
strijd. Beide teams liggen de laatste 
weken goed op stoom, hetgeen ook 
duidelijk zichtbaar was. In de be-
ginfase een gelijkopgaande strijd, 
waarbij de defensie deze keer door 
Bas Abrahams (laatste man van 
LMV) zeer goed geleid werd. Er wer-
den geen fouten gemaakt en de te-
genstander had niets in de spreek-
woordelijke melk te brokkelen... De 
zaterdag A1 heeft nu inmiddels 5 
verliespunten minder dan de direc-
te concurrentie en ligt op koers voor 
wat betreft de aan het begin van het 
seizoen uitgesproken titelaspira-
ties. Met 4–1 werd Aalmeer terug-
gestuurd naar huis en het had ze-
ker nog een grotere uitslag kunnen 

zijn. Er wachten nu twee belangrijke 
uitwedstrijden tegen Volendam en 
Texel. Als er met net zoveel strijdlust 
gestreden wordt om de punten als 
afgelopen zaterdag, dan wacht er 
nog een mooi voorjaar! Op onder-
staande  foto Bas Abrahams. 

Niels Immerzeel sluit het 
marathonseizoen af met 
een overwinning
Uithoorn - Woensdag 10 maart is 
de laatste wedstrijd van de mara-
thoncompetitie op de Jaap Eden-
baan gereden. Niels Immerzeel 
stond voor de laatste wedstijd 1e 
in het klassement en kon niet meer 
worden ingehaald.

Hij wilde in de laatste wedstrijd nog 
wel graag laten zien dat hij dit sei-
zoen ook echt de sterkste mara-
thonschaatser in zijn categorie is. 
Ondanks de stevige koude wind 
koos Niels ook nu voor zijn meest 
succesvolle strijdwijze, aanvallen. 
Al na twee ronden ging Niels er 
met één medevluchter vandoor. On-
danks een mooie voorsprong kwam 
de groep achtervolgers halverwege 
de wedstrijd toch weer erg dicht-
bij. Niels had blijkbaar nog niet al 
zijn kruit verschoten en voordat de 
groep aansloot versnelde hij nog-
maals en nam weer een voorsprong. 
De laatste ronden alleen waren erg 
zwaar maar Niels hield op de finish 
net voldoende voorsprong over om 
zijn vijfde overwinning te behalen. 

Ook Koen de Best en Lisanne Im-
merzeel deden mee in de laat-
ste marathonwedstrijd van het sei-
zoen. Koen heeft een paar wed-
strijden gemist en ging daarom niet 
meer voor een topklassering in het 
klassement. Koen kon dus vrijuit rij-
den en liet zich dan ook veel aan de 
kop van de wedstrijd zien. Het luk-
te Koen niet om weg te komen uit 
de groep. Er moest uiteindelijk ge-
sprint worden om de laatste over-
winning van het seizoen. Koen werd 
7e in de sprint. Lisanne kon zich 
in haar laatste wedstrijd lang in de 
voorste groep handhaven. Dit had 
haar zoveel energie gekost dat ze 
in de sprint geen rol van beteke-
nis meer kon spelen en werd 5e. Li-
sanne heeft wel alle wedstrijden van 
de competitie gereden en mocht na 
afloop de prijs voor de 6e plaats in 
het klassement in ontvangst nemen. 
Dennis Bunschoten en Lotte Elferich 
hebben niet aan de laatste wedstrij-
den meegedaan maar wisten toch 
de 7e en 8e plaats in het klassement 
te behalen.
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Sterrenkijkdagen 2010
Wilnis - Het gaat weer gebeuren. 
De nationale sterrenkijkdagen 2010 
gaan weer beginnen. Ook dit jaar 
weer in Wilnis bij de OBS de Willes-
poort aan de Vossestaart 1. Astrover-
eniging Omega Centauri  heeft weer 
een vol programma waarin centraal 
staat de mindervalide mens. Men-
sen die slecht ter been zijn of in een 
rolstoel zitten worden hierbij uitge-
nodigd om te komen kijken. 
Voor deze mensen is het juist ook 
een zeer interessante ervaring om 
bijvoorbeeld de planeet Saturnus 
met eigen ogen te zien door een 
grote telescoop. Telescopen zijn na-
melijk niet altijd bereikbaar maar 
ook juist voor deze mensen kunnen 
de telescopen op hoogte worden in-
gesteld, zodat het wat makkelijker 
gemaakt kan worden. 

Voor alle kinderen die komen kijken 
ligt er een mooie grote poster klaar 
die gratis meegenomen kan wor-
den. Tijdens deze sterrenkijkdagen 
is er ook gelegenheid om diverse 
spullen aan te schaffen. Denk hierbij 
aan ”betaalbare” telescopen, speel-
goed voor de kinderen die ruimte-
vaart gerelateerd zijn. Denk hierbij 
aan een ruimtestation, Space-shut-

tle, boeken, en noem maar op. 
Voor de 6e achtereenvolgende keer 
worden deze dagen georganiseerd 
door Roland Taams, voorzitter van de 
vereniging en eigenaar van Holland 
Space Center, een van de sponso-
ren. Roland Taams doet dit met erg 
veel passie en juist voor hem is het 
belangrijk dat Ruimtevaart en astro-
nomie onder de aandacht word ge-
bracht op elk gewenst moment.

Saturnus
Dit jaar staat de maan vroeg aan de 
avond te pronken. Net als de pla-
neet Saturnus met zijn ringen! Ook 
de planeet Mars is nog net te zien! 
Ook zijn er diverse sterrenhopen 
(een verzameling sterren bij elkaar) 
te bewonderen. Kortom, er is weer 
veel te zien, en gelukkig wat vroe-
ger in het jaar! Aldus Roland Taams.
Uiteraard kunt u ook lid worden van 
de vereniging. Als u lid bent kunt u 
een echte telescoop lenen en thuis 
wat gaan oefenen met de telescoop. 
De vereniging is namelijk in het be-
zit van een mooie grote telescoop 
en de leden kunnen deze telescoop 
dan mee naar huis nemen.
Start van de sterrenkijkdagen 2010: 
vrijdagavond 19 maart van 19.30 uur 

tot 01.00 uur, zaterdag van 14.00 uur 
tot 02.00 uur. Kans om naar de zon 
te kijken met speciale apparatuur. 
Doe dit thuis nooit na!
Zondag van 14.00 uur tot 19.30 uur.
Er is een mooie prijs te ontvangen 
onder het publiek. Vorig jaar heeft 
de vereniging over 3 dagen ruim 700 
mensen op bezoek gehad! Dit was 
wel een speciaal jaar in verband met 
het jaar van de Sterrenkunde 2009 
en de Marathon van 48 uur. Dit jaar 
doet de vereniging geen marathon! 
Maar de 500ste bezoeker van ster-
renkijkdagen 2010 in Wilnis ont-
vangt een mooie prijs! Wat de prijs 
is, houdt de voorzitter nog even ge-
heim!

Voorwaarde van deze prijs is dat je 
je inschrijft met naam, adres en te-
lefoonnummer! Dit inschrijfformu-
lier zal klaarliggen op vrijdagavond 
19 maart om 19.30 uur! 

Per woonadres maximaal 4 inschrij-
vingen. Dus je kunt niet jezelf meer-
dere keren inschrijven. De prijs 
wordt uitgedeeld op zondagmiddag 
om 17.30 uur! Kom allen! 
Meer informatie: www.omegacen-
tauri.nl 

Tijdens Kom in de Kas:

Open dag en kinderwork-
shops bij Karin van 
Dierendonck Bloemen
De Ronde Venen - De winter loopt 
ten einde en ook bij Karin van Die-
rendonck hangt het voorjaar in de 
lucht. In het weekend van 27 en 28 
maart is iedereen van harte welkom 
in het atelier aan de Tuinderslaan 4 
om de lente te komen opsnuiven. Er 
zijn twee goede redenen om even te 
gaan kijken.

Kinderworkshops
De Tuinderslaan is de straat van de 
grote bloemkwekerijen en dan voor-
al van de Gerbera. Daarom geeft 
Karin van Dierendonck op zaterdag 
heel gezellige workshops speciaal 
voor kinderen. Na een rondleiding 
in de gerberakwekerij van Aad van 
der Wildt kun je bij Karin van Die-
rendonck zelf met Gerbera’s aan de 
slag
Er zijn leuke potten die je kunt be-
schilderen en natuurlijk zijn er ger-
bera’s in overvloed om te verwer-

ken in een mooi stuk dat je aan het 
eind mee naar huis mag nemen. Een 
workshop duurt een half uur tot een 
uur en alle kinderen worden goed 
begeleid. Van 10.00 tot 16.00 uur 
kun je terecht in de bloemenloods 
om een mooi werkstuk te maken. 
Deze workshop is gratis en alle kin-
deren krijgen een glaasje limonade. 
Voor de ouders natuurlijk een kopje 
koffie of thee.

Open dag 
paas- en zomerworkshops
Voor creatieve belangstellenden 
opent Karin van Dierendonck dit 
weekend haar deuren om het nieu-
we workshop-zomerseizoen te pre-
senteren: een expositie van de 
werkstukken en decoraties die ge-
maakt worden tijdens de workshops 
in april, mei en juni.
In de week voor Pasen worden na-
tuurlijk heel mooie paasdecoraties 

gemaakt, die variëren in moeilijk-
heidsgraad. Dus ook voor de min-
der ervaren creatievelingen is er ze-
ker veel leuks te doen in het ate-
lier. Maar als het echt lekker weer is 
staan er ook grotere stukken op het 
programma, voor buiten in de tuin 
bijvoorbeeld. Fiets zaterdag of zon-
dag eens langs! Je krijgt gegaran-
deerd de lentekriebels. 
Iedereen kan zich meteen inschrij-
ven, dus neem je agenda mee, want 
vol is vol! Als je je tijdens het “Kom 
in de kas”-weekend samen met een 
vriendin inschrijft voor een work-
shop, krijgen jullie maar liefst 10% 
korting op het cursusgeld. Meer in-
formatie kun je vinden op:  
www.vandierendonck.nl. 
Open dag paas- en zomerwork-
shops zaterdag 27 maart van 10.00 
tot 16.00 uur en zondag 28 maart 
van 11.00 tot 15.00 uur aan de Tuin-
derslaan 4, in Mijdrecht

VLC danst planken uit de 
vloer
De Ronde Venen - Vorige week 
donderdag en vrijdag voerden leer-
lingen van het VLC de  musical 
”Night fever” op in de aula van het 
VeenLanden College in Mijdrecht. 
De musical, geregisseerd door Ta-
mara Scheers, werd druk bezocht. 
Zowel het publiek als de medewer-
kers van de musical waren razend 
enthousiast over het resultaat dat 
na een maandenlange voorberei-
ding op de planken werd gebracht.

Mooie toekomst
“Night Fever” gaat over de in New 
York wonende Tony Manero, ge-
speeld door Joel Knightley. Hij komt 
uit een arm gezin en werkt zes da-
gen per week in een hamburgertent. 
Regelmatig ligt hij overhoop met zijn 
ouders die hem graag, net als zijn 
oudere zus, zien gaan studeren. Dit 
lijkt Tony echter niets. Als de disco 
waar hij wekelijks met vrienden komt 
een danswedstrijd met een heleboel 
prijzengeld organiseert, besluit Tony 
hier aan mee te doen. Als danspart-
ner heeft Tony de knappe, arrogan-
te Cindy (Nienke v.d. Meij). Door de 
wedstrijd te winnen hoopt Tony een 
toekomst te krijgen. 
Tamara Scheers is erg tevreden over 
de uitvoering van “Night Fever”. Ook 
over de combinatie van afgespeelde 
en live uitgevoerde nummers is ze 
erg tevreden. De band met achter-
grondkoor en verschillende zangers 
en zangeressen deden het goed bij 
de musicaluitvoering. Een groot deel 
van de dansnummers werd live uit-
gevoerd. 
Het publiek had het duidelijk naar 
zijn zin. De handen werden na ie-
dere gespeelde scene warm geklapt 

en uiteraard ook na ieder dansnum-
mer. Hoofdrolspeler Joel Knightley 
was erg tevreden over het enthousi-
asme van het publiek, dat gaf hem,  
maar ook de andere deelnemers, 
een enorme motivatie.
Het was voor Joel de eerste keer dat 
hij meedeed aan de schoolmusical. 

De inschrijving was voor hem eigen-
lijk een grap, maar toen kwam hij 
door de auditie en werd uitgekozen 
voor de hoofdrol: “Het was heel raar, 
maar echt geweldig om te doen. Ie-
dere speler, danser en zanger kent 
elkaar, wat het opvoeren van “Night 
fever” erg gezellig maakte.” 

Trix Express viert 75-jarig 
bestaan 
Mijdrecht - De Trix Express Club, 
grootste Modelspoorclub in Neder-
land, viert op 3 april in Mijdrecht tij-
dens haar open internationale club-
dag het 75-jarig bestaan van Trix Ex-
press, tevens  succesvolle introduc-
tie van modelspoor als hobby: een 
unieke gelegenheid om eens te ge-
nieten van al die oude originele trei-
nen en werkende treinbanen. Ten 
minste 200 specialisten geven in 
gemoedelijke en gezellige ambian-
ce antwoord op al uw TRIX vragen. 
Op de 250 meter aan tafels verder 
een keur aan kleine en grote “zol-
dervondsten” die een nieuwe eige-
naar zoeken. Er is een speciale TNT 
postzegel verkrijgbaar en er wordt 
een jubileumwagon uitgebracht. 
Verder voert een deskundige repa-

ratieploeg ter plekke kleine repa-
raties uit aan meegebracht Trix Ex-

press locomotieven. Ook voor kin-
deren is het leuk, omdat alles zich 
op normale tafelhoogte afspeelt.

Dit geheel vindt plaats op zaterdag 
3 april van 11.00 tot 16.00 uur in de 
Meijert in Mijdrecht. Toegang 4,50 
euro p.p., kinderen tot 12 jaar gratis

Klimaatneutrale wijn van 
De Martino bij De Zwart
Wilnis - Het Chileense wijnhuis De 
Martino meldt met trots het eerste 
volledig klimaatneutrale wijnhuis 
ter wereld te zijn. Zowel de produc-
tie als het vervoer wordt via milieu-
maatregelen gecompenseerd. M.i.v. 
de oogst 2010 worden alle Martino-
wijnen voorzien van de certificering 
klimaatneutraal. Vooruitlopend op 
deze status is er al een witte en ro-
de  biologische wijn beschikbaar; de 
Organic Sauvignon Blanc en de Or-
ganic Cabernet-sauvignon/Malbec.  
Wijnschrijver Harold Hamersma be-

schreef onlangs in zijn wijncolumn 
van het Parool de rode wijn als  “een 
uitstekende wijn, volle bak zwar-
te bessen, rijp en rijk. En dat fruit 
- samen met bramen vooral - kom 
ik in de mond ook weer tegen”. Niet 
te zoet gelukkig en met goede zu-
ren. Goede, stevige, eerlijke wijn met 
flink wat grip. In 1934 is De Marti-
no opgericht door Pietro De Marti-
no, die naar Chili kwam om zijn pas-
sie voor wijn te kunnen realiseren. 
Hij vond de perfecte plek in Isla de 
Maipo in de Maipo Valley op slechts 

50 kilometer van de hoofdstad San-
tiago. Het wijnhuis is gelegen tus-
sen het Andesgebergte en de Stil-
le Oceaan en is vandaag de dag be-
menst door de derde en vierde ge-
neratie van de De Martino familie. 
De Martino beschikt over circa 300 
hectare wijngaarden, die beplant 
zijn met de druivensoorten Caber-
net Sauvignon, Carmenère, Syrah, 
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Ca-
rignan en Merlot.  
De wijn is verkrijgbaar bij wijnhan-
del de Zwart in Wilnis

Je mag er zijn…!
De Ronde Venen - De afdeling 
De Ronde Venen van de Ne-
derlandse Patiënten Vereniging 
houdt DV donderdag 25 maart 
2010 haar jaarvergadering.
Spreker voor deze avond is de 
heer Nico van der Voet met het 
thema ‘Je mag er zijn’. Waar-
in hij vanuit Bijbels perspectief 
één en ander zal toelichten over 
deze ‘kreet’ voor alle mensen uit 

de samenleving, in het bijzonder 
voor  mensen met een zwakkere 
positie op lichamelijk of geeste-
lijk gebied.
Hierbij wil de afdeling u hartelijk 
uitnodigen om deze avond aan-
wezig te zijn. De jaarvergade-
ring wordt deze keer gehouden 
in het verenigingsgebouw De 
Roeping aan de Kerkstraat 12 
in Wilnis om 20.00 uur. De koffie 

staat om 19.45 uur klaar.
Voor meer informatie hierover 
en/of over de vereniging kunt 
u contact opnemen met het se-
cretariaat: mevrouw J. van de 
Westeringh-Kardol, tel. 775574. 
U kunt de vereniging ook via de 
mail: derondevenen@afdeling-
npvzorg.nl  bereiken. 
De vereniging hoopt velen van u 
te mogen ontmoeten!



