
Onderkoeling bij St. Camillus
Uithoorn - Kou zit altijd ergens 
in de lucht. Het kan buiten 10 
graden zijn maar met harde wind 
erbij kan de gevoelstemperatuur 
zomaar onder nul zijn! Bij onder-
koeling raken je hersenen in de 
war. Zonder dat je het in de gaten 
hebt koel je af, word je een beet-
je suf en minder alert, je wordt 
passief, maakt beoordelingsfou-
ten, je gaat wat moeilijker praten 
of lallen (nee, je bent niet dron-
ken), of je wordt juist onnatuurlijk 
opgewekt en overmoedig. Ieder-
een is wel eens iets onderkoeld 
geweest maar het wordt lastig als 
je het zelf niet meer in de gaten 
hebt. Een drenkeling die al even 
in koud water heeft gelegen zal 
fl ink onderkoeld zijn en in eerste 
instantie misschien wel dood lij-
ken. Toch kan in dit geval de kou 
ook een ‘bescherming’ zijn. Zo-
dra een lichaam afkoelt hebben 
de hersencellen minder zuurstof 
nodig en gaat de bloedsomloop 
zich ‘verkleinen’ zodat alleen de 
belangrijkste organen van bin-
nen nog bloed krijgen en dat zie 
je niet van buiten. Dus als je ooit 
een ernstig onderkoeld persoon 
vindt, ga er nooit van uit dat deze 

al is overleden! Wikkel het slacht-
offer rondom in een deken, ver-
leen EHBO en bel 112! Kom je ie-
mand tegen die raar lalt en zich 
vreemd gedraagt, bezie de om-
standigheden en beschouw hem 
niet direct als dronken. Voel ie-
mands huid en ruik eventueel de 
adem. Een grote tip is wel om al-
tijd een deken in de auto te heb-
ben, liefst ook een aluminium-
foliedekentje. Welke kant je ge-
bruikt is niet belangrijk, wel dat 
je iemand van kop/kont tot teen 
er in wikkelt, gezicht vrij laten na-
tuurlijk! Het isoleert heel goed. 
Daarbij mag je iemand altijd iets 
warms met suiker (geen alcohol!) 
te drinken geven, behalve als er 
sprake is van veel sufheid.
Wil je meer weten over EHBO? 
Wanneer je wat kunt doen, 
mag doen en (niet) moet doen 
bij wat voor ongeluk(jes) dan 
ook? Bij EHBO-vereniging Ca-
millus in Uithoorn gaat er me-
dio maart een cursus van start. 
Dus je kunt nog vóór de zomer 
je diploma hebben! Mail naar 
asvanzanten@ziggo.nl of bel met 
A. van Zanten: 06-21593770 (na 
17.00 uur).
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KORT NIEUWS:

Bingo bij KDO
De Kwakel - Komende vrij-
dag  is er om 20.00 uur weer 
een bingoavond in de kantine 
van KDO aan de Vuurlijn. Er zijn 
natuurlijk weer mooie prijzen te 
winnen.
De volgende bingoavonden zijn 
voor dit seizoen op 15 februari, 
22 maart en 26 april. Zet de da-
ta vast in uw agenda! 

Concert
Uithoorn - Aanstaande zon-
dag 20 januari geeft het jon-
ge en getalenteerde Ragaz-
ze Kwartet een concert in 
de Thamerkerk aan de Am-
stel (Amsteldijk Noord 1), in 
de concertserie van de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU). Rosa Arnold-vi-
ool, Jeanita Vriens-viool) Anne-
mijn Bergkotte-altviool en Ge-
neviève Verhagen-cello, heb-
ben voor het Uithoornse pu-
bliek een mooi programma sa-
mengesteld onder de titel ‘He-
melse klanken’. Van Johann Se-
bastian Bach speelt het kwar-
tet delen uit ‘Die Kunst der Fu-
ge’. Van de Engelsman William 
Walton klinkt het strijkkwar-
tet in a kleine terts. Na de pau-
ze wordt het strijkkwartet in G 
grote terts, opus 18, 2 van Lud-
wig van Beethoven gespeeld. 
Het concert begint om 14.30 
uur. 

Losse kaarten zijn weer ver-
krijgbaar bij boekhandel Ten 
Hoope aan het Zijdelwaard-
plein en Bruna aan het Amstel-
plein, of aan de zaal (volwasse-
nen betalen 12 euro, jongeren 
onder de zestien jaar 6 euro. 

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

QiZini
for taste

Nieuw 
bij BP!

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

Er heeft zich een koper aangemeld!

Kan de Schanskerk toch 
nog worden behouden?

Vastgoedondernemer Hans Groen heeft zich als serieuze koper aangemeld voor de Schanskerk met de pastorie.