Nieuwe Meerbode  - 17 maart 2010 pagina 25

Veel successen bij eerste 
Williswedstrijd
Wilnis - Afgelopen zondag 14 maart 
is de eerste onderlinge wedstrijd 
van dit jaar verreden. Het kon niet 
stuk deze dag, want er werd naast 
de gewone dressuurproef, ook een 
kür op muziek gereden en de ouwe 
hap was ook weer van de partij. 
De dag begon met de jongste en 
kleinste deelnemers in de Bixie. 
Britt van Zijl stuurde haar shetlan-
der Micky heel keurig de baan rond. 
Dat vond de jury ook en het com-
mentaar was daar ook naar, het re-
sulteerde in tweede prijs. Bij de-
ze rubriek werd Isa Tijsseling eer-
ste met haar Brian. Isa stuurde haar 
grote Brian netjes door de baan en 
dat werd beloond.
Ook bij de ponyruiters werden er 
nette proeven gereden. Op de der-
de plaats eindigde Milou van Wie-
ringen met haar pony Virgil met 
184+ punten. Met een M2 proef, 
reed zij een moeilijkere proef dan 
de anderen en dat werd beloond 
met een winstpunt. Op de tweede 
plaats eindigde Valerie van der Werf 
met haar pony Flake. Deze proef 
werd beoordeeld met 190 punten, 
dus een dikke winstpunt. Op de 
eerste plaats eindigde een amazo-
ne die bijna overgaat naar de paar-
den, maar nog één wedstrijd wilde 
rijden met het haar pony. Een eerste 
plek op is daardoor extra verdiend 
door Dewi Vis met haar Rox en een 
mooie afsluiting. Met een L2 proef 
en 190+ punten mocht zij het oran-
je lint ophalen. Dewi was in de ‘win-
ning mood’, want bij de kür op mu-
ziek deed zij dit nog eens dunnetjes 
over. Ook bij dit onderdeel mocht ze 
het oranje lint in ontvangst nemen. 
Het werd haar echter wel moeilijk 
gemaakt door Yoeki Bos met haar 
stoere house-kür en Milou van Wie-
ringen met haar mooie Abba-kür. 

Proeven
Bij de paarden werden er ook goe-

de proeven gereden, dit was goed 
te merken aan de winstpunten. Ook 
was het een dag met veel nieu-
we combinaties en jonge paarden. 
Op de derde plaats eindigde Me-
gan van Bruggen met het paard 
van haar moeder; Precious, met 195 
punten. De tweede prijs met daarbij 
het rode lint mocht door Demi van 
der Weijden met Zeros in ontvangst 
genomen worden. Deze amazone 
is nog maar anderhalve week een 
combinatie met dit paard en niet on-
verdienstelijk. Met 197 punten haal-
de zij twee winstpunten binnen. Op 
de eerste plaats eindigde een ama-
zone met haar jonge springpaard. 
Annemieke Oudijk reed Beijing Nu 
Lan in de klasse B netjes rond en 
dat werd beloond met 198 punten 
en een eerste prijs. Net als Dewi 
was haar juf Annemieke ook in de 
‘winning mood’ en behaalde zij ook 
bij de kür op muziek de eerste prijs. 
Op de tweede plaats eindigde De-
mi van der Weijden met haar ande-
re troef Tora. 

Als afsluiting van deze dag werd de 
ouwe hap gereden. Deze rubriek is 
twee jaar geleden in het leven ge-
roepen en sindsdien is dat een vas-
te rubriek geworden op deze wed-
strijd. Dit keer waren er weer vier 
enthousiaste ouwe happers die mee 
deden. Op de vierde plaats eindig-
de Yvonne Enthoven met Uretta met 
189 punten. Met een paar puntjes 
hoger eindigde haar broer Martien 
Brouwer met 191 punten. Tweede 
werd Nicolette Vis met Rox met 194 
punten en zij mocht het rode lint in 
ontvangst nemen. Yvonne van der 
Weijden mocht het na haar doch-
ter nog eens proberen met Tora en 
niet geheel onverdienstelijk. Met 
195 punten mocht zij de eerste prijs: 
een oranje lint en het laatste kadoo-
tje van de prijzentafel, in ontvangst 
nemen.

Sponsorspringwedstrijd 
voor bejaarde paarden
Regio - Liefhebbers van de paar-
densport hebben zich weer ingezet 
voor de oude manegepaarden.
In Dalmsholte is een stichting die 
deze manegepaarden opvangt als 
deze dieren vanwege hun ouder-
dom en of blessures hun werk niet 
meer kunnen doen op een manege. 
Uiteraard hebben juist deze paar-
den een speciaal plekje bij iedere 
manegeklant.
Uiteindelijk hebben deze paarden 
zich heel lang ingezet om vele men-
sen te leren paardrijden.  Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat juist deze 
mensen zich inspannen om de oude 
paardjes een goede diervriendelijke 
oude dag te bezorgen. En dat kan bij 
’t Olde Manegepeerd in Dalmsholte.
Daar is het een hemel op aarde voor 
paarden. Er staat een lekkere war-
me stal op hen te wachten en lek-
ker groen gras zover je kunt kijken. 
Daar hoeven zij de rest van hun le-
ven niets anders meer te doen dan 
lekker verwend te worden door Ab 
en Rika Larche en al dat groene gras 
wegknabbelen zolang dit kan. Op 
dit opvangcentrum is veel werk te 

doen dat allemaal door vrijwilligers 
wordt gedaan. Ook voor hen heeft 
Paardensportvereniging Troje zich 
ingezet om het werk wat eenvoudi-
ger en betaalbaar te maken. Geluk-
kig hebben vele sponsors hen daar 
weer bij geholpen door de deelne-
mers te sponsoren voor elke punt 
die zij gesprongen hebben. Weder-
om heeft Troje dan ook dit jaar voor 
de zesde keer weer een leuk bedrag 
opgehaald voor dit goede doel.

Uitslagen sponsorwedstrijd 
Op de eerste plaats met de 
meeste punten 496 in totaal 
Anouk Voorneveld met Fleur.
Nadine de Jong had samen met 
haar pony Koosje de meeste 
sponsors, zij had er maar liefst 
117 op haar sponsorlijst staan. 
Daardoor had Nadine ook het 
meeste geld opgehaald, maar 
liefst een bedrag van 255.40 euro. 
Net onder Nadine had Eva Shair 
Ali met haar pony Miha met114 
sponsors en een bedrag van 253.00 
euro voor ‘t Olde Manegepeerd 
bij elkaar gesprongen.

Tim derde bij dart jeugd 
dutch open jeugd
Uithoorn - Zondagochtend 14 
maart met de bus Van Dora Amster-
dam, naar Nijkerk voor het darttour-
nooi, de dutch open jeugd.
In totaal deden er 122 jeugd spelers 
mee, waarvan 12 uit Belgie.
De Uithoornse Tim van der Poel 
werd ingedeeld in de poule met 
voor hem onbekende tegenstanders 
hij wist niet wat hem te wachten 
stond, maar won alle 3 de wedstrij-
den met 3-0. Tim zat zo de laatste 16 
jongens, en won zijn wedstrijd tegen 
Kevin Doets met 3-0.

Daarna zat Tim bij de laatste 8 het 
was super spannend, de wedstrijd 
was tegen Lars Fransen, Tim stond 
voor met 2-1 maar gooide zoals wij 
vaker van hem gewend zijn, zijn 
wedstrijd met 107 finisch uit.
Toen de halve finale tegen Aron van 
Leuven, Tim gooide zijn wedstrijd 
maar verloor helaas met 3-0, Tim 
ging met de derde prijs naar huis, 
een mooie beker en een DVD spe-
ler.
Zondag as zal Tim zijn kansen op-
nieuw gaan benutten, in Mijdrecht. 

Open dag bij Qui Vive 
een groot succes
Uithoorn - Afgelopen zondag 14 
maart jl. organiseerde hockeyver-
eniging Qui Vive op haar accommo-
datie aan de Vuurlijn een kennisma-
kingsdag voor nieuwe leden. Ruim 
120 ouders en 65 kinderen waren 
op de uitnodiging afgekomen en het 
1000e lid werd ingeschreven.
Jongens en meisjes vanaf 6 jaar 
konden spelenderwijs kennis ma-
ken met deze sport. Onder leiding 
van ervaren trainers en begeleiders 
werden er spelletjes gespeeld waar-
bij de eerste beginselen van het 
hockey werden uitgelegd en geoe-
fend.
Meteen om 11.00u. was het al 
enorm druk op het 4e veld van Qui 
Vive. Technisch Directeur Jorge Nol-
te en Liesbeth Quast van het jeugd-
bestuur heetten de aanwezigen wel-

kom bij de start van de clinic. Gelijk-
tijdig vertelde voorzitter Marcel van 
Eijk de ouders iets over de organi-
satie van Qui Vive en de begeleiding 
van de jongste jeugd.  Bij de ruim 30 
inschrijvingen werd ook het 1000e 
lid welkom geheten. De 5 jarige 
Bauke Alkema uit de Kwakel viel de 
eer te beurt. Vol trots nam hij samen 
met zijn moeder Ilonka de cadeau ’s 
in ontvangst. Naast een wedstrijdbal 
kreeg Bauke ook via Special Sports 
een Qui Vive tenue namens het be-
stuur aangeboden. 
De medewerkers van de Uithoornse 
Kinderopvang gaven een uitleg over 
het sport- en spelprogramma dat als 
buitenschoolse kinderopvang sinds 
september 2009 op de sportaccom-
modatie van Qui Vive bestaat voor 
kinderen tussen 6 en 13 jaar.

Twee nieuwe boten voor 
Michiel de Ruyter
Uithoorn - Afgelopen zondag be-
leefde de Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter een unicum., De 
rasechte kanoër, tevens voorzitter 
van de vereniging, Harry Wessels 
doopte een roeiboot!

Dit betrof een houten gladde twee 
zonder stuurman die de vereniging 
in december aankocht van RV Wil-
lem III in Amsterdam. Gedurende de 
lange wintermaanden had de ma-
teriaalcommissie ruimschoots de 

tijd om de al vijf en dertig jaar ou-
de boot grondig op te knappen. De 
twee-zonder vormt een welkome 
aanwinst in de vloot ter verhoging 
van het technisch roeipeil.

In deze smalle (wedstrijd)boot roeit 
elke roeier met één riem, waarbij 
men uiterst gelijk en met dezelfde 
kracht de riem door het water moet 
bewegen, anders kiept de boot half 
om. Een extra moeilijkheid vormt het 
sturen: de stuurkabel is namelijk be-

Qui Vive heren 1 met 
gelijkspel terug uit Oss
De Kwakel - Op een meer dan bij-
zonder veld is Qui Vive er niet in ge-
slaagd de punten mee te nemen uit 
Brabant. Het kwam uit bij Oss on-
danks een 0-3 voorsprong niet ver-
der dan een 4-4 stand.
Oss is een ploeg die ondanks hun 
stand op de ranglijst wel dege-
lijk makkelijk scoort, het krijgt alleen 
ook gemakkelijk doelpunten om de 
oren. Met dat in gedachte begon 
Qui Vive de wedstrijd. Een eerste 
helft was hadden de mannen uit de 
Kwakel de wedstrijd dan ook onder 
controle met hun spelletje. Achter-
in stond het goed en er werd bij-
na niks weggeven, voorin begon het 
wat moeilijker maar met snelle om-
schakelingen kwam het wel degelijk 
tot aanvallen. Zo ook een snel ge-
nomen vrije bal die op Chris Thomas 
werd gespeeld randje cirkel, die be-
hield overzicht en vond Erik Otto die 
voor het doel beheerst kon binnen 
tikken 1-0. Het werd voor rust zelfs 
nog mooier toen Jeremy Simon aan 
een solo in de cirkel begon een duw 
kreeg en vervolgens de scheids-
rechter een strafbal zag aangeven. 
De strafballen specialist heet Erik 
Otto dus die mocht aantreden om 
zijn 2e erin te leggen en deed dat 
dan ook. In de rust werd erop ge-
hamerd dat de wedstrijd gewoon 

goed in handen was en dat er door 
gegaan moest worden op de inge-
slagen weg. Oss ging vanzelfspre-
kend de 2e helft wel meer pressen 
en proberen iets te forceren. In eer-
ste instantie wist Qui Vive daar wel 
raad mee, want er kwam daarmee 
veel meer ruimte voor een counter. 
Het werd dan ook 3-0 via een stui-
terpass vanaf links die bij de 2e paal 
is een keer werd binnen getikt door 
Jasper de Waal. Dan zou je nor-
maal zeggen dat de punten wel in 
de spreekwoordelijke tas zitten. De 
wedstrijd kreeg alleen een krankzin-
nige wending in enkele minuten wist 
Oss 2x door de defensie te snijden 
en 1 maal een corner (overigens bij-
zonder fraai) te benutten. Wat eerst 
een zonnige stand was stond nu 3-
3. Qui Vive richtte zich nog wel een 
keer op om via een snelle counter
Jasper de Waal te lanceren die oog 
in oog met de keeper niet faalde er-
om heen liep en binnensloeg: 3-4. 
Ook dat bleek niet genoeg, want 
Oss kwam via een rommelig uitge-
voerde strafcorner met een gelukje 
weer op 4-4. Verdere pogingen
van Qui Vive om de wedstijd alsnog 
weer te keren haalde niks uit en er 
werd afgefloten. Daarmee laat Qui 
Vive kostbare punten liggen maar is 
het nog niet klaar om op te geven.