Uithoorn - De partijen die betrok-
ken zijn bij het wel en wee rond de 
Schanskerk kunnen op voorhand 
enigszins opgelucht ademhalen. Er 
heeft zich naar het lijkt een serieuze 
koper gemeld voor het kerkgebouw 
en de nabijgelegen pastorie om die 
toekomstbestendig te maken. Dat is 
toch een geweldige verrassing! De 
aspirant koper luistert naar de naam 
Hans Groen. Geen ‘bekende inwo-
ner’ van Uithoorn, noch vertegen-
woordigt hij een bedrijf of instelling 
uit de regio. De heer Groen is gebo-
ren en getogen in Beverwijk, han-
delt in vastgoed en is woonachtig in 
de omgeving van Londen. Hij heeft 
echter vrienden in Uithoorn die hij 
regelmatig bezoekt. Zo kwam hij er 
mede door het recente artikel in de-
ze krant achter dat men momenteel 
geen weg weet met de Schanskerk 
en dat die op de nominatie staat om 
te worden gesloopt. Tenzij er een in-
vesteerder komt die brood ziet in 
het gebouw en de pastorie om daar 
een andere invulling aan te geven. 
Hans Groen stapte hierop in en is 
inmiddels druk bezig daarvoor een 
aantal zaken te regelen via onder 
meer het bestuur van de Rooms Ka-
tholieke parochie Emmaüs en de 
gemeente. Deze krant had een ge-
sprek met hem.

Cultureel centrum?
“Ik zou het doodzonde vinden als 
de kerk moet worden gesloopt. Kort 
geleden ben ik naar de gemeen-
te gestapt en gezegd dat ik slopen 
geen optie vond. Ik weet ook dat het 
bisdom (lees parochie) de kerk wil 
laten slopen en de grond duur wil 
verkopen om te ‘cashen’. Ik heb een 
veel beter plan waarbij de gelovigen 
ook gewoon weer naar de kerk kun-
nen. De kerk krijgt een ruimte voor 

de religie en het andere deel wordt 
cultureel centrum,” vertelt Hans 
Groen die kennelijk al helemaal ze-
ker is dat het kerkgebouw in zijn be-
zit komt.
Maar daarmee zijn kosten gemoeid 
aan onderhoud, verbouwing en her-
inrichting, toch? “Ja, dat weet ik en 
dat wordt tegen die tijd geregeld. 
De parochianen hebben jarenlang 
geld gedoneerd aan het kerkfonds 
van het bisdom en daar is helemaal 
niets mee gedaan. Goed onderhoud 
heeft men vrijwel nooit laten uitvoe-
ren. En daarom moet de kerk nu 
maar worden gesloopt terwijl veel 
mensen in Uithoorn die graag wil-
len behouden? Mooi niet. De heer 
Van Bemmelen van de parochie met 
wie ik contact heb gezocht wil mij 
kennelijk niet spreken. Ik kreeg het 
telefoonnummer van een advies-
groep en daar moet ik dan maar za-
ken mee doen. Ook al goed. Ik ben 
zelf reeds met een aannemer rond 
de kerk geweest om een en ander 
te bekijken, er zijn tientallen detail-
foto’s gemaakt en ik heb ook al een 
architect in de arm genomen. Ik wil 
dat de kerk behouden blijft en ben 
bereid daarvoor met alle belang-
hebbenden om de tafel te gaan zit-
ten om dat te bespreken. Het liefst 
op korte termijn. In mijn beleving 
wordt de kerk voorzien van een aan-
tal etages en moet behalve de mo-
gelijkheid om kerkdiensten te hou-
den ook een mooi cultureel centrum 
herbergen. Maar er zijn ook plan-
nen om er misschien wel een bios-
coop in te huisvesten en een ruim-
te voor ouderen om gezellig bij el-
kaar te komen met een kopje koffi e. 
Op de bovenste verdieping kunnen 
er studiootjes komen waar kunste-
naars hun gang kunnen gaan en ga 
zo maar door. Dat is mijn idee. Het 

moet laagdrempelig en voor jong 
en oud toegankelijk zijn. Het paro-
chiehuis ernaast wil ik laten verbou-
wen en er appartementen in maken. 
Kortom, het is in mijn ogen allemaal 
levensvatbaar. Ik kan er wat mee. 
Als men de grond met het kerkge-
bouw en de pastorie wil verkopen, 
ben ik de eerste die gaat bieden.” 
Aldus een vastberaden Hans Groen.