Het wordt een geweldig festijn
PK Sport in actie tegen 
kinderkanker
Vinkeveen – De grootste actie voor 
het goede doel in Vinkeveen vindt 
plaats op zaterdag 20 maart as. on-
der het motto “Spin/Sport for Life”. 
Tussen 14.00 en 17.00 uur vormt 
PK Sport het decor van een bijzon-
der festijn, waarbij sportieve presta-
ties én het goede doel hand in hand 
gaan.
Meer dan 100 deelnemers gaan zich 
tijdens deze Sport middag letterlijk 
in het zweet fietsen en sporten voor 
het goede doel: Villa Joep, een stich-
ting die zich ten doel stelt om kinde-
ren te genezen van neuroblastoom 
kanker. Voor het onderzoek is veel 
geld nodig. PK Sport is één van de 
75 VES sportcentra (Vereniging Ex-
clusieve Sportcentra) die zich hier-
voor gaat inzetten. Al maandenlang 
is een enthousiaste groep vrijwilli-
gers druk bezig om dit unieke eve-
nement vorm te geven. Het leuke is 
dat het door zowel personeel als le-
den van PK Sport wordt georgani-
seerd en dat ook veel locale bedrij-
ven erbij betrokken zijn en zorgen 
voor sponsorgelden. 
De goede doelen actie bij PK Sport 
is qua opbrengst de grootste actie in 
Vinkeveen. In 2009  werd maar liefst 
8000,- euro bij elkaar gesport voor 
Villa Joep. Villa Joep draagt de naam 

van Joep Steijn uit Voorschoten bij 
Leiden. Hij overleed zes jaar gele-
den aan neuroblastoom kinderkan-
ker. Joep is maar 4 jaar oud gewor-
den. Een jaar na zijn overlijden richt-
ten zijn ouders Villa Joep op om geld 
in te zamelen voor onderzoek naar 
geneesmiddelen voor deze ziek-
te. Elk jaar krijgen zo’n 25 kinderen 
deze ziekte, van wie zo’n 80% over-
lijdt. Dat is een schrikbarend hoog 
percentage. Voor het 4e jaar is Vil-
la Joep het goede doel van Spin for 
Life. Het onderzoek dat tot op heden 
door de acties is mogelijk gemaakt, 
laat hoopgevende resultaten zien. 
Hoewel het spinning op live muziek 
de hoofdmoot vormt –  zijn er ook 
allerlei activiteiten en acts omheen, 
Zumba, XCO Walking, Squashtoer-
nooi, prestatieloop, discotheek met 
als hoogtepunt het laatste uur van 
15.00 uur tot 16.00 uur en de uitrei-
king van de cheque aan vertegen-
woordigers van Villa Joep. 
Iedereen bruist van energie om er 
opnieuw een groot succes van te 
maken. Wilt u ook dit fantastische 
evenement meebeleven en de sfeer 
proeven? Kom kijken op 20 maart. U 
bent van harte welkom. Voor meer 
informatie bel 0297-264666 of kijk 
op www.pksport.nl

vestigd aan het voetenbord, waarbij 
een roeier door middel van het be-
wegen van zijn voet het stuur be-
dient. De al zeer ervaren roeiers Jan 
Röling en Marco van Zanten roei-
den als eersten in deze boot een 
ererondje.

Amstelwater
Als tweede doopte ex-materiaalman 
Alexander Brokx met zuiver Amstel-
water een spiksplinternieuwe kunst-
stof dubbelvier met stuurman van 
de Italiaanse botenbouwer Filippi.. 
Deze boot vervangt een uit 1974 da-
terende houten vier die langzamer-
hand versleten was.
De boot werd voorgeroeid door een 
al twintig jaar met elkaar roeiende 

ploeg woonachtig in Kudelstaart, 
Mijdrecht, Wilnis en Uithoorn,  en is 
bestemd voor recreatieroeiers. Ho-
pelijk zal deze mooie nieuwe vier 
ook op wedstrijden zoals de Head 
of the River en dergelijke gebruikt 
worden. 

Boten van de URKV Michiel de Ruy-
ter zijn praktisch allemaal genoemd 
naar schepen uit de vloot van Mi-
chiel  Adriaansz. de Ruyter.
Zo werd de nieuwe twee-zonder ge-
sierd met de naam Windhont, ver-
noemd naar een redelijk klein schip 
met 95 man aan boord en 21 ka-
nonnen die drie zeeslagen in de 17e 
eeuw overleefde waaronder de slag 
bij Kijkduin.

De dubbelvier kreeg de naam De 
Groene Leeuw. Op een schip met 
deze naam voer Michiel de Ruyter 
van 1633 - 1635, eerst als matroos 
en bootsman, later als stuurman.

Het schip maakte deel uit van de 
vloot walvisvaarders die jaarlijks in 
circa 21 dagen van Vlissingen naar 
het eiland Jan Mayen in de buurt 
van Spitsbergen voer om daar op 
walvissen te jagen.

Op het eiland Jan Mayen zijn nog 
overblijfselen uit die tijd te vinden. 
Komende zondag zal een mannen-
acht van M. de Ruyter starten op het 
Kampioenschap van de Amstel voor 
achten en vieren. Dit evenement, dat 

ook bekend staat als Head of the Ri-
ver Amstel, is het grootste jaarlijk-
se roei-evenement in Nederland. Er 
worden ruim 500 ploegen met in to-
taal zo’n vierduizend deelnemers uit 
heel roeiend Nederland verwacht.

Er zal gestreden worden in een 
groot aantal divisies. In leeftijd van 
15 - tot 70 jarigen. In niveau van be-
ginners tot toproeiers.

De ploegen roeien over een af-
stand van ongeveer acht kilometer 
van Amsterdam naar Ouderkerk. De 
Uithoornse ploeg start om 16.20 uur 
vanuit Amsterdam en roeit na de 
race direct door naar het roeihome 
in Uithoorn.



Talloze prettig geprijsde
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Uithoorn - Op 21 maart a.s. 
is het precies 25 jaar geleden 
dat Johan van Tol (45) een die-
renspeciaalzaak begon in een 
noodwinkel op het Zijdelwaard-
plein in Uithoorn. Vlak voor kerst 
1984 kreeg hij weliswaar de 
sleutel voor een winkelruimte in 
het toenmalige winkelcentrum, 
maar dat brandde een week la-
ter tijdens oud en nieuw nage-
noeg tot de grond toe af. Daar-
voor in de plaats kwam een tij-
delijke noodwinkel naast het 
oude stadkantoor in de buurt 
van het huidige busstation. Op 
21 maart 1985 werd die winkel 
in gebruik genomen. Het duurde 
ruim twee en een half jaar voor-
dat er een nieuw winkelcentrum 
stond waar men eindelijk op 28 
oktober 1987 de nieuwe win-
kelruimte kon gaan betrekken 
en inrichten.
De familie Van Tol had eerder in 
de Dorpsstraat 1, op de plaats 
waar nu Gall & Gall gevestigd 
is bij het winkelcentrum, sinds 
jaar en dag een foerage-/die-
renspeciaalzaak gehad. Toen 
de bestaande bebouwing werd 
afgebroken om er het winkel-
centrum Amstelplein voor in de 
plaats te krijgen, moesten zij 
verkassen. Dat werd een nood-
winkel aan het Amstelplein te-
genover bakker Versteeg. Toen 
het nieuwe winkelcentrum ge-
reed was kreeg Van Tol er win-
kelruimte toegewezen, naast de 
ingang aan de Schans zijde. Jo-
han werd mede-eigenaar van 
de zaak. Daar is zijn dierenspe-
ciaalzaak annex winkel in hen-
gelsportartikelen nu alweer 19 
jaar gevestigd. Volgend jaar 
wordt dat twintig jaar, maar dan 
wordt die viering gecombineerd 
met de geschiedenis van de mo-
len die ooit op de plaats stond 
waar nu het Theehuis/Vlaaierie 
in het winkelcentrum is. Die mo-
len was eigendom van de over-
grootvader van Johan die toen al 
in diervoeders handelde. Al met 
al gaat het dan om de viering 
van het 120-jarig bestaan van 
het familiebedrijf! Johan is van 
de vierde generatie.

Vakkennis
“In de loop der jaren is het as-
sortiment stilaan veranderd. 
Waar we vroeger een breed as-
sortiment hadden in benodigd-
heden voor huisdieren tot een 
half tuincentrum en foerage-
artikelen, (hooi, stro, etc.), ligt 
de nadruk vandaag de dag op 
de gespecialiseerde dierenwin-
kel, waar overigens nog steeds 
tuinzaden, bestrijdingsmidde-
len en foerageartikelen worden 
verkocht. “Het voer voor dieren 
is veel meer gedifferentieerd 
en gespecialiseerd dan vroeger. 
Dat vergt ook aanpassing van de 
kennis door het volgen van cur-
sussen en scholing,” vertelt Jo-
han. “Waar ik eerst samen met 
mijn broer Peter de zaak exploi-
teerde, werken er nu 5 fullti-
mers en 5 parttimers in een rou-
lerend werkschema verdeeld 
over beide winkels. Dit jaar zijn 
er twee medewerkers 10 jaar bij 
ons in dienst. Mijn broer Peter 
werkt al jaren niet meer in de 
zaak omdat hij iets anders am-

bieerde. Mijn oom Herman heeft 
wel altijd in de winkel gewerkt; 
dat was al in de tijd met mijn 
vader Jan. Die heeft destijds op 
zijn beurt de zaak weer van zijn 
vader, mijn opa dus, overgeno-
men, Ook al zijn ze uit de zaak, 
toch komen Jan en Herman nog 
regelmatig over de vloer in de 
winkel. Hun vakkennis kunnen 
we nog steeds goed gebruiken. 
Wie wel van grote betekenis is 
voor de zaak is mijn echtgeno-
te Ingrid, die hoofdzakelijk in de 
administratieve sfeer veel werk 
verzet. Zij vult met haar aan-
wezigheid het familiepotentieel 
weer aan.”

Hondenjasjes
Alles wat de mensen voor hun 
huisdieren nodig hebben kan 
je bij Van Tol krijgen. De zaak 
maakt deel uit van een samen-
werkingsverband van meer dan 
tweehonderd dierenspeciaalza-
ken onder de naam DISCUS. Van 
Tol is een ‘brede’ dierenspeci-
aalzaak waar je ook levende ha-
ve kan kopen zoals verschillende 
soorten knaagdieren (konijnen, 
cavia’s, hamsters etc.) maar ook 
goud- en siervissen. Daarnaast 
kunnen ook liefhebbers van de 
hengelsport bij hem terecht. Er 
is volop keus uit een grote sorte-
ring hengels en allerhande toe-
behoren. Van Tol kan zich met 
zijn assortiment meten met de 
grotere aanbieders als bijvoor-
beeld tuincentra. Hij heeft een 
goede prijsstelling en elke klant 
wordt indien nodig op de juiste 
manier geadviseerd. Grootscha-
liger hoeft niet altijd beter of 
goedkoper te zijn. Je moet goe-
de artikelen en gezonde dieren 
verkopen zodat je daar zo wei-
nig mogelijk sores mee krijgt. 
Dat is de kunst. Wat erg is ver-
anderd is de publieke opinie die 
heel erg meeleeft met het wel 
en wee van dieren en vissen. 
Dat is op zich wel goed, maar 
naar mijn idee slaat het soms 
ook wel eens door. Het was een 
lange winter en dan krijg je ook 
vraag naar hondenjasjes. Die 
verkopen we ook, maar dan de 
functionele versie, waarbij de 
hond het lekker warm houdt en 
zich toch ook nog kan presente-
ren. Dus geen trendy uitvoerin-
gen of haute-couture, maar wel 
acceptabel en netjes. Het is on-
ze taak als we dieren aan men-
sen verkopen dat we weten dat 
ze erover hebben nagedacht dat 
ze dan ook verantwoordelijk zijn 
voor de verzorging. In de vakan-
tie moeten ze niet aan hun lot 
worden overgelaten. Let wel, 
we willen graag verkopen, maar 
wijzen de mensen ook op hun 
verantwoordelijkheid.”

Jubileumjaar
Johan heeft heel wat verras-
singen in petto op zaterdag 27 
maart wanneer hij het 25-jari-
ge bestaan van zijn winkel viert. 

Er zijn allerlei leuke en inte-
ressante acties waarvan klan-
ten kunnen profi teren. Let op de 
de jubileumadvertentie in deze 
krant van 24 maart aanstaande!! 
Vanzelfsprekend zijn hun kinde-
ren eveneens van harte wel-
kom op de jubileumdag. Want 
ook voor hen zijn er leuke activi-
teiten bedacht in zowel de win-
kel op het Zijdelwaardplein als 
op het Amstelplein. Maar let op: 
uitsluitend op die zaterdag! 

In april organiseert Van Tol we-
derom aantrekkelijke en ludieke 
acties. “We willen er een beet-
je een jubileumjaar van ma-
ken. Dat sluit mooi aan op vol-
gend jaar als we het 120-jari-
ge bestaan van ons familiebe-
drijf in de aandacht gaan bren-
gen. Overigens is het misschien 
waard te vermelden dat ik in die 
25 jaar al negen jaar geen be-
slissing kan nemen om de zaak 
wel of niet te gaan verbouwen 
op het Zijdelwaardplein. Elke 
keer weer wordt verteld dat het 
winkelcentrum op korte termijn 
gerenoveerd gaat worden, maar 
het komt er maar niet van. Daar 
komt dan nog eens twee jaar bij 
toen het winkelcentrum Amstel-
plein gebouwd werd. Destijds 
hebben wij daar ook een nood-
winkel gehad tegenover Bakker 
Versteeg. Al met al ben ik dus 
bijna de helft van mijn bestaan 
als ondernemer bezig geweest 
met ‘gaan we wel of niet ver-
bouwen, verhuizen, opbouwen 
en inrichten van onze winkels’. 
En voor Zijdelwaard zijn we er 
nog steeds mee bezig, alleen 
weet niemand wanneer het 
gaat gebeuren. Dat weerhoudt 
ons echter niet om deze maand 
vrolijk en wel ons 25-jarige be-
staan te vieren. Het huidige on-
dernemerschap valt en staat 
met de creativiteit, de kwaliteit 
van je producten, het vakman-
schap en de klantvriendelijk-
heid die je aan de dag legt. Bij 
de bank zeggen ze: ‘Behaalde 
resultaten in het verleden bie-
den geen garantie voor de toe-
komst.’ Dat is bij ons ook zo. Dus 
zal je er vandaag de dag als on-
dernemer vol tegenaan moeten 
gaan, ook al hebben we het al 
25 jaar met succes volgehouden 
en een mooie klantenkring op-
gebouwd. Mede dankzij hen zijn 
we er nog steeds. Daar wil ik ie-
dereen voor bedanken, evenals 
mijn familie en medewerkers 
voor hun inzet. We hebben dan 
ook alle reden om de toekomst 
zonder die garanties met ver-
trouwen tegemoet te zien.”

Kortom, iedereen die huisdie-
ren heeft, de hengelsport be-
oefent of iets specifi eks voor de 
tuin nodig heeft, is zaterdag 27 
maart van harte welkom om te 
profi teren van de verschillen-
de acties en het jubileum mee 
te vieren.