Past het in de visie?
U zult het ons niet kwalijk nemen 
als wij enige gereserveerdheid in 
acht nemen bij het aanhoren van 
de plannen. Immers, de heer Groen 
komt ‘zomaar uit de lucht vallen’. 
Wat niet wegneemt dat wij hem veel 
succes toewensen met de realisa-
tie van zijn idee om van de Schans-
kerk een cultureel centrum te ma-
ken. Wij verbazen ons over de stel-
ligheid waarmee deze (mogelijke) 
koper denkt de bebouwing al snel in 
zijn bezit te kunnen krijgen om daar 
vervolgens een andere bestemming 
aan te geven. Als het al lukt is dat 
te mooi om waar te zijn en juichen 
wij dat – en naar verwacht velen met 
ons – van harte toe. Prettig voor de 
inwoners, de nabije omgeving en 
betrokken partijen. Daarnaast wordt 
Uithoorn hiermee publicitair gezien 
weer eens op de kaart gezet. Punt is 
wel of de toekomstige bestemming 
past binnen de stedenbouwkundi-
ge visie van de gemeente voor het 
Schansgebied. Want als de mees-
te van de huidige parkeerplaatsen 
achter het kerkgebouw worden op-
geofferd voor nieuwbouw, waar laat 
je dan de auto’s van bezoekers als 
er iets leuks in het nieuwe cultureel 
centrum wordt georganiseerd?... 
Een nieuw jaar met nieuwe kansen 
voor het Schansgebied? Het lijkt er-
op. Wij houden u op de hoogte!

Burgemeester Oudshoorn 
blij met verbod op qat
Uithoorn - De drug qat is met in-
gang van 5 januari 2013 verboden. 
Op die datum is namelijk het besluit 
in werking getreden om qat op lijst 
II (softdrugs) van de Opiumwet te 
plaatsen. Daarmee worden handel 
en bezit strafbaar. In de meeste an-
dere Europese landen is qat al lang 
verboden. Qat veroorzaakt schade 
aan de gezondheid en levert sociale 
en maatschappelijke problemen op. 
Qat – verse blaadjes van de qatplant 
- wordt vooral gebruikt door Soma-
liërs. Burgemeester Oudshoorn is 
blij met het verbod: “Uithoorn spant 
zich al geruime tijd in om qat op lijst 
II (softdrugs) van de Opiumwet ge-
plaatst te krijgen. De qathandel ver-
oorzaakt vooral in Uithoorn overlast 
omdat onze gemeente gunstig ligt 
ten opzichte van Schiphol. 
Het bedrijf dat zich met de invoer 
van qat bezighoudt is gevestigd op 
het bedrijventerrein, aan de An-
thony Fokkerweg. Voor het arrive-
ren van de vracht vanaf Schiphol 
wordt er op de locatie gehangen, 
staan er tussen de 50-200 auto’s op 
de openbare weg, ontstaan er ver-
keersonveilige situaties en vinden 
er soms vechtpartijen plaats. Na het 
afl everen en verdelen van de vracht 
is iedereen snel vertrokken en blijft 

Midwinterconcert van  
KnA en seniorenpopkoor
Uithoorn - Zaterdag 26 janua-
ri geven het orkest van KnA Uit-
hoorn en het seniorenpopkoor Lust 
for Life een prachtig midwintercon-
cert in De Schutse aan De Merode-
laan 1. Het harmonieorkest van KnA 
laat enkele prachtige werken horen, 
waaronder Armeense Dansen van 
Reed en de Phantom of the Opera 
van Andrew Lloyd Webber. Het or-
kest, bestaande uit meer dan 40 le-
den, speelt zowel klassieke als lich-
te werken en tijdens dit midwinter-
concert is gekozen voor een muzi-
kale mix die mooi het karakter van 
dit witte seizoen weergeeft. Prach-
tig is ook het werk wat speciaal ge-
schreven is voor de Hobbits, 25 jaar 
geleden reeds geschreven aan de 
hand van de serie boeken, dit jaar 
extra actueel vanwege de fi lm die 
momenteel in de bioscoop draait. 
Het seniorenpopkoor Lust for Life is 
bekend van de TV reportage die ge-

maakt is voor het programma ‘Man 
bijt hond’ en uit de show van Paul 
de Leeuw. Lust for Life is het eer-
ste Amsterdamse popkoor voor se-
nioren. Geïnspireerd door het Ame-
rikaanse koor Young@Heart heeft 
Karin Wagenaar van Vergezel.nl het 
initiatief genomen tot de oprichting 
van dit bijzondere popkoor. Met het 
idee dat niemand te oud is om pop-
muziek te zingen is in de zomer be-
gonnen met het werven van potenti-
ele koorleden. In september 2009 is 
het koor vliegend van start gegaan. 
Begonnen met zo’n 30 enthousias-
te leden is het koor inmiddels uit-
gegroeid tot 40 zangers en de repe-
tities zijn elke week weer een feest. 
De entree bedraagt slechts 10 euro 
en de kaarten worden verkocht aan 
de deur. De zaal opent om 19.30 uur. 
Het concert begint om 20.00 uur. Als 
u vragen heeft, kunt u terecht op de 
www.kna-uithoorn.nl