Ook liefhebbers van de hengelsport kunnen hier

uitgebreid hun materiaal en toebehoren kopen.
De vestiging van Van Tol in winkelcentrum Zijdelwaard

Alles voor de kleine huisdieren vindt u bij Van Tol

Kennis en ervaring zijn nog steeds welkom:

v.l.n.r. vader Jan van Tol, Johan en Herman

De vestiging van dierenspeciaalzaak ‘DISCUS’ Van Tol aan 

het Amstelplein

Zojuist geopend: de tuin- dier- en hengelsportshop

van Van Tol in het splinternieuwe

winkelcentrum Zijdelwaardplein

Offi ciële opening van de winkel in winkelcentrum

Zijdelwaardplein op 28 oktober 1987, V.l.n.r.: Johan van 

Tol, broer Peter, vader Jan met echtgenote Jeanne en de 

eerste medewerkster Monique Maijenburg

DIERENSPECIAALZAAK VAN TOL
VIERT                          BESTAAN

De noodwinkel van dierenspeciaalzaak Van Tol in 1985 

nabij het Zijdelwaardplein

25jarige
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GVM turnsters turnen 
tweede rayon-voorronde
Mijdrecht - Zaterdag 13 maart wa-
ren een aantal turnsters van GVM 
actief tijdens de tweede en tevens 
laatste voorronde van de keuze oe-
fenstof en de verplichte oefenstof 
op vloer. De turnsters zetten deze 
dag hun beste “turnbeentje”voor.
In de eerste wedstrijdronde turnden 
Saki Kato en Florien Werkhoven in 
divisie 4 NTS 8.
Florien raakte op vloer even uit haar 
oefening wat jammer was, maar 
zij herstelde zich en turnde netjes 
verder. Met een puntentotaal van 
45,550 behaalde Florien een mooie 
8ste plaats. Saki turnde in haar eer-
ste wedstrijd een heel matige balk-
oefening, jammer want op de trai-
ningen gaat deze altijd zeer goed. 
Tijdens deze tweede voorronde 
maakte zij dit ruimschoots goed 
en liet Saki een prachtige balk oe-
fening zien, ook op brug turnde zij 
een mooie vloeiende oefening wat 
haar punten totaal bracht op 48,950, 
goed voor de 4de plaats.
In divisie 5 NTS 8 turnden Amy Lo-
man en Romy de Kuijer.
In een grote groep van 37 turnsters, 
verdeeld over twee wedstrijdronden, 
werd Amy 29ste met een punten to-
taal van 37,000 en turnde Romy zich 
naar de 19de plaats met 38,900.
In de derde wedstrijdronde turnden 
Lisanne Helmer, Melissa Oudhoff en 
Maxime Kok in divisie 5 NTS 9 hun 
wedstrijd. Maxime was niet hele-
maal fit maar wilde toch graag deze 

wedstrijd meedoen. Dit was duide-
lijk te merken aan haar prestatie op 
deze wedstrijd. Werd zij in de eerste 
voorronde 9de, nu zat er niet meer 
in dan een 21ste plaats met een 
puntentotaal van 36,100. De 19de 
plaats met een punten totaal van 
38,600 was voor Melissa en Lisanne 
behaalde de 6de plaats met een to-
taal van 46,250 wat een mooie pres-
tatie is als je nog maar net meeturnt 
in de selectie.

Bij de junior divisie 5 NTS 7 kwa-
men voor GVM 4 turnsters in actie. 
Sophie van Geest turnde zich naar 
de 11de plaats met een totaal van 
36,150, op de 6de plaats eindigde 
Owefa Asafiati met 40,600, Carie-
na Tjujerman werd met een punten 
totaal van 41,550 4de en de twee-
de plaats, met een zilveren medaille 
was voor Safa Asafiatie met 41,950.
In de vierde en tevens laatste wed-
strijdronde deden nog eens drie 
GVM turnsters mee, in divisie 6 NTS 
8. Suzanne van der Velden behaal-
de in een groep van 26 turnsters 
een mooie 17de plaats met een to-
taal van 38,400 aan punten. Justi-
ne Oudshoorn werd 11de met een 
puntentotaal van 39,500 en Mirjam 
de Graaff legde beslag op de 4de 
plaats met een score van 41,800.
Alle voorronden zijn afgerond en nu 
is het wachten op de lijst met turn-
sters die door mogen naar de Re-
gio Finalen.

Onnodig verlies Hertha E4
Vinkeveen - Zon hoog aan de he-
mel een graad of 4 en een fris wind-
je, geen files richting Huizen, de om-
standigheden waren ideaal voor een 
prachtige partijtje voetbal.
Door de“diverse transfers” is de sa-
menstelling van de E4 enigszins ge-
wijzigd en dit moest meteen maar 
vereeuwigd worden met een team-
foto.( zie ook fotoalbum)
We wonnen de tos, trapten af, raak-
ten de bal kwijt en kwamen zeker 
tien minuten niet onder de druk uit 
van Maarssen E6, onze jongens pro-
beerde met man en macht de bal 
uit het strafschopgebied te krijgen, 
maar dit ging zonder overleg en er 
werden geen afspeelmogelijkheden 
gecreëerd, een doelpunt kon niet 
uitblijven en dit gebeurde doordat 
door een foutje van de scheidrech-
ter, die in de kluwen van spelertjes 
de corner abusievelijk aan Maars-
sen gaf, in een scrimmage werd de 
1 – 0 werd gescoord.
Hertha E4 bleef achterover leunen 
en de tweede goal ging via een ei-
gen voetje over de achterlijn. 2 – 0 

met de rust was op zich een goed 
resultaat.
In de rust de jongens verteld dat de 
jongens wel vrij moesten lopen en 
best iets fanatieker mochten zijn.
De tweede helft begon slecht door 
een miscommunicatie waardoor er 
te weinig spelers in het veld ston-
den en Maarssen binnen 1 minuut 
de 3 – 0 kon scoren, 
Waarschijnlijk door de toespraak in 
de rust begonnen de jongens in-
eens wel te voetballen, we kregen 
het beste van het spel en na een bal 
net naast en twee keer alleen voor 
de keeper was er een prachtige 
combinatie over drie “schijven”die 
resulteerde in de 3 – 1.
Dit smaakte naar meer en de aan-
zet werd gegeven voor een slotof-
fensief, jammer genoeg was de tijd 
te kort om de weggegeven doelpun-
ten nog goed te maken.
Na aanleiding van de tweede helft 
denk ik wel dat we een stijgende lijn 
te pakken hebben, dit moeten we 
volgende week zien door te zetten 
tegen SVM E2.

Goede zege voor Argon
Mijdrecht - Na de midweekse over-
winning op AFC heeft Argon het 
herstel doorgezet in de wedstrijd uit 
bij Haaglandia. De wedstrijden te-
gen de ploeg uit Rijswijk zijn altijd 
moeilijk, terwijl ook het fysieke as-
pect hierin meespeelt.
Dit keer echter was er sprake van 
een gelijke strijd tussen twee ploe-
gen, die duidelijk respect hadden 
voor elkaars kracht. Dat zorgde er 
voor, dat er in de openingsfase wei-
nig gebeurde voor de beide doelen, 
al moest Michael van Laere na 2 mi-
nuten wel afgeblokt worden door 
aanvoerder van Otterloo, toen hij 
leek te kunnen profiteren van bal-
verlies bij de thuisploeg.
Pas na een klein half uru was er het 
eerste echte gevaar, toen de bal uit 
een vrije trap door Joshua Patrick 
in het strafschopgebied werd ge-
bracht, waar de bal via diverse li-
chamen werd verlengd. Net voor 
de instormende Jasper de Haer wist 
doelman de Groot de bal te klaren, al 
kostte hem dit een vingernagel om-
dat de bal verkeerd tegen zijn uitge-
strekte vingers aankwam. Met een 
pleistertje bleek hij in staat om door 
te gaan, een teken dat hij bepaald 
geen kleinzielige speler is. Nadat 
een doorbrekende Sergio de Windt 
op het laatste moment kon worden 
afgestopt, pakte Argon tien minuten 
voor rust toch de voorsprong. Een 
verre pass van Nicolai Verbiest werd 
door verdediger Valentijn niet on-
derschept en Patrick Lokken mocht, 
ondanks protest van de zijde van 
de thuisploeg, door richting doel-
man de Groot, die met een schui-
ver via de binnenkant van de paal 
verslagen werd, 0-1. Omdat volgens 
de scheidsrechter en zijn assistent 
een verdediger te laat was gestapt, 
was er geen sprake van buitenspel 
en werd de treffer dus geteld. Maar 
zelden zal een voorsprong echter 
korter op het scorebord hebben ge-
staan, want in de feestvreugde werd 
vergeten, date r alweer was afge-
trapt en met een bal recht door het 
midden kon middenvelder Schot-
man opduiken voor Eelco Zeinstra, 
die ook kansloos bleek op de inzet, 
die volgde, 1-1.

Wisseling
Na de doelwisseling had Argon de 
stevige wind in de rug, maar dit 
bleek niet altijd een voordeel voor 
het voetballende deel. Vaak was de 
passing nu net even te hard, maar 
toch was Argon in de eerste fa-
se de bovenliggende partij. Na een 
klein uur leverde dit de eerste kans 

op, maar de inzet vanaf rechts van 
Sergio de Windt viel, gedragen door 
de wind, net even te scherp bij de 
tweede paal om Patrick Lokken de 
kans op succes te geven. Daarna 
wist Haaglandia wat op te veren, zo-
dat een periode van vooral midden-
veldspel aanbrak. Pas in het laatste 
kwartier kwamen er weer doelge-
vaarlijke situaties, waarbij de eerste 
voor de thuisploeg was toen een on-
gelukkige klutssituatie vlak voor het 
doel van Eelco Zeinstra ontstond, 
maar de doelman wist de situatie 
met behulp van zijn verdedigers de 
baas te blijven.
Daarna was er een schotpoging 
van Joshua Patrick, die net voor-
bij de kruising zeilde, terwijl Schot-
man bij een plotse schotmogelijk-
heid het doel een stuk te hoog in-
schatte. In het laatste deel drong 
Argon, met inmiddels de youngsters 
Irfan Bachdim voor Sergio de Windt 
en Dion Gerritsen voor Michael van 
Laere in het veld, nogmaals aan en 
dat leverde resultaat op. In minuut 
84 won Patrick Lokken een kopduel 
van aanvoerder van Otterloo na een 
pass van Nicolai Verbiest, waarna Ir-
fan Bachdim het leer oppikte en het 
strafschopgebied in ging. Ondanks 
een poging tot ingrijpen van Valen-
tijn slaagde de invaller er in, de bal 
met de buitenkant van de linkervoet 
te raken en daarmee doelman de 
Groot kansloos te laten 1-2. 

Beslist
Twee minuten later leek Patrick Lok-
ken de strijd te beslissen, maar zijn 
lob van verre werd door doelman 
de Groot met een uiterste krachts-
inspanning nog net tot hoekschop 
verwerkt. Het in de slotfase aandrin-
gen van Haaglandia leverde nog wel 
een moeizame scrimmage op, waar-
in Tuan Truong Minh als reddende 
engel op wist te treden, maar ook 
ruimte achter het verdedigingsblok 
van de thuisploeg.

In de blessuretijd zorgde dit voor de 
beslissing, toen Patrick Lokken weer 
een achter een dieptepass aanging 
en doelman de Groot de bal tegen 
de spits aanschoot. De bal stuiterde 
richting het verlaten doel en Patrick 
Lokken had geen probleem om de 
eindstand op 1-3 te noteren.

Een tweede goed resultaat op rij 
zorgt voor aansluiting bij de kop-
groep, donderdagavond kan in de 
inhaalwedstrijd thuis tegen Omni-
world de volgende stap gezet wor-
den.

Derde winstpartij op rij 
voor de Hertha Meiden E1!
Vinkeveen - Met een meer dan 
complete selectie van 11 spelers 
reisden de meiden van Hertha ME1 
zaterdag 13 maart af naar Hilversum. 
Zij moesten het opnemen tegen de 
meiden van Olympia 25. Omdat het 
een frisse en druilerige ochtend 
was, werd er een goede warming up 
gedaan om de spieren lekker warm 
te krijgen. Om half elf werd er af-
getrapt. Direct werd duidelijk dat de 
meiden van Hertha niet kwamen om 
af te wachten. Met z’n allen werd er 
vol op de aanval gespeeld. Dat le-
verde direct een aantal kansen op, 
maar de nieuwe keepster van Olym-
pia bleek een aanwinst. Omdat Hert-
ha bleef aanvallen kon het doelpunt 
niet lang uitblijven. Onder aanvoe-
ring van de stofzuiger op het mid-
denveld, Nikki B, kon Vera met een 
bekeken schuiver de 0-1 binnen tik-
ken. Bij de paar summiere counters 
van Olympia stond de verdediging, 
onder leiding van Tisha en als laat-
ste rots in de branding, Cassandra, 
als een huis. Met onder andere nog 
een doelpunt van Vera een goed af-

geronde solo van Famke en een 
‘lucky’ van Olympia ging Hertha met 
1-4 rusten. De jonge scheidsrech-
ter floot na ruim een halfuur spe-
len af voor de rust. Omdat er pas na 
de wedstrijd limonade kwam had de 
slimme coach voor energy drankjes 
gezorgd. Bij de start van de tweede 
helft hadden de meiden het in eer-
ste instantie wat moeilijk.

Maar omdat er met z’n allen goed 
werd verdedigd werd er aan de mei-
den van Olympia niets weggege-
ven. Na onder andere een geweldig 
schot van Roxy, waar de keepster 
geen antwoord op had, liepen de 
meiden uit naar 1-7. Meer kon het 
niet worden, omdat de scheidsrech-
ter zijn fout van de eerste helft goed 
maakte door de tweede helft na am-
per 20 minuten af te fluiten. Deson-
danks hebben alle meiden weer een 
prima prestatie geleverd. Volgende 
week wacht de thuiswedstrijd tegen 
de meiden van BFC ME2. Om 10.00 
uur wordt er afgetrapt op sportpark 
De Molmhoek in Vinkeveen. 

Bridgeclub ‘Ups en Downs
Mijdrecht - De ups en downs van 
de derde cyclus hebben na 6 ron-
den tot een mooi resultaat geleid. 
In onze B-lijn steken drie paren met 
kop en schouders boven de ande-
re paren uit, een verschil van wel 5 
% met de rest. Daarnaast is het heel 
knap, dat hiervan twee paren, na 
vorige keer te zijn gedegradeerd, nu 
weer terug gaan naar de A-lijn. Een 
complimentje waard.
Naar de A-lijn gaan:
Ton v. W / Elly S.   57,44 %
Annie v.d. V. / Ria B.           57,26 %
Ada G. / Tiny v.d. H.           56,46 %
In de A-lijn liggen de eindresultaten 
erg dicht bij elkaar n.l.
Ada K / Irene H.  53,85 %

Elly D. / Hedy H.  53,54 %
Riet v. N. / Martha de V     52,80 %
Til B. / Beppie S.                52,17 %
Ria v. Z. / Miep W.              51,58 %
De paren die op de eerste plaats 
zijn geëindigd krijgen traditie ge-
trouw een mooie roos uitgereikt als 
beloning. We beginnen nu aan on-
ze laatste cyclus, om daarna het sei-
zoen af te sluiten met een gezellige 
Einddrive, eind april. 
Maakt u al plannen voor het bridgen 
in clubverband, dan kunt u bij ons 
terecht voor informatie of misschien 
alvast eens meespelen op dinsdag-
middag. Onze voorzitter, Ada Groe-
newegen zal u graag informatie ge-
ven. Haar tel. is: 0297-593452.

Wintersportreis van 
Spel en Sport 55 Plus 
een doorslaand succes
De Ronde Venen - Op zaterdag 23 
januari in alle vroegte verzamelden 
zich 42 wintersportliefhebbers van 
de Stichting Spel en Sport 55Plus 
uit de Ronde Venen om per bus van 
OAD/Bex Reizen te vertrekken naar 
Nassereith in Oostenrijk.
Dankzij de gymlessen, die iedere 
week door de deelnemers gevolgd 
werden, was iedereen goed voorbe-
reid op het skiën, langlaufen, of een 
fikse wandeling in de sneeuw.
De meeste kenden elkaar natuurlijk 
al van de gymgroep, zodat de stem-
ming er meteen al goed inzat. Mede 
door de geweldige buschauffeur is 
dat de hele week zo gebleven.
Iedere dag werd met de bus een an-
der gebied aangedaan en de deel-
nemers konden naar gelieve wan-
delen, langlaufen of skiën. Er waren 
mogelijkheden voor zowel begin-

ners als gevorderden. Na afloop kon 
er bij de bus worden genoten van 
warme glühwein, bouillon en brood-
jes zuurkool met worst.
Ook ’s avonds werd er van alles ge-
organiseerd, zoals een bingo-avond 
en een dansavond.
De alom bekende fakkel optocht 
kon natuurlijk niet ontbreken met na 
afloop schnaps en glühwein. 
En dan is een week zo weer om en 
zeker voor herhaling vatbaar was de 
reactie van velen. Door een aantal 
deelnemers werden zelfs al plannen 
gemaakt voor de volgende winter-
sportvakantie in 2011.
Na een voorspoedige terugreis, on-
danks hevige sneeuwval, is het hele 
gezelschap zonder blessures weer 
in De Ronde Venen gearriveerd. 
Met dank aan de organisatie van de 
Stichting Spel en Sport 55 Plus. 

De Vinken E2 gedeeld 
kampioen!
Vinkeveen - In de poule van het 
door Super de Boer gesponsorde 
De Vinken E2 was het de afgelopen 
zaalcompetitie erg spannend. Zo’n 
vijf ploegen draaiden hoog bovenin 
mee en maakten het elkaar erg las-
tig. De Vinken E2 schommelde el-
ke week tussen de eerste en derde 
plaats heen en weer.

Op 20 februari stond de wedstrijd 
tegen de leeftijsgenoten van TOP op 
het programma. Uit hadden ze met 
moeite gewonnen, dus dat kon nog 
wel eens spannend worden! Met 
vier afwezige basisspelers speel-
den we dit seizoen voor het eerst 
met twee invallers. Deze deden dit 
keurig en de wedstrijd werd gewon-
nen met 5-2. TOP raakte hierdoor de 
aansluiting met de bovenste teams 
kwijt. Nog vier teams in de running 
voor het kampioenschap.
 
Winnen
Een week later, 27 februari, speel-
den we thuis tegen OVVO. Op dat 
moment stond de E2 eerste en OV-
VO derde. Als de ploeg vandaag 
zou winnen, zou OVVO geen kans 
meer hebben op het kampioen-
schap. Tegen OVVO had Vinkeve-
ners ploeg nog niet gespeeld dit 
seizoen, maar aan de uitslagen van 
de andere wedstrijden te zien zou-
den ze er hard voor moeten werken. 
Hard werken werd er gedaan! In 
de rust stond het nog 1-1, maar na 
de rust kon De Vinken E2 de stand 
naar zich toe trekken. Ze wonnen de 
wedstrijd uiteindelijk met 3-1.
Weer een team uit de race gespeeld. 
De Vinken E2 maakte nu nog samen 
met ESDO E1 en Luno E1 kans op 
het kampioenschap. Met nog twee 

wedstrijden te gaan. Als ze vandaag 
zouden winnen, kwam het op een 
puntentotaal van 18. Dat zou goed 
genoeg zou zijn voor, in ieder geval, 
een gedeeld kampioenschap! Bij 
verlies of gelijkspel zou het span-
nend blijven wat Luno vandaag zou 
doen tegen OVVO. Voor het begin 
van de wedstrijd werd er nog even 
naar Luno gebeld. Die hadden met 
4-0 gewonnen van OVVO. Hierdoor 
wisten de Vinkeveners dat ze moes-
ten winnen. De tegenstander van 
die dag was ESDO E1, waarvan ze 
de vorige keer net aan hadden ge-
wonnen. Deze keer kwam ESDO 
niet bij ons in de buurt en via vier 
prachtige afstandschoten behaalde 
de ploeg de winst en daarmee het 
kampioenschap!! Dat werd gevierd 
met een bloemetje en uiteraard een 
uitgebreide fotosessie.
 
Kampioen
Afgelopen zaterdag, de laatste wed-
strijd van het zaalseizoen. Bij verlies 
van De Vinken E2 en bij winst van 
Luno, zouden ze gedeeld kampioen 
zijn. Bij gelijkspel of winst waren ze 
alleen kampioen. Tegenstander van 
vandaag was OVVO. De Vinken E2 
begon de wedstrijd goed, maar al 
snel namen de zenuwen het over. 
OVVO was opvallend trefzeker de-
ze wedstrijd en er werd dan ook 
verloren met 5-3. Luno won met 3-
0, waardoor De Vinken E2 nu samen 
met Luno gedeeld kampioen is.
 De Vinken E2 heeft er een goed sei-
zoen op zitten! Met maar twee ver-
loren wedstrijden en heel veel inzet 
zijn ze terecht kampioen geworden! 
Ze hebben er veel bijgeleerd en op 
het veld gaan ze weer net zo veel 
hun best doen! Gefeliciteerd!!
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Betonstaalvlechterij Blom 
B.V. staat schaatstalenten bij
Uithoorn/Aalsmeer - Betonstaal-
vlechterij Blom BV heeft een steen-
tje bijgedragen aan aanstormen-
de talenten Leander Stolwijk, Axel 
Koopman, Mike Blom en Jordy Bus-
kermolen. Deze mannen zijn voor-
zien van mooie en bovenal snel-
le schaatspakken gesponsord door 
de firma Blom uit Uithoorn. Met de 
sponsoring van deze pakken hoopt 
Blom BV, dat dit uiteindelijk tot nog 
snellere schaatstijden zal leiden. De 
link tussen het bedrijf en het schaat-
sen is snel gelegd, want mede-eige-
naar Jan Blom zelf is ook een gro-
te schaatsliefhebber. Zijn zoon Mike 
reed overigens een zeer sterk sei-
zoen met onder andere het behalen 
van het NK allround voor junioren 
C. Hierbij is hij uiteindelijk als 23e 
geëindigd. Hij heeft zijn persoonlij-
ke record op de 500 en 1500 meter 
inmiddels al aangescherpt tot 41.44 
en 2.06.73. Met deze prachtige tij-
den weet hij zich dus te meten met 
de Nederlandse top in zijn leeftijds-

categorie. Ook Jordy reed goede 
uitslagen waaronder op het subtop 
kampioenschap allround. Op het NK 
marathonschaatsen voor junioren A 
heeft hij ook nog een verdienstelij-
ke 18e plaats weten te bereiken. Le-
ander heeft zich, ondanks blessure-
leed aan het begin van het seizoen, 
nog goed in de kijker kunnen rijden 
met verschillende podiumplekken 
bij interclubwedstrijden. Axel ver-
overde tweemaal een eerste plaats 
bij de Kees Jongert Bokaal en werd 
10e op het NK marathonschaatsen 
voor junioren A.
Ook een leuke overeenkomst tus-
sen Blom B.V. en de sponsoring 
van de  wedstrijdpakken: het bedrijf 
heeft als speerpunt het afleveren 
van ‘maatwerk’ en de pakken zijn 
ook perfect op maat gemaakt. Dit 
zorgt er helaas wel voor dat de jon-
gens deze zomer niet te hard kun-
nen trainen, omdat de pakken vol-
gend jaar natuurlijk nog wel goed 
moeten passen.

KDO start met G-voetbal 
voor de jeugd
De Kwakel - KDO is gestart met 
het bieden van G-voetbal voor de 
jeugd. Het doel is om kinderen met 
een beperking de kans te bieden om 
te sporten. Door de trainingen pro-
beren ze ook een verbetering van 
de conditie, de mentale weerbaar-
heid en de motoriek te bewerkstelli-
gen. Daarnaast is natuurlijk ook het 
leren omgaan met winnen en verlie-
zen in de sport, en integreren bin-
nen de jeugdafdeling van KDO van 
belang.

G-voetbal is bedoeld voor mensen 
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belem-
merd zijn in hun bewegingsmoge-
lijkheden. Zij kunnen daardoor niet 
of moeizaam hun plek vinden in 
het “reguliere” voetbal. Let wel:  G-
voetbal wordt door KDO gewoon 
als voetbal beschouwd. En ook de 
KNVB biedt dezelfde kwaliteit, ser-
vice en benadering. Het enige ver-
schil is, dat bepaalde aspecten wor-
den aangepast wanneer dat nodig 
is. 

E pupillen
Kinderen met een lichte beperking 
kunnen in de F-pupillen ongemerkt 
meespelen met hun leeftijdgenoot-
jes. Bij het overstappen naar ho-
gere klassen wordt hun beperking 
steeds meer zichtbaar. Om nu juist 
deze groep niet buiten de boot te la-
ten vallen zouden ze in een G-team 
wel voetbal kunnen spelen.
Jongens en meisjes in de leeftijd 
van 6–17 jaar met een beperking, 

kunnen meedoen in het G-team. De 
beperking kan geestelijk en/ of li-
chamelijk zijn.
Iedereen kan meedoen. De be-
staande jeugdverenigingen in bij-
voorbeeld Amsterdam, Heemstede 
en Hoofddorp hebben kinderen CP 
en ID voetbal door elkaar gemengd.

CP voetbal
CP-voetbal wordt gespeeld door 
voetballers die als gevolg van een 
hersenbeschadiging een motorisch 
probleem hebben. Deze beschadi-
ging is meestal het gevolg van een 
geboortetrauma (Cerebrale Parese).
Bij ID-voetbal (intellectual disabi-
lity) is het verstandelijk vermogen 
van de voetballers het uitgangspunt. 
Kinderen die speciaal onderwijs vol-
gen zouden in deze doelgroep kun-
nen zitten.
Het G-team van KDO speelt in eer-
ste instantie geen competitie. Er 
kunnen wel oefenwedstrijden wor-
den georganiseerd tegen verenigin-
gen met ook jonge spelers in een G- 
team. Daarnaast is het streven om 1 
of 2 keer per seizoen tegen een re-
gulier team van KDO te spelen (F- 
team). Op deze manier wil KDO ook 
de integratie van spelers binnen de 
vereniging bevorderen. Het blijkt 
niet alleen een ervaring voor de 
kinderen van de G-afdeling te zijn, 
maar ook voor de kinderen uit de re-
guliere teams. Iedereen die interes-
se heeft kan contact opnemen met 
Rene Lek via relekx@gmail.com. Te-
vens vindt u op de website van KDO 
meer informatie.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdagmiddag 9 
maart werd de eerste zitting van de 
vierde competitieronde gespeeld. 
Zoals gebruikelijk heeft een com-
petitieronde zes zittingen, daarnaast 
heeft Hartenvrouw op dinsdag 30 
maart de paasdrive en op dinsdag 27 
april de einddrive.
De uitslagen in de A-lijn werden ge-
domineerd door drie gepromoveer-
de paren die de gevestigde orde 
achter zich lieten; zo werd de eerste 
plaats gedeeld door de dames The-
cla Maarschalk/Rees van der Post en 
Bibeth Koch/Riet Willemse met 56,67 
%, waarbij nog bijzonder is dat de 
laatste een gelegenheidspaar vormt.
Met een gering verschil, namelijk  
met 56,50 %, wordt de derde plaats 
ingenomen door Kokkie van den 
Kerkhoven/Corry Smit, voorwaar van 

allen een prima prestatie. Zo hebben 
zij een daalder verdiend en hun visi-
tekaartje afgegeven.
Ongetwijfeld zullen de overige A-lij-
ners het hen in de verdere competi-
tie niet gemakkelijk maken.
Dan de B lijn: hier domineren de ge-
degradeerde paren; de eerste plaats 
met 57,92% Annet Roosendaal/Ri-
ni Tromp, de tweede plaats is voor 
Gerda Bosboom/Nel Hamelijnck met 
55,83%, terwijl de derde plaats wordt 
opgeëist door Mieneke Jongsma/
Hilly Camelot met 55,00%.
Over de competitiestand valt weinig 
te melden na één zitting, dus krijgt u 
die volgende week weer.
Op dinsdagmiddag spelen zij in De 
Scheg. Voor inlichtingen kunt u zich 
wenden tot Alice Oostendorp tel; 
0297-540183.

Druk loopt op bij Bridge 
Vereniging De Legmeer
Uithoorn - Met nog één zitting te 
gaan is het voor diverse paren kno-
pen tellen geworden bij Bridge Ver-
eniging De Legmeer. In de A-lijn 
wisselden Joop van Delft & Toon 
Overwater en Ben ten Brink & Jan 
Bronkhorst stuivertje bij de dans om 
de eerste plaats. Joop en Toon wer-
den deze zitting derde met 57,74% 
en dat bracht ze op een totaalver-
schil van 0,04%, net genoeg om 
Ben en Jan die nu vijfde werden 
met 55,06%, van de bovenste plek 
te verdrijven. Eerste werden deze 
avond Greet Overwater & Guus Pie-
lage met 60,71%, gevolgd door toch 
wel de outsiders Froukje Kraai & Ri-
ni Tromp die knap tweede werden 
met 59,23%.
Jan Egbers & Ben Remmers, bijna 
altijd goed voor een topscore, wer-
den nu derde met 58,04% en ook 
Dick Krug & Jan Schavemaker de-
den het goed met 55,36% die hen 
een vierde plaats opleverde.
In de B-lijn deden Renske & Kees 
Visser goede zaken met een zeer 
overtuigende 66,67% en een vas-
te eerste positie in het klasse-
ment. Mieke van den Akker & Ada 
van Maarseveen scoorden welis-
waar beduidend minder met hun 
54,48%, maar behielden toch net-
jes hun tweede plaats totaal. Nel 
& Adriaan Koeleman en Marian-
ne & Huub Kamp reikten ook tot in 
de zestig procent met respectieve-

lijk 62,50% en 60,07%. Vierde wer-
den de immer stabiel spelende Co-
bie Bruine de Bruin & Trudy Zand-
bergen met 56,94% en bleven zo 
met 0,78% totaal nipt voor op An & 
Jan van Schaick die deze zitting het 
zelfde percentage behaalden.
In de C-lijn was er een verrassend 
optreden van Fien & Ben Leeftink 
met een top van 61,81%, wat ze op 
de derde promotieplaats bracht.
Mienek Jongsma & Anneke Wijnans 
werden keurig tweede met 57,29%, 
maar moesten deze plaats delen 
met Thea Kruyk & Anne Tolsma en 
Lenie Pfeiffer & Ans Voogel.
Door deze prestatie zijn Mieneke en 
Anneke op schootsafstand geko-
men van de vierde promotieplaats 
met slechts 0,31% achterstand op 
paar nummer vier, Anton Berkelaar 
& Klaas Verrips. Wies Gloudemans 
& Ria Sudmeyer moesten nu genoe-
gen nemen met een vijfde plaats en 
55,21%, maar staan voor de promo-
tie nog wel mooi boven aan.
Hetty Houtman & Tina Wagenaar 
kwamen hier achteraan met 54,86%, 
maar met een totaalstand van num-
mer twee lijkt promotie vrijwel zeker.
Wilt u ook eens onder druk preste-
ren, kom dan bridgen bij BV De Leg-
meer. Elke woensdagavond vanaf 
19.15 uur in de barzaal van sport-
hal De Scheg.
Inlichtingen bij het secretariaat Ger-
da Schavemaker tel: 0297 567458.