Gerda Havertong opent 
Kenniscentrum bij ‘de Vuurvogel’
Uithoorn - Maandag jl. opende 
Gerda Havertong het vernieuwde 
Kenniscentrum van basisschool ‘de 
Vuurvogel’ in Uithoorn. Hierna las zij 
de jongste leerlingen van de school 
en hun ouders op haar eigen, leu-
ke wijze voor. Dit was tevens de af-
trap voor de Nationale Voorleesda-
gen 2013. Een paar weken lang is 
gedurende een à twee dagen per 
week gewerkt aan het saneren van 
de schoolbibliotheek door San-
dra en Caroline, combinatiefuncti-
onarissen Lezen van de Gemeente 
Uithoorn. Ook vele ouders hielpen 
mee met het saneren en vaak was 
het erg gezellig om samen met el-
kaar deze klus te klaren. Het Ken-
niscentrum is helemaal ‘up-to-date’, 
boeken zijn herschikt en makkelijk 
vindbaar voor elke soort lezer in de 
school. Ook een leeshoek en een 
computerhoek ontbreken niet in 
het Kenniscentrum, net als een gro-
te werktafel in het midden voor het 
maken van werkstukken, spreek-
beurten en gezamenlijke opdrach-
ten van leerlingen. Gerda Havertong 

opende het Kenniscentrum op haar 
eigen, leuke wijze wat een groot ap-
plaus tot gevolg had. 

De jongsten
Hierna was het tijd voor Gerda Ha-
vertong om de jongste kinderen 
van ‘de Vuurvogel’ voor te lezen 
uit ‘Nandi’s verrassing’, geschreven 
door Eileen Browne, als aftrap voor 
de Nationale Voorleesdagen. ‘Nan-
di’s verrassing’ is een kleurrijk pren-
tenboek boordevol verrassingen, 
Afrikaanse dieren en tropisch fruit. 
“Juf, Gerda was leuk!” “Juf, mag ze 
vaker komen voorlezen?” “Ik hing 
aan haar lippen” waren reacties van 
de leerlingen uit de Instroomgroep, 
groep 1,2,3 en 4. Ook de vele ouders 
die bij de opening en bij het voorle-
zen aanwezig waren, liepen met een 
lach op hun gezicht na het voor-
lezen weer het Kenniscentrum uit 
om daarna bij de kraam van Boek-
handel Ten Hoope een of meerdere 
boeken, nieuw of tweedehands, aan 
te schaffen om hun kind(eren) thuis 
voor te lezen.

er veel zwerfvuil achter. Ook het on-
derhoud van het pand laat zeer te 
wensen over omdat er nauwelijks 
gebruik van wordt gemaakt. Dit al-
les zorgt voor een negatieve uitstra-
ling op het hele bedrijventerrein. 
Daar hebben niet alleen de overi-
ge ondernemers in het gebied aan-
zienlijk hinder van, maar het schrikt 
ook nieuwe ondernemers af. Die 
vestigen zich dan ergens anders. En 
dat terwijl wij juist hard werken aan 
de revitalisatie van het industrieter-
rein. Het verbod maakt van invoeren 
van qat via Schiphol een moeilijke 
klus. In Uithoorn wordt nu handha-
ving mogelijk en zo kunnen we hier 

ter plekke de overlast bestrijden. We 
gaan dan ook snel in gesprek met 
de politie over een gerichte aanpak”, 
aldus burgemeester Oudshoorn.
Qat is verslavend. Bij matig gebruik 
levert het geen grote problemen op, 
maar uit het onderzoek blijkt dat bij 
ongeveer tien procent van de ge-
bruikers het gebruik wel proble-
matisch is. Dan leidt het tot scha-
de aan de gezondheid en tot gro-
te sociale en maatschappelijke pro-
blemen. Gemeenten ervaren grote 
overlast door de distributie, handel 
en gebruik van qat. Ook veroorzaakt 
problematisch qatgebruik sociaal-
economische achterstand.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. 
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bi-
bliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den 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 tref-
fen. 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: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit 

WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk: 
- Gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voer-

tuigen nabij Prinses Christinalaan 129a. Ter inzage van 19 december t/m 30 ja-
nuari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.

 - Verkeersbesluit Oud & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 19 december 
t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 
513111.

- Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Achterweg in het kader 
van Kom in de Kas, 6 & 7 april 2013. Ter inzage van 19 december t/m 30 janu-
ari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.

- Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn. Ter inzage van 20 december 
2012 t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: de heer M. Blonk, tel (0297) 513111.