Noodkreet softbalsters!
Uithoorn - De junioren softbalsters 
van Thamen zijn dringend op zoek 
naar nieuwe speelsters voor het ko-
mende seizoen. De honk- en soft-
balvereniging Thamen is gevestigd 
aan de Vuurlijn in De Kwakel. Het 
seizoen staat op het punt van be-
ginnen en loopt door tot half ok-
tober, dus er wordt bijna altijd met 
mooi weer gespeeld. Thamen is op 
zoek naar meisjes in de leeftijd van 
12 tot 21 jaar.
Het team bestaat uit 9 sportieve, 
stoere, leuke en gezellige meiden 
die graag nog wat speelsters erbij 
willen hebben om er een goed sei-

zoen van te maken. Denk je dat jij 
dat meisje bent dat graag met Ma-
delon, Ashley, Anne, Kelly, Dana, 
Marieke, Lyndsey, lisanne en Jolet-
te wilt spelen?
Kom dan eens langs bij het team als 
ze aan het trainen of spelen zijn. Ze 
vertellen je dan graag wat over hun 
sport en misschien wil je gelijk wel 
even meetrainen. 
Kijk voor informatie wanneer ze 
trainen of spelen op de site van de 
Honk- en Softbalvereniging
www.thamen.info softbal, junioren.
Of neem contact op met de vereni-
ging. Tot ziens.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - De tweede wedstrijddag 
van de derde competitieronde werd 
afgelopen donderdag gestart met 
een overdenking naar aanleiding 
van het overlijden van Ina de Mey-
er die jarenlang een gewaardeerde 
bridgespeelster van Bridgeclub ABC 
club was. De begrafenis was een 
zeer plechtige gebeurtenis waar ve-
le leden van de club aanwezig waren 
om de laatste eer te bewijzen.
Nog onder de indruk van het mo-
ment stilte, moesten de leden toch 
van start met deze ronde. Er werd 
in twee lijnen gespeeld, in de A-lijn 
met 16 paren en de B-lijn met 12 pa-
ren.
In de A-lijn werd het echtpaar de 
Vree eerste met 61,61%, op grote af-
stand gevolgd door Ria Prager en Ci-
ny v.d. Elsen met 55,95 % en derde 
het gelegenheidsduo Nel de Ruiter 
en Jannet Vermey met 55,36 %.

Van de eerste 3 uit de eerste ronde 
kon alleen Jannet Vermey de hoge 
klassering waarmaken.
In de B-lijn lieten Riet Bezuiden en 
Wim Egbers zien dat zij ten onrechte 
uit de A-lijn gedegradeerd waren, zij 
werden eerste met 62,50 %,
Tweede werden Greet van Diemen 
en Nel Groeven met 59,17 % en der-
de het echtpaar Corry en Jan Snel 
met 58,33 %.
Bridgeclub ABC heeft haar cluboch-
tend op donderdag en er wordt ge-
speeld in Het Buurtnest aan de Ar-
thur van Schendellaan. 
Bent u geïnteresseerd in bridgen in 
een leuke atmosfeer onder de bezie-
lende leiding van ABC’s mentor Jan 
van Rijk, dan kunt u op de cluboch-
tend om 9.00 uur langskomen in het 
Buurtnest of telefonisch inlichtingen 
verkrijgen bij de heer van Rijk onder 
tel.  561860.

Bij Tennisclub Uithoorn:

Aanstaand weekend open
dagen junioren en senioren 

Uithoorn - Dé ideale manier om ken-
nis te maken met tennis op gravel. 
Kom naar de open dagen van Tennis-
club Uithoorn!
Komend weekend organiseert Tennis-
club Uithoorn (T.C.U.) twee open da-
gen op haar tennispark aan de Hol-
landse Dijk. Aanstaande zaterdag 20 
maart is de open dag voor de jeugd 
(junioren tot 18 jaar) en kunt u van 
11.00 tot 13.00 uur (met uw kinderen) 
zelf ervaren hoe leuk tennis is. Onder 
begeleiding van een van de tennisle-
raren kan gespeeld worden op 1 van 
de 7 gravelbanen. Sinds een aantal 
seizoenen beschikt de club ook over 
twee minibanen waarop de allerklein-
sten aan de slag kunnen. De miniba-
nen worden ook door de oudere ju-
nioren en senioren intensief gebruikt 
om in te spelen of om hun techniek 
te oefenen.
Om 13.00 uur begint het openings-
toernooi voor de jeugdleden tot 11 
jaar en om 15.15 uur voor de jeugd-
leden van 11 t/m 16 jaar. Dan kunt u 
meteen ervaren hoe het toegaat bij 
de vereniging. Kom dus kennisma-
ken. Leden van het bestuur en de 
jeugdcommissie zijn aanwezig om al 
uw vragen te beantwoorden en u een 
indruk te geven.
Op zondag 21 maart is de open dag 
voor senioren. Van 10.00 tot 12.00   
uur kunt u het zelf proberen en erva-
ren hoe leuk tennis is, onder begelei-
ding van en met een van de tennisle-
raren. Ook dan zullen leden van het 
bestuur en de technische commissie 
aanwezig zijn om al uw vragen te be-
antwoorden. En om 12.00 uur begint 
dan het openingstoernooi voor de se-

nioren. 

Vrij spelen en competitie
Leden kunnen van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat (9.00 tot 23.00 uur) 
ongedwongen genieten van hun 
sport en na afloop nog een gezellig 
drankje nuttigen.
Ook voor competitiespelers is er vol-
doende ruimte om te trainen en wed-
strijden te spelen. De niveaus vari-
eren van speelsterkte 3 tot en met 
speelsterkte 9. Daarnaast besteedt 
T.C. Uithoorn al jarenlang veel zorg 
aan de ontwikkeling van jeugdig ta-
lent. Het clubhuis ligt midden op het 
park en heeft een verhoogd terras, 
waar u een goed uitzicht over de ba-
nen heeft.
Tennisclub Uithoorn, opgericht in 
1955, is de oudste tennisvereniging 
van Uithoorn. De vereniging telt ruim 
600 leden en heeft ongeveer 200 
jeugdleden.
 
Activiteiten
T.C.U. is een zeer actieve tennisver-
eniging en organiseert tijdens het 
tennisseizoen veel activiteiten. Zo 
kunt u meedoen met de mixed-avon-
den, jeugdtoernooien, clubkampioen-
schappen, open jeugd en het  seni-
orentoernooi en er is een diversiteit 
aan overige activiteiten waar u vrij-
blijvend aan deel kan nemen. Voor 
meer informatie kunt u de website 
bezoeken: www.tcuithoorn.nl.
Voor iedereen die zich tijdens de open 
dagen (voor het eerst) inschrijft, geldt 
een aantrekkelijke korting op het eer-
ste jaar lidmaatschap: 10,00 euro voor 
junioren, 20,00 euro voor senioren.

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 8 maart 
hervatte Bridge Vereniging Uithoorn 
(BVU) de viertallencompetitie.
Onderstaand de uitslagen van de 5e 
ronde:

A-lijn
Team Limburg  Team Hillard
25 0
Team Pronk Team Breggeman
12 18
Team de Voys Team Lang
18 12
Team van Praag Team Kruyk
16 14

B-lijn
Team Verhoef Team v.d. Wal
10 20
Team v.d. Kerkhoven Team v.d. Meer
24 6

Team Wezenberg Team Geels
12 18
Team Verberkmoes Team Calis
18 12

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd.

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

Sportvereniging KDO 
richt een rugbyafdeling op
De Kwakel - Afgelopen maandag 
15 maart is Sportvereniging KDO 
uit De Kwakel met een rugbyafde-
ling gestart. De in 1945 opgerichte 
omnisportvereniging bestaat op dit 
moment uit 6 verschillende afdelin-
gen, te weten veldvoetbal, zaalvoet-
bal, handbal, volleybal, trimmen en 
Dance/Aerobics/Gymnastiek.
“KDO was zeer verrast toen we in de 
tweede helft van 2009 werden bena-
derd om een afdeling rugby te star-
ten”, aldus Peter Oudshoorn, voor-
zitter van KDO. 
Elk dorp of elke stad heeft wel één 
of meerdere voetbal- of handbalver-
enigingen, maar rugbyverenigingen 
zijn meer regionaal verspreid. Voor 
KDO betekent rugby dus een ver-
groting van haar verzorgingsgebied 
waardoor zij enerzijds haar doel-
groep verbreedt en anderzijds nog 
interessanter wordt voor sponsoren. 
In hun beleidsplan dat zij in 2007 
aan de gemeente en de raadsfrac-
ties hebben gepresenteerd heb-
ben ze gesproken over verbreding 
en verdieping van het sportaan-
bod. Bestaande sporten voor nieu-
we doelgroepen en nieuwe sporten 
voor de vereniging. “Rugby past hier 
dan ook naadloos in”, aldus Ouds-
hoorn.
John Lindoorn heeft het initiatief 
voor de rugbyafdeling genomen. 

John heeft zelf jaren gerugbyd en 
komt uit Zuid-Afrika waar rugby de 
grootste sport is. 
Rugby is de op één na meest popu-
lairste sport in de wereld. In Neder-
land is het echter een relatief onbe-
kende sport. Bij rugby draait het om 
respect en fair play. Voor de tegen-
stander, de scheidsrechter, je team-
genoten en natuurlijk voor jezelf. Al-
le factoren voor een leuk en snel 
spel zijn aanwezig en het is voor ie-
dereen te spelen.
“Wij zullen ons in eerste instantie 
gaan richten op de jeugd en tot het 
eind van het seizoen via trainingen 
en clinics de sport gaan beoefenen. 
Het is de bedoeling dat we vanaf 
het nieuwe seizoen, dat in septem-
ber start, met een team wedstrijden 
gaan spelen”, aldus Lindoorn. “Rug-
by is een sport voor iedereen. Het 
vergt discipline, doorzettingsvermo-
gen en vaardigheid. Met de jeugd 
spelen we eerst het zogenaamde 
touch of tag-rugby waarbij het ver-
boden is om te tackelen, maar waar-
bij het juist aankomt op beweeglijk-
heid en techniek. Een snelle sport 
die zich op dit moment enorm aan 
het ontwikkelen is.”
Heeft u interesse om te komen rug-
byen of wilt u meer informatie, dan 
kunt u contact opnemen met John 
Lindoorn via jsrwlind@kabelfoon.nl

Amstelhof Health Club 
organiseert looptrainingen

Uithoorn - Wilt u uw looptechniek 
verbeteren? Amstelhof heeft dé op-
lossing! Amstelhof Running gaat 
vanaf 21 maart, gedurende 8 we-
ken, looptrainingen organiseren 
voor gevorderde lopers. Voor gevor-
derde lopers zal het de doelstelling 
zijn 10 kilometer hard te lopen aan 
een stuk. Looptrainingen bij Amstel-
hof zijn uniek door het uitgebreide 
pakket en de extra faciliteiten voor 
de deelnemers. 

Pakket
De kwaliteit van de cursus is merk-
baar in het pakket dat iedere lo-
per ontvangt. Dit pakket bestaat 
uit: een health check, voedingsad-
vies, schoen- en kledingadvies en 
startbewijs voor de Letteren Loop in 
Haarlem. Deze 5 en 10 km presta-
tieloop zal plaatsvinden op zondag 
6 juni.

Extra faciliteiten
Ook de extra faciliteiten maken de 
looptrainingen bij Amstelhof speci-

aal. Ouders met kinderen kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid 
tot kinderopvang.
Verder is er op trainingsdagen een 
fysiotherapeut aanwezig voor even-
tuele vragen en/of klachten. Ook 
aan het weer is gedacht. Bij extreme 
weeromstandigheden zal Amstelhof 
Health Club een indoorprogram-
ma samenstellen. Tevens kunnen de 
deelnemers op trainingsdagen ge-
bruik maken van de omkleedruim-
tes en douches. 

De trainingen zullen plaatsvinden 
op zondagochtend van 09.15 tot 
11.00 uur. De kosten zijn 19,- eu-
ro voor leden van Amstelhof en 69,- 
euro voor niet-leden.
Wacht niet langer en schrijf u snel 
in. Lopen bij Amstelhof is FUN en 
tevens zijn de plaatsen beperkt!

Voor meer informatie en/of inschrij-
ven kunt u gaan naar:
www.amstelhof.com/sport/looptra-
ningen .
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Derde winstpartij voor de 
Hertha Meiden E1!
Vinkeveen - Met een meer dan 
complete selectie van 11 spelers 
reisden de meiden van Hertha ME1 
zaterdag 13 maart af naar Hilversum. 
Zij moesten het opnemen tegen de 
meiden van Olympia 25. Omdat het 
een frisse en druilerige ochtend 
was, werd er een goede warming up 
gedaan om de spieren lekker warm 
te krijgen. Om half elf werd er af-
getrapt. Direct werd duidelijk dat de 
meiden van Hertha niet kwamen om 
af te wachten. Met z’n allen werd er 
vol op de aanval gespeeld. Dat le-
verde direct een aantal kansen op, 
maar de nieuwe keepster van Olym-
pia bleek een aanwinst. Omdat Hert-
ha bleef aanvallen kon het doelpunt 
niet lang uitblijven. Onder aanvoe-
ring van de stofzuiger op het mid-
denveld, Nikki B, kon Vera met een 
bekeken schuiver de 0-1 binnen tik-
ken. Bij de paar summiere counters 
van Olympia stond de verdediging, 
onder leiding van Tisha en als laat-
ste rots in de branding, Cassandra, 
als een huis. Met onder andere nog 
een doelpunt van Vera een goed af-

geronde solo van Famke en een 
‘lucky’ van Olympia ging Hertha met 
1-4 rusten. De jonge scheidsrech-
ter floot na ruim een halfuur spe-
len af voor de rust. Omdat er pas na 
de wedstrijd limonade kwam had de 
slimme coach voor energy drankjes 
gezorgd. Bij de start van de tweede 
helft hadden de meiden het in eer-
ste instantie wat moeilijk. Maar om-
dat er met z’n allen goed werd ver-
dedigd werd er aan de meiden van 
Olympia niets weggegeven.
Na onder andere een geweldige 
schot van Roxy, waar de keepster 
geen antwoord op had, liepen de 
meiden uit naar 1-7. Meer kon het 
niet worden, omdat de scheidsrech-
ter zijn fout van de eerste helft goed 
maakte door de tweede helft na am-
per 20 minuten af te fluiten. Deson-
danks hebben alle meiden weer een 
prima prestatie geleverd.
Volgende week wacht de thuis-
wedstrijd tegen de meiden van BFC 
ME2. Om 10.00 uur wordt er afge-
trapt op sportpark De Molmhoek in 
Vinkeveen. 