- Anterieure overeenkomsten Iepenlaan, De Kwakel. Ter inzage van 19 decem-
ber t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw D. van Steeg, tel: (0297) 
513111.

- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop 27 januari 2013. Ter inzage van 24 de-
cember 2012 t/m 4 februari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, 
tel. (0297) 513111. 

- Onderwerp: Inspraak op Voorontwerpbestemmingsplan Integraal Kind Centrum 
Thamerdal. Info: de heer R.A. Noorhoff (tel 0297) 513111. Inzageperiode: 10 
t/m 23 januari 2013.

 - Kennisgeving lozingsbesluit wet bodembescherming, Dwarsweg 45 De Kwakel. 
Info: Provincie Noord-Holland , mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, tel: 0800-
9986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.

 - Lozingsbesluit wet bodembescherming Dwarsweg 65 De Kwakel. Info: Provin-
cie Noord- Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, 0800-9986734. In-
zageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

magazijnstellingen. Ontvangen 7 januari 2013.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg 30, vergunning kabels en leidingen telecommunicatienetwerk. Be-

zwaar t/m 28 februari 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
       Park Krayenhof)
- Legmeerplein 22 t/m 32, vergunning kabels en leidingen distributiewaterleiding-

werk. Bezwaar t/m 28 februari 2013.
- Legmeerplein 22 t/m 32, vergunning kabels en leidingen uitbreiding CAI-kabel-

netwerk. Bezwaar t/m 28 februari 2013.
- Iet Stantsweg 7, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van een CAI-

kabel in verband met een storing. Bezwaar t/m 28 februari 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 51, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 21 februari 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Jan Luikenlaan 26, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van een 

CAI-kabel in verband met een storing. Bezwaar t/m 28 februari 2013.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van 

Café De Gevel V.O.F. voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 de-
cember 2013. Bezwaar t/m 21 februari 2013.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het plaatsen van 10 reclameborden en 

het ophangen van 3 spandoeken om aandacht te geven aan de 10 Engelse Mij-
len van Uithoorn op 27 januari 2013. Bezwaar t/m 19 februari 2013.

 BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN IEPENLAAN, 
 DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in 
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij de volgende ante-
rieure (koop)overeenkomsten is aangegaan:
- Met J.J.M. Pouw met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend 

gemeente Uithoorn, sectie A nummers 1112 (gedeeltelijk) en 1188 (Iepenlaan 
17), ongeveer ter grootte van respectievelijk 8057 en 60 m2;

- Met A.I.M. Berk met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie A nummers 1669 (gedeeltelijk) en 1670 (gedeelte-
lijk) (Iepenlaan 21), ongeveer ter grootte van respectievelijk 14 en 7102 m2;

- Met A.H.A. Hogenboom met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal 
bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 2258 (Iepenlaan 24), ter grootte 
van circa 6155 m2;

- Met Tupla Vastgoed B.V. met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal 
bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1668 (gedeeltelijk) (Iepenlaan 
28), ter grootte van circa 11.995 m2;

- Met J. Harting met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1609 (Iepenlaan 43), ter grootte van cir-
ca 6216 m2. 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond 
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 16 januari 2013 gedu-
rende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. 

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via  www.offi cielebekendmakin-
gen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbe-
sluiten geattendeerd te worden.

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
16 JANUARI 2013
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

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

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

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

Informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

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

COLOFON

In De Kwakel wordt de wijk De 
Oker gebouwd met in totaal 137 
woningen. In mei 2012 is de ont-
wikkelaar van deze wijk failliet ge-
gaan. Het faillissement heeft voor 
betrokken partijen ingrijpende ge-
volgen gehad. De gemeente is in 
gesprek gegaan met de aannemer 
van het project, HSB Bouw. Sa-
men met de aannemer is een in-
ventarisatie gemaakt van de werk-
zaamheden die moeten leiden tot 
een goede afronding van de wijk. 
Gemeente en HSB Bouw hebben 
overeenstemming bereikt over af-
ronding en fi nanciële afwikkeling 
van het project.
Vervolgens heeft de gemeente-
raad op 1 november 2012 inge-
stemd met een overeenkomst tus-
sen de gemeente en HSB Bouw. 