Hertha wint simpel
Vinkeveen - Hertha heeft afgelo-
pen zaterdag een ruime overwin-
ning geboekt, thuis tegen het ar-
moedige OSM’75 werd er simpel 
met 9-1 gewonnen. In een eenzijdi-
ge wedstrijd werd de wedstrijd voor 
rust al beslist. De grote overwinning 
betekent voor de Vinkeveners een 
goede generale voor de topper van 
aanstaande zaterdag uit tegen kop-
loper Vliegdorp in Soesterberg.
Met in het achterhoofd de moeiza-
me uitwedstrijd tegen het stugge 
OSM’75 in Maarssen in de begin-
fase van de competitie, wist Hertha 
dat het de wedstrijd tegen de num-
mer zes niet te licht kon opvatten. De 
Vinkeveense ploeg had zich voorge-
nomen om direct vanaf het begin op 
zoek te gaan na de voorsprong om 
zo de wedstrijd zo snel mogelijk te 
beslissen. De gasten uit Maarssen 
legden Hertha in de beginfase niks 
in de weg. Hertha kwam snel op 
voorsprong, uit een vrije trap krulde 
Wessel Mayer de bal fraai over de 
muur, 1-0. De 2-0 volgde enkele mi-
nuten later, Ski Klesman was attent 
in de rebound, dit leek de beslissing 
in de wedstrijd. Hertha speelde in 
deze fase slordig en had moeite met 
de harde tegenwind. Een moment 
van onoplettendheid in de verdedi-
ging van Hertha na een lange bal 
van OSM’75 van achteruit, was de 
aanleiding voor een strafschop. De 
spits van OSM’75 werd licht geraakt 
en ging onderuit, de goed leidende 
scheidsrechter wees naar de stip. 
Keeper Wouter Moen was kansloos 
op de inzet vanaf de strafschopstip, 
2-1. Na het tegendoelpunt herstel-
de Hertha zich snel. Uit een voor-
zet van Rick Koot kon Mayer de 3-1 
binnen schuiven. Jorg Landwaart en 
Erik Post zorgden voor de 5-1 rust-
stand. De tweede helft had hetzelf-

de wedstrijdbeeld. Hertha probeer-
de met combinaties de verdediging 
van OSM’75 kapot te spelen, waar-
bij de gasten fysiek spel niet schuw-
den. Hertha liep in de tweede helft 
uit naar een grote zege, Mayer zorg-
de met zijn derde van de middag 
voor de 6-1. Pieter Liesveld, Rick 
Koot en Erik Post zorgden uiteinde-
lijk voor de 9-1 eindstand. 

Winst
Hertha kon door de overwinning 
weer drie punten toevoegen aan 
haar totaal, waardoor het stevig op 
de tweede plek blijft staan. SDZ 
lijkt volledig te zijn afgehaakt voor 
de strijd om de tweede plaats. Thuis 
kwamen de Amsterdammers niet 
verder dan 0-0 tegen Legmeervo-
gels. Koploper Vliegdorp kwam niet 
in actie. Hertha heeft 31 punten uit 
12 wedstrijden en blijft in het spoor 
van Vliegdorp dat 3 punten meer be-
haalde. Het word in ieder geval een 
zeer interessante topper aanstaan-
de zaterdag, waarbij Hertha vol voor 
de overwinning zal gaan. Een verlies 
betekend vrijwel zeker het einde van 
de kampioensaspiraties van de Vin-
keveners. 

Hertha 2 boekte een ruime overwin-
ning op IJFC, 6-0. De doelpunten-
makers waren Jerry Remmers twee-
maal, Martijn van der Molen twee-
maal, Albert Haveman en Tom van 
der Kooij. Hiermee blijft Hertha kop-
loper en ligt het op koers voor het 
kampioensschap. Volgende week 
speelt Hertha 2 uit tegen Benschop, 
de wedstrijd begint om 15.00 uur. 
Hertha 1 speelt aanstaande zater-
dag de topper uit tegen koploper 
Vliegdorp. De wedstrijd begint om 
15.00 uur aan de Kerklaan in Soes-
terberg.

St. Jozefschool wint 
Ronde Venen Korfbalcup
Vinkeveen - De winnaars van het 
scholentoernooi dat tijdens de 
kerstvakantie heeft plaats gevon-
den, georganiseerd in Mijdrecht 
door Korfbalvereniging Atlantis en 
in Vinkeveen door Korfbalvereni-
ging De Vinken, speelden woens-
dag 10 maart tegen elkaar in Sport-
hal de Phoenix te Mijdrecht om de 
Ronde Venen Korfbalcup. 
Winnaar in Vinkeveen was de Jozef-
school met een team samengesteld 
uit de groepen 7 en 8. Winnaar in 
Mijdrecht was de Eendracht.
Het team van de Jozefschool be-
staande uit Fenne, Timon, Jesse, Ti-
mo, Lotte, Jordi, Björn en Melissa 
begon wat onwennig aan de wed-
strijden. Per slot van rekening had-
den ze vanaf de kerstvakantie niet 
meer met elkaar samen gespeeld. 
Tevens moesten ze dit keer op een 
veld spelen met afmetingen con-
form de officiële korfbalregels. 
Het enthousiasme was er niet min-
der om. En dat was bij beiden par-
tijen duidelijk zichtbaar. Zodra de 
scheidsrechter het startsein had ge-
geven gingen beiden teams er fa-
natiek tegenaan. Het was vooral De 
Eendracht die in het begin veel bal 
bezit had en goed rond kon spelen. 
De sterke verdediging van de 
St Jozefschool zorgde er echter voor 
dat ze niet aan scoren toekwamen.
In deze fase van de wedstrijd had-

den de Vinkeveners weinig de bal in 
bezit. Zodra ze aan overspelen toe-
kwamen was het telkens weer één 
van de kinderen van de Eendracht 
die door oplettendheid en enthousi-
asme de bal wist te onderscheppen. 
Halverwege de eerste helft, na het 
wisselen van vak, kwam er verande-
ring in het spel. De kinderen in het 
aanvallende vak van de Jozefschool 
speelden rustiger met meer con-
centratie en direct kwamen er meer 
kansen om te scoren. Bij een 0-3 
voorsprong klonk het rustsignaal.

Feller
In de tweede helft van de wed-
strijd werd de strijd nog feller. Bei-
de teams wilden niet voor elkaar on-
derdoen. En zeker de kinderen van 
de Eendracht deden er alles aan om 
te kunnen scoren. Met geduld en 
veel inzet bleef de Jozefschool de 
ballen onderscheppen en wisten ze 
de voorsprong uit te bouwen. Voor-
al Melissa kwam regelmatig vrij voor 
de korf te staan. Tot het einde aan 
toe bleven de kinderen van De Een-
dracht er voor vechten. Maar helaas 
kwamen ze niet tot scoren.
Met een 0-7 overwinning ging de 
beker voor het derde opeenvolgende 
jaar naar een school uit Vinkeveen. 
Winnaar de St. Jozefschool mag de 
cup meenemen om op school met 
trots te presenteren.

Open Openingstoernooi 
bij TV Wilnis
Wilnis - 2010 is begonnen en Ten-
nisvereniging Wilnis wil er een ui-
terst spetterend en sportief jaar van 
maken. De vereniging wil het ten-
nisseizoen uitgebreid inluiden door 
middel van het Open Openingstoer-
nooi. Dit toernooi zal plaatsvinden 
op zondag 28 maart aanstaande en 
iedereen is welkom! Leden, niet le-
den, van doorgewinterde spelers tot 
beginners, het maakt allemaal niet 
uit. Op deze dag kunt u wedstrijd-
jes spelen en deelnemen aan een 
clinic gegeven door onze trainers, 
Gerard Hoogland en Ruud van der 
Helm. Naast deze sportieve uitda-
gingen kunt u natuurlijk ook genie-
ten van een lekker hapje en drank-
je in ons clubhuis. U mag ook vrien-
den en/of familie meenemen. Deze 

schitterende dag zal aanvangen om 
11.30 uur. Bij Tennisvereniging Wil-
nis kunt u het gehele jaar door ten-
nissen dankzij onze all-weather ba-
nen. Er worden vele activiteiten ge-
organiseerd, waaronder bovenge-
noemde. TV Wilnis staat voor Gezel-
ligheid, Prestatie en Sportiviteit, of-
tewel GPS! Stel dus úw GPS in op 
TV Wilnis en doe mee!  U kunt u 
voor 21 maart aanstaande opgeven 
om mee te doen aan het Open Ope-
ningstoernooi. U kunt u alleen, maar 
ook met anderen aanmelden. 

Let op: U hoeft dus geen lid te zijn 
om deze dag met ons mee te be-
leven! Inschrijven kan bij Karin de 
Vink via  h.devink@ziggo.nl of via 
0297-286569.

Rotaryclub Mijdrecht 
steunt sv Argon
Mijdrecht - De Mijdrechtse Rotary-
club steunt vele goede doelen en in 
het kader van fondsenwerving wordt 
jaarlijkse het bedrijventoernooi om 
de Ronde Venen Cup georganiseerd 
in samenwerking met sv Argon. In 
het kader van deze samenwerking 
wordt ook de Mijdrechtse sportver-
eniging bedacht door de Rotaryclub 
en jongstleden donderdag werd tij-
dens de rust van de wedstrijd tussen 

Argon en AFC de cadeaucheque 
door Pieter Boogaard namens de 
Rotaryclub overhandigd aan Hen 
Hogervorst, bestuurslid veldvoetbal 
van de sv Argon. Het moge duidelijk 
zijn, dat de sv Argon zeer blij is met 
deze prachtige ondersteuning van 
de Mijdrechtse bedrijven via de Ro-
taryclub, het bedrag zal zeker goed 
gebruikt worden ten nutte van de 
vereniging.

Veenland turnsters turnen 
tweede voorronde
Wilnis - Op zaterdag 13 maart was 
alweer de laatste voorronde voor de 
turnsters van de keuze oefenstof. Al 
vroeg gingen de trainsters op pad 
om te jureren maar de turnsters 
hoefde pas in de middag. Als eer-
ste was Donya  Selim aan de beurt. 
Ze begon op brug en ditmaal had-
den we er voor gekozen om de sal-
to af te doen. Ze had hard geoe-
fend en ze turnde hem perfect. Dus 
een goed begin. Toen op naar de 
balk vorige keer ging die niet he-
lemaal goed terwijl het op de trai-
ning wel goed gaat maar helaas ook 
vandaag speelde de zenuwen haar 
parten op de balk. Met dezelfde on-
derdelen moest ze helaas weer van 
de balk af. Op naar de vloer vorige 
wedstrijd was ze nog de weg kwijt 
maar vandaag ging dat allemaal 
goed en turnde ze een mooie oe-
fening. Als laatste de sprong over-
slag met trampoline. Dit ging heel 
goed. Uiteindelijk behaalde Donya 
een prachtige 10de plaats.
De ronde daarna mochten Debo-
ra Meyers, Tanja Kamp , Wies van 
Beek, Mieke van Zijl en Mariska 

Rijkmans turnen.  Ze begonnen op 
brug. Vorige keer werd er een ap-
peltaart in de strijd gegooid voor de 
trainsters als ze met ophurken eraf 
zouden vallen. Nu was het omge-
draaid als ze erop bleven dan ging 
de trainster trakteren. Dit heeft ge-
holpen want iedereen bleef er keu-
rig op en de cijfers waren dan ook 
aanmerkelijk hoger.

Vooral Mariska boekte een enor-
me vooruitgang. Op naar de balk 
ook die ging de vorige keer niet zo 
maar nu waren er minder zenuwen 
en af en toe een val maar voor de 
rest werd er strak geturnd. Op naar 
de vloer. Volgens ons ging het heel 
goed maar de tot onze verbazing 
was de uitgangswaarde erg laag. 
Maar ja het blijft een jurysport. Op 
naar de sprong de overslagen wer-
den keurig uitgevoerd. Tanja be-
haalde een 16de plaats, Wies werd 
18de , Mieke 20ste , Mariska 20ste 
en Debora 22ste. Alle voorronde zijn 
geweest dus op naar de finale. Voor 
Veenland turnen er 10 turnsters in 
de finale een prachtig resultaat.!

Veenlopers ontvangen AED 
van Rabo Dichtbijfonds
De Ronde Venen - Op 8 maart jl. 
heeft Ruud van der Vliet, algemeen 
directeur van Rabobank Rijn en 
Veenstromen, een AED unit over-
handigd aan Frans Bosman, voorzit-
ter van AV De Veenlopers. Wederom 
een positieve ontwikkeling voor De 
Veenlopers.
AV De Veenlopers is een hardloop-
vereniging met de focus op de mid-
den en lange afstand. Hiervoor 
wordt wekelijks getraind op de dins-
dag- en donderdagavond van 19.30-
21.00 uur op de Rendementsweg op 
het Mijdrechtse industrieterrein.
Afgelopen jaren heeft het bestuur 
veel geïnvesteerd in het opleiden 
van trainers. De vereniging heeft 
nu maar liefst zeven gediplomeer-
de trainers. Zij verzorgen de trainin-
gen in de diverse groepen, van be-
ginners tot gevorderde lopers. Daar-
naast is de nodige aandacht be-
steed aan de promotie binnen De 

Ronde Venen. Het ledenaantal is - 
ook onder invloed van de landelijke 
trend om gezonder te leven - toe-
genomen van 55 leden in 2004 tot 
146 leden eind december 2009. Dit 
is het hoogste aantal leden in de 25-
jarige geschiedenis van De Veenlo-
pers. Het 25-jarig jubileum werd in 
december gevierd.
Het bestuur van De Veenlopers 
streeft naar de verbetering van haar 
leden in al haar facetten. Een AED 
unit in de directe nabijheid van het 
trainingsparcours kan daarin een 
belangrijke bijdrage leveren. Voor 
de AED unit werd een donatie aan-
vraag gedaan bij het Rabo Dichtbij-
fonds van Rabobank Rijn en Veen-
stromen. Het bestuur en leden van 
de Veenlopers waren zeer verheugd 
dat deze aanvraag een positieve be-
slissing kreeg. Dankzij deze donatie 
is snelle hulp bij een calamiteit mo-
gelijk.