Met dit besluit kan wijk De Oker 
voortvarend en degelijk worden 
afgerond. HSB Bouw bouwt de 
woningen van fase 1 en 2 af en 
neemt de uitvoering van de aanleg 
van de openbare ruimte ter hand. 
De oplevering van de woningen in 
fase 1 en 2 heeft door het faillis-
sement minimale vertraging op-
gelopen. HSB verwacht de start 
van de oplevering van de wonin-
gen in fase 1 in het tweede kwar-
taal van 2013 en de start van de 
oplevering van de woningen van 
fase 2  in het derde kwartaal van 
2013. De eerste 28 eengezinswo-
ningen en 3 luxe villa’s uit fase 3 
heeft HSB Bouw nu in de verkoop 
staan. Voor informatie over de ver-
koop van fase 3 zie de website 
www.wonenindeoker.nl

Start afronding wijk De Oker 
in De Kwakel 

De drug qat is met ingang van 5 janu-
ari 2013 verboden. Op die datum is 
namelijk het besluit in werking getre-
den om qat op lijst II (softdrugs) van 
de Opiumwet te plaatsen. Daarmee 
worden handel en bezit strafbaar. 
In de meeste andere Europese lan-
den is qat al lang verboden. Qat ver-
oorzaakt schade aan de gezondheid 
en levert sociale en maatschappelij-
ke problemen op. Qat – verse blaad-
jes van de qatplant - wordt vooral ge-
bruikt door Somaliërs. 

Burgemeester Oudshoorn is blij met 
het verbod: “Uithoorn spant zich al 
geruime tijd in om qat op lijst II (soft-
drugs) van de Opiumwet geplaatst 
te krijgen. De qathandel veroorzaakt 
vooral in Uithoorn overlast, omdat on-
ze gemeente gunstig ligt ten opzichte 
van Schiphol. 
Het bedrijf dat zich met de invoer van 
qat bezighoudt, is gevestigd op het 
bedrijventerrein aan de Anthony Fok-
kerweg. Voorafgaand aan het arri-
veren van de vracht vanaf Schiphol 
wordt er op de locatie rondgehan-
gen, staan er tussen de 50-200 au-
to’s op de openbare weg, ontstaan 
verkeersonveilige situaties en vinden 
soms vechtpartijen plaats. Na het af-
leveren en verdelen van de vracht is 

College Uithoorn blij met 
verbod op qat

iedereen snel vertrokken en blijft er 
veel zwerfvuil achter. Ook het onder-
houd van het pand laat zeer te wen-
sen over, omdat er nauwelijks ge-
bruik van wordt gemaakt. Dit alles 
zorgt voor een negatieve uitstraling 
op het hele bedrijventerrein. Daarvan 
hebben niet alleen de overige onder-
nemers in het gebied aanzienlijke 
hinder, maar het schrikt ook nieuwe 
ondernemers af. Die vestigen zich 
dan ergens anders. En dat terwijl wij 
juist hard werken aan de revitalisatie 
van het industrieterrein. Het verbod 
maakt invoeren van qat via Schiphol 
een moeilijke klus. In Uithoorn wordt 
nu handhaving mogelijk en zo kun-
nen we hier ter plekke de overlast be-
strijden. We gaan dan ook snel in ge-
sprek met de politie over een gerich-
te aanpak.”

WERKZAAMHEDEN 
AANLEG ROTONDE 
AMSTERDAMSEWEG-
INDUSTRIEWEG

In de periode januari tot en met 
maart/april 2013 wordt een nieuwe 

rotonde aangelegd op de kruising 
Amsterdamseweg - Industrieweg. 
Deze kruising is in die periode geslo-
ten voor gemotoriseerd verkeer. Fiet-
sers worden langs de werkzaamhe-
den op de Amsterdamseweg geleid, 

maar hebben geen toegang tot de 
Industrieweg vanaf de Amsterdam-
seweg. De omleiding voor gemotori-
seerd verkeer is met borden aange-
geven. Op de Thamerweg is eenrich-
tingsverkeer ingesteld in de richting 
van de Petrus Steenkampweg.
Vanaf de Wiegerbruinlaan zijn de be-
drijven tot en met Profi le Tyrecenter 
Hogendoorn bereikbaar.

Expositie Carnevale 
E Venezia
Uithoorn - Op zondag 20 januari opent Galerie Fort 
aan de Drecht de eerste expositie van 2013. Vrolijk-
heid troef tijdens de expositie Carnevale E Vene-
zia met werk van Olga Dol, Frans Kolk, Rustem Saq, 
Lyda Lammers, Karina van Lent, Ina van Bennekom 
en Nico de Boer. Het werk dat te zien is varieert 
van de bekende kleurrijke maskers, foto’s, schilde-
rijen tot aan glasobjecten, dit alles in vrolijke kleur-
stellingen. De expositie zal op 20 januari om 15.00 
uur worden geopend door Olga Dol waarbij de pia-
nist Floris Markus voor traditionele Italiaanse klan-
ken zal zorgdragen. Op zondag 10 februari zal Olga 
Dol een lezing verzorgen in de Galerie over Venetië. 
Meer informatie hierover in de Galerie. U kunt Car-
nevale E Venezia komen bekijken tot en met zon-
dag 10 maart op donderdag en vrijdag van 14.00 
tot 16.00 uur en in het weekend van 12.00 tot 17.00 
uur. Galerie Fort aan de Drecht kunt u vinden aan 
Grevelingen 50.

Workshop geleide meditatie
Uithoorn - Je wilt bewuster in het leven staan, 
minder oordelen, het moment accepteren, 
meer ontspannen leven. Je bent nieuwsgie-
rig naar geleide meditatie en wat het voor jou 
kan doen. Dit is je kans. Bij Amstelhof Sport en 
Healthclub wordt een workshop geleide me-
ditatie gegeven en wel op zondag 20 janua-
ri a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. Diny Kosten van 
Angeliet uit Uithoorn biedt u de mogelijkheid 
te ervaren wat geleide meditatie is door mid-
del van een 2 uur durende workshop. Ga de 
uitdaging aan en meld u aan bij de receptie 
van Amstelhof (0297)531855. Met een kleine 
groep van minimaal 6 en maximaal 12 mensen 
krijg je informatie over geleide meditatie en 
kun je vragen stellen. Na de ontspanningsoe-
feningen ga je mediteren op basis van visuali-
satie (fantasie). Je luistert naar een voorgele-
zen verhaal  en je ziet voor je wat je hoort. Laat 
gebeuren wat er gebeurt en geniet vooral van 

wat je meemaakt. Na afloop van de meditatie 
is er gelegenheid om ervaringen te delen en 
uitleg te vragen over wat je hebt gezien en er-
varen. Je voelt je na de meditatie ontspannen 
en hebt meer rust in je hoofd. Bij voldoende 
belangstelling kan er regelmatig een meditatie 
uur georganiseerd worden zowel bij Amstelhof 
als bij Angeliet afhankelijk van de grootte van 
de groep en gewenste dagen en tijden.
Angeliet biedt ook meditatiedagen aan van 
10.00 tot 16.00 uur waarbij je met 4 – 6 men-
sen een aantal geleide meditaties doet. Tij-
dens deze dag ga je ook intuïtief schilderen 
of een moodboard maken. Het is zeker geen 
therapiedag! Het is een heerlijke ontspannen 
dag waarbij veel gedeeld wordt met elkaar 
met een lach en een traan. Voor meer info: 
kun je mailen naar diny@angeliet.nl of bellen 
0618783253. Wil je meer weten over het aan-
bod van Angeliet kijk dan op www.angeliet.nl



In de gemeenteraad moet je geen vliegen  
afvangen, maar samen zoeken naar oplossingen, 
dat is wat fractie-assistent Rob van Leeuwen 
van de PvdA voor ogen heeft. Hij neemt ons 
mee naar een symbolische locatie.

“Ook figuurlijk is er in Uithoorn  
veel braakliggend terrein”

‘Samen keuzes maken voor de toekomst van Uithoorn’

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Rob van Leeuwen neemt 
ons vandaag mee naar  
een opvallende plek in  
de gemeente Uithoorn.  
Een terrein dat voor het 
grootste gedeelte braak 
ligt. Locatie: Cornelis  
Verolmelaan. We kijken  
uit op de Burgemeester  
van Meetelenstraat en zien  
verderop het bouwwerk dat 
in de volksmond ‘de kleine 
kathedraal’ is gaan heten:  
het in 1918 gebouwde  
transformatorhuisje van  
architect Van Loghem.

Symboliek
Van Leeuwen: “Een terrein 
dat deels braak ligt, is zelden 
mooi. Maar hier ervaar je 
het landelijke en karakteris-
tieke van de gemeente in  
het klein. Daarnaast symbo-
liseert het gebied de moge-
lijkheden en uitdagingen 
die voor ons liggen.”

Rijke historie
Dat vraagt om een toelich-
ting. Van Leeuwen: “Veel 
mensen zien alleen het  
verval en de verloedering. 

Maar het gebied kent ook 
een rijke historie, zoals die 
van de vleesfabriek van 
Steenkamp, de Uithoornse 
Bacon- en Conservenfabriek, 
de melkfabriek Condensed 
Milk Company en het 
veiling gebouw van tuin-
dersbond Ora et Labora.”

Koers
Van Leeuwen vervolgt:  
“Het gaat bovendien niet  
alleen om een fysiek braak-
liggend gebied. Ook figuur-
lijk zijn er veel terreinen 
waar we als gemeente werk 
van zouden moeten maken. 
Welke koers kiezen we? En 
om welke redenen? Er liggen 
keuzes voor ons, met elkaar 
moeten we dat oppakken.”

Samen optrekken
De gemeenteraad, het amb-
tenarenapparaat, inwoners, 
organisaties en bedrijven:  
ze moeten wat Van Leeuwen 
betreft samen keuzes maken 
voor de toekomst van  
Uithoorn. “Waar willen wij 
welke voorzieningen? Waar 
hebben we subsidies voor 
over? Hoe gaan we om met 

duurzaamheid? Houden 
we genoeg rekening met  
inwoners én bedrijven?” 