Degradatie voor
De Vinken 1 een feit
Vinkeveen - Al weken lang had het 
vlaggenschip van korfbalvereniging 
De Vinken mogelijkheden om zich 
te handhaven in de tweede klas-
se. Afgelopen zaterdag 13 maart 
was de allerlaatste kans. De Vinken 
1 speelde de laatste zaalwedstrijd 
tegen middenmoter Oranje Nas-
sau 1. In de Amsterdamse wijk De 
Pijp werd alles op alles gezet voor 
de winst. Tot halverwege de tweede 
helft bleef het spannend, maar uit-
eindelijk was Oranje Nassau de Vin-
keveners de baas. De eindstand van 
14-11 betekent rechtstreekse de-
gradatie naar de derde klasse.
Bij winst op Oranje Nassau was De 
Vinken nog afhankelijk van het re-
sultaat van concurrent Fiducia, wel-
ke één punt boven De Vinken de 
zesde positie inneemt.
Gesteund door de meegereisde Vin-
kenaanhang begonnen aanvallend 

Mariska Meulstee, Joyce Kroon, Kel-
vin Hoogeboom en Rudy Oussoren. 
Verdedigend startten Charita Haze-
leger, Helene Kroon, Peter Kooijman 
en Rogier Schoenmaker.
De start van De Vinken was voortva-
rend. Gretig werden de eerste bal-
len door de defensie uit de paalzone 
onderschept, waardoor Mariska al 
in de eerste minuut een vrije bal kon 
benutten. Het antwoord van Oranje 
Nassau kwam 10 seconden later. De 
Vinkeveense aanval hierop maak-
te meteen gebruik van de snelheid 
van Charita Hazeleger, die haar te-
genstandster simpel verschalkte en 
de doorloopbal beheerst afmaak-
te. Na een tegentreffer liet Maris-
ka duidelijk zien dat zij met scherp 
schoot deze wedstrijd. Met twee af-
standschoten bracht zij de Fortis-
formatie op een 2-4 voorsprong. Na 
deze goede start namen de Amster-

dammers het scorend stokje over en 
brachten de stand binnen zes minu-
ten op 6-4. Opnieuw kwam Chari-
ta simpel langs haar verdedigster 
en benutte de doorloopbal opnieuw. 
Na de 8-5 was het lang wachten op 
een volgende treffer. Beide ploegen 
hadden vele kansen. Oranje Nas-
sau speelde voornamelijk op het af-
standschot, terwijl De Vinken in de 
paalzone grote kansen creëerden. 
Joyce scoorde een ver schot en net 
voor de rust kon, door goed afvang-
werk van Rogier, Helene haar af-
standschot verzilveren. 
In de rust werd door coach Siemko 
Sok benadrukt dat De Vinken ver-
dedigend meer ballen moest on-
derscheppen, om te voorkomen dat 
Oranje Nassau veel schoten per 
aanval kon produceren. Aanvallend 
was het belangrijk meer te gaan 
dubbelen, om zo de betere kans te 
benutten. Het bleef in de beginfase 
van de tweede helft lang 9-7. Toch 
bleef het vertrouwen bij spelers en 
supporters dat de aansluiting mo-
gelijk was. Na tien minuten scoor-
den Kelvin en Mariska snel achter 
elkaar de 9-8 en de 9-9. Even was er 
hoop op de felbegeerde winst. De-
ze hoop duurde welgeteld vier mi-
nuten, waarna Oranje Nassau knap 
tweemaal van afstand scoorde. Na 
de 12-9 kwamen Arjan Kroon, Hans 

en Diana van Dasler de aanval ver-
sterken. Zo werd Mariska, normali-
ter de oudste, nu de jongste in dit 
aanvalsvak. De aanvallen werden 
ruimer opgezet, wat de hoge druk 
van Oranje Nassau deed verminde-
ren. Helaas werd het gat een kwar-
tier voor tijd vier punten. Rogier le-
pelde in deze fase behendig een 
kansje met één hand door de korf. 
Een belangrijke benutte doorloop-
bal van Helene werd door een dubi-
euze beslissing afgekeurd. Opnieuw 
werd het verschil vier punten en met 
nog zes minuten op de klok leek de 
wedstrijd beslist. Toch bleef het Vin-
keveense achttal er voor gaan, wat 
resulteerde in twee scores uit han-
den van Hans en Arjan. Na het laat-
ste fluitsignaal was de teleurstelling 
groot. Met een verlies van 14-12 
eindigt De Vinken 1 dit zaalseizoen 
op de 7e plaats, wat degradatie be-
tekent naar de derde klasse.
Volgende week begint de tweede 
helft van de veldcompetitie, waar 
De Vinken 1 betere papieren heeft 
voor de tweede klasse. Zaterdag 20 
maart speelt het eerste een oefen-
wedstrijd tegen Exakwa 2 om 16.35 
in sportpark De Molmhoek.
Zaterdag 27 maart speelt de For-
tisformatie een tweede oefenwed-
strijd tegen de derde klasser Helios 
uit Castricum.
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Regio. De Omlegging van de provinciale weg N201 is van 
invloed op de hele regio. Niet alleen de omliggende woon-
kernen, maar ook bedrijventerreinen en verschillende 
aansluitingen die de verkeersstromen in andere (goede) 
banen moeten leiden hebben daar baat bij. In deel 1 van 
dit artikel dat wij vorige week in deze krant publiceerden, 
werd o.a. aandacht geschonken aan het startsein voor de 
bouw en aanleg van de verschillende deelprojecten zoals 
die dit jaar in gang gezet worden. Hoofdmoot daarvan 
vormden de aansluiting op de A4 van de N201 en de 
verbreding van de Fokkerweg tussen de Oude Meer en 
Schiphol-Oost. Daarmee is inmiddels een aanvang ge-
maakt. Maar op meer plaatsen is de schop de grond in 
gegaan en wordt op diverse locaties hard gewerkt. In deel 
één van dit artikel over de opgestarte werkzaamheden in 
2010 voor de N201 zag u de aansluiting vanaf de A4 en 
het vervolgtraject tot en met de omlegging langs Schip-
hol-Rijk (Boerenlandvariant). Daar sluit de weg aan op de 
nieuwe Waterwolftunnel onder de Ringvaart ter hoogte 
van Oude Meer, maar takt tevens aan op de Fokkerweg. 
Hier pakken we de draad weer op.

Fokkerweg wordt 2x2
De Fokkerweg wordt tussen Oude Meer en het bedrij-
venterrein Anthony Fokker Business Park verbreed naar 
twee keer twee rijstroken. Er komt bovendien een paral-
lelweg ter ontsluiting van de bedrijven aan de oostkant 
van de Fokkerweg. Deze parallelweg verbetert de veilig-
heid voor zowel het bestemmingsverkeer als het door-
gaande verkeer op de Fokkerweg. Halverwege 2011 moet 
het gehele project gereed zijn. Aannemer Dura Vermeer 
realiseert de verbreding en is op 1 maart begonnen met 
de heiwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn zeer 
divers waardoor de Fokkerweg en omliggende wegen 
soms voor het verkeer moeten worden afgesloten of 
worden versmald. Reden is dat er bij de Koolhovenlaan 
een nieuw viaduct wordt gebouwd in het tracé N201. 
Daarnaast moeten er kabels en leidingen worden omge-
legd. Het werken aan de Fokkerweg en de afbouw van 
de Waterwolftunnel zijn complex aangezien hier met be-
perkte kraanhoogten moet worden gewerkt in verband 
met laag overvliegende vliegtuigen die landen of starten 
op de Aalsmeerbaan van de luchthaven.

Aansluiting A9
De Fokkerweg krijgt voor de verkeersstroom richting 
Utrecht ter hoogte van de Bosrandbrug bij Schiphol-Oost 
een apart viaduct dat boven de tegenwoordige Schiphol-
dijk komt te liggen. Via de Schipholdraaibrug, de Burge-
meester Colijnweg en een extra oprit ter hoogte van het 
benzinestation bereikt het verkeer de A9. De doorstro-
ming van de Fokkerweg/Schipholdijk naar de A9 richting 
Utrecht wordt hierdoor verbeterd. De huidige rotonde 
in de Schipholdijk, nabij de Schipholdraaibrug, wordt 
vervangen door een T-splitsing met verkeerslichten. Er 
komt een aansluiting op de Oude Schipholweg (N232) 
en op de Nieuwemeerdijk. Hier kan het verkeer naar de 
bestaande opritten van de A9, die gehandhaafd blijven. 
Voor fi etsers komt een nieuwe fi etstunnel richting het 
Amsterdamse Bos nabij de Schipholdraaibrug. Voor het 
lokale verkeer én het openbaar vervoer worden de Nieu-
we Meerlaan en de Burgemeester Colijnweg aangepast. 
In januari van dit jaar is de planologische procedure voor 
het Amstelveense deel van het project gestart. Naar ver-
wachting zal het bestemmingsplan op 15 september dit 
jaar worden vastgesteld.

Schipholdijk en explosieven
Voordat met de aanleg van de nieuwe aansluiting op de 
A9 wordt begonnen, wil de provincie Noord-Holland 
zekerheid hebben over de eventuele aanwezigheid van 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Schip-
holdijk en directe omgeving. Het gebied wordt daarom 
minutieus onderzocht. Het onderzoek duurt 16 weken, 
afhankelijk van het weer. Mochten er explosieven in de 
bodem worden aangetroff en, dan worden deze door ex-
perts verwijderd.

Omlegging Aalsmeer-Uithoorn
Het contract voor de Omlegging Aalsmeer-Uithoorn is 
gegund aan de aannemerscombinatie Heijmans-Boskalis. 
De aanleg van de Waterwolftunnel onder de Ringvaart is 
nog steeds in volle gang. Betonstortingen vinden plaats 
in het laatste deel van de gesloten tunnel en de open 
tunnelbak richting Aalsmeerderweg. In de loop van dit 
jaar wordt begonnen met de realisatie van gelijkvloerse 
kruisingen (met verkeerslichten) en ongelijkvloerse krui-
singen (viaducten). Er komen fi etsbruggen en fi etstun-
nels én op diverse plaatsen wordt de waterhuishouding 
aangepast. Verder worden er geluidreducerende maatre-
gelen en voorzieningen getroff en m.b.t. natuurcompen-
satie in De Bovenlanden en de Bovenkerkerpolder.

Start bouw viaduct Hornweg 
Op 22 maart zal een aanvang worden gemaakt met de 
werkzaamheden voor de bouw van het viaduct over de 
Hornweg. Die bestaan in eerste aanleg uit het heien van 
de palen, wat ongeveer zes weken in beslag zal nemen. 
Na de heiwerkzaamheden wordt het viaduct verder af-
gewerkt. Als alles volgens plan verloopt zal dit begin 2011 
klaar moeten zijn.

Afsluiting Legmeerdijk
Er staan medio 2010 diverse werkzaamheden gepland op 
en rondom de Legmeerdijk. Dat betreft o.a. het ophogen 
van de Legmeerdijk met 20 cm om zo de waterkerende 
functie in de toekomst te kunnen blijven garanderen. 
Voorts het aanpassen van de kruisingen van de huidige 
N201 met de Legmeerdijk en die van de kruising van 
de Legmeerdijk met de Meerlandenweg. Om de werk-
zaamheden zo effi  ciënt mogelijk uit te voeren wordt de 
Legmeerdijk afgesloten van 28 juni tot 20 augustus. Be-
drijven en woningen blijven overigens wel bereikbaar en 
hulpdiensten krijgen doorgang. Over de werkzaamheden 
wordt op maandag 22 maart a.s. van 19.30 tot 21.00 uur 
een inloopavond georganiseerd in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis van Aalsmeer aan het Drie Kolommen-
plein 1.

Verleggen waterleiding Zijdelweg
Voor de aanleg van de nieuwe N201 is het nodig om de 
huidige waterleiding op de Zijdelweg nabij de Randweg 
te verleggen. De waterleiding zal worden verlegd naar de 
middenberm tussen de Zijdelweg en het fi etspad. De 
werkzaamheden worden tussen 1 maart en begin mei 
2010 uitgevoerd. Het fi etspad wordt gebruikt als werk-
terrein en is om die reden gedurende die tijd gestremd 
voor doorgaand verkeer. Het fi etsverkeer wordt omgeleid 
over de Randweg en de Bovenkerkerweg. Bestemmings-
verkeer heeft wel doorgang. Het gemotoriseerd verkeer 
zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. 
De omlegging van de waterleiding gebeurt via een ‘ge-
stuurde boring’ van ca. 1.400 meter lang. Verdeeld in een 
stuk ‘aanloop’ van ca. 700 meter en het feitelijke werk van 
eveneens 700 meter. De boring gaat op bijna 25 meter 
diepte onder de Zijdelweg door.

Afsluiting tunneltje Bovenkerkerweg
Het tunneltje in de Bovenkerkerweg, dat onder de 
nieuwe N201 doorloopt, ondergaat sinds 8 maart jl. een 
opknapbeurt. De onderdoorgang wordt verbreed waar-
bij tevens de stelconplaten beter worden neergelegd. Na 
werktijd kunnen auto’s en het overige verkeer het tun-
neltje gewoon blijven gebruiken.

Baggerwerkzaamheden Amstel
Binnenkort zal de Amstel ter hoogte van het gemaal aan 
de Hollandse Dijk worden uitgebaggerd. Het baggeren is 
nodig om de vaargeul te verbreden en te verdiepen. Het 
werk wordt volledig op het water uitgevoerd. Aan- en af-
voer van materialen en grond vindt hoofdzakelijk via het 
water plaats. Zodra de werkzaamheden worden gestart 
zal het werk ca. vier weken duren. Het scheepvaartverkeer 
blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Bij het gemaal 
zal ook een tijdelijke brug worden aangelegd. Deze brug 
is nodig om het werkterrein in de Bovenkerkerpolder te 
kunnen bereiken. Vanaf dit werkterrein wordt t.z.t. onder 
meer het aquaduct onder de Amstel gebouwd.

Aquaduct en Tienboerenweg 
Omdat de polder ten oosten van de Amstel veel lager 
ligt dan de westzijde krijgt het aquaduct een waterke-
ring. Bij een dreigende calamiteit kan daarmee het aqua-
duct worden afgesloten. Het aquaduct wordt tien meter 
breed en heeft twee rijstroken, één voor iedere rijrich-
ting. Het heeft een doorrijhoogte van 4,5 meter. Op het 
grondgebied van De Ronde Venen ligt het tracé parallel 
aan de Tienboerenweg. Nabij het fort komt een verbin-
ding tussen de Ringdijk Tweede Bedijking en de huidige 
N201 richting Mijdrecht. In het weggedeelte tussen de 
Amstel en de Tienboerenweg is rekening gehouden met 
de aanwezigheid van de huidige vrije busbaan langs de 
huidige N201. De weg zal bestaan uit 1x2 rijstroken. Voor 
het project ‘Omlegging Amstelhoek’ wordt de Tienboe-
renweg gebruikt als aanvoerroute voor bouwmaterialen. 
Dit zal naar verwachting duren tot het najaar van 2011. 
Voorts wordt aan de oostkant van de Tienboerenweg 
een vrijliggend fi etspad aangelegd. Daarmee wordt de 
veiligheid van fi etsers gewaarborgd. Tevens worden er 
vijf passeerplaatsen voor gemotoriseerd verkeer in de 
berm gerealiseerd. Naar verwachting start de uitvoering 
van dit project nog dit voorjaar. Geïnteresseerd hoe het 
project verder verloopt? Kijk op www.n201.nl. (Met dank 
aan Projectbureau N201+ voor de verstrekte informatie, 
artistieke impressies en overzichtskaarten)

De omlegging van de N201 bij Amstelhoek. Let bij de kruising van de Amstel op de overgang van 2 x 2 rijstroken naar een 
2 x 1 rijweg die bij de kruising ter hoogte van de Tienboerenweg weer aantakt op de bestaande N201. Beneden in het midden 
de contouren van het Fort Amstelhoek

Ter hoogte van de Bosrandbrug bij Schiphol-Oost wordt een verhoogde weg aangelegd 
voor een betere doorstroming van het verkeer naar de A9

VOOR VIJF DEELPROJECTEN N201 
GAAT DIT JAAR DE SCHOP 
IN DE GROND (2)

Overzicht van de nieuwe aansluitingen vanaf de Fokkerweg op de A9

Impressie van de nieuwe ongelijkvloerse kruising bij de Zijdelweg ter hoogte van het Shell tankstation. Rechts van het midden 
de Zijdelweg richting Amstelveen en links intrede bij de Randweg in Uithoorn. De N201 komt rechtsboven vanuit de richting 
Aalsmeer en gaat naar Amstelhoek links beneden. Let op de toe- en afritten in de vorm van een half klaverblad

Storten van beton bij 
de westelijke tunneluit-
gang op het Bovenland. 
De kraanhoogte moet 
vanwege het vliegverkeer 
beperkt blijven

De Fokkerweg krijgt 2 x 2 
rijstroken. Rechts daarvan 
op de foto is de paral-
lelweg te zien voor 
ontsluiting van de 
bedrijven aan de oostkant 
van de Fokkerweg