Algemeen belang
Van Leeuwen pleit doel-
bewust voor een gezamen-
lijke zoektocht naar de  
antwoorden op die vragen. 
“Het is belangrijk dat iedere 
deelnemer aan de discussie 
niet het eigenbelang voorop 
stelt, maar het algemeen  

belang. Geen vliegen  
afvangen, maar samen  
zoeken naar oplossingen. 

Zodat iedereen zich veilig, 
gewaardeerd en erkend 
voelt.”

Investeren
Van Leeuwen wijst om 
zich heen. “Mensen nemen 
initiatieven en durven ook 
in dit gebied te investeren, 

omdat ze de mogelijkheden 
zien. Dat geldt ook voor  
Uithoorn als geheel. Als  
we het goed doen, kunnen 
we er samen iets moois  
van maken. Zelfs zonder 
specifieke kenmerken en  
belangen uit het oog te  
verliezen.” Van Leeuwen  
besluit: “Laten we daar in 
2013 een begin mee maken. 
Met dit in het achterhoofd 
wens ik alle inwoners en  
ondernemers in Uithoorn 
en De Kwakel een voor-
spoedig 2013.” 

Heeft u altijd eens willen 
weten wat de gemeenteraad 
precies doet, hoe het ge-
meentebestuur werkt en 
hoe een raadsvergadering 
verloopt? Dan presenteert 
de gemeenteraad van  
Uithoorn voor u een ideaal 
initiatief: de ‘Gast van de 
Raad’. U kunt zichzelf hier-
voor nu opgeven. Als Gast 
van de Raad wordt u vooraf-
gaand aan een raadsvergade-
ring ontvangen door twee 

gemeenteraadsleden en een 
medewerker van de Griffie. 
Zij vertellen u alles wat u 
weten wilt over het werk 
van de raad. De raadsleden 
gaan ook in op hun persoon-
lijke invulling van het 
raadslidmaatschap. Heeft  
u (kritische) vragen over  
actuele onderwerpen? Of 
wilt u weten hoe de raad met 
bepaalde zaken omgaat? 
Ook dan bent u geknipt als 
‘Gast van de Raad’. Na afloop 

kunt u een (gedeelte van)  
de raadsvergadering bij-
wonen. Voor een kijkje  
achter de schermen van  
uw gemeentebestuur kunt  
u zich nú opgeven.

Interesse?
De eerstvolgende ‘Gast van 
de Raad’ is op donderdag 28 
februari 2013 van 18.15 uur 
tot 19.15 uur. U kunt zich op-
geven via griffie@uithoorn.nl 
of via (0297) 513963. 

Kijk mee met de gemeenteraad!

Op stap met fractie-assistent Rob van Leeuwen van de PvdA.

R A A d S A g e n d A

Datum: 17 januari 2013  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening en agenda  
en inspreken burgers

2    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3    Brief aan GS Noord- 
Holland 19.40 uur

4    Opdrachtformulering par-
keeronderzoek 20.30 uur

5    Verkeersstructuurplan  
De Kwakel 21.00 uur

6    Bodembeheer en kwali-
teitskaarten 21.30 uur

7    Woonvisie 2013 22.00 uur

8    Bestemmingsplan  
Iepenlaan 22.30 uur

9    Voorbereidingsbesluit 
Marktplein 36-71 en Wil-
heminakade 1 23.00 uur

10   Verrekening bestuurlijke 
boete recidive 23.20 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 31 januari 2013. 

d e  g e M e e n t e R A A d  v A n  u I t h O O R n  I n F O R M e e R t  u  O v e R  z I j n  A C t I v I t e I t e n

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn

Anglia Master Class • Entreprenasium • de ondernemende mavo 

VeenLanden College 
atheneum • havo • mavo 

OPEN 
AVONDEN 

 VeenLanden College Vinkeveen 
maandag 21 januari 2013 

 
 VeenLanden College Mijdrecht 

donderdag 24 januari 2013 
 
van 19.00 tot 21.30 uur 

____________________________ 
 

Inschrijfdata nieuwe leerlingen: 
Mijdrecht:  6 en 7 maart 2013 
Vinkeveen: 7 en 8 maart 2013 

Steek je licht op bij het VeenLanden College, we zien je graag! 
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsycholo-
gie Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. 
de Klerk, gezondheidszorgpsy-
choloog (BIG geregistreerd) tel./
fax: 0297-582706; 06-44222810; 
psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
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Mijmeringen

Vandalisme
Afgelopen week was het raak in de Meerwijk in Uithoorn. Stel je voor 
dat je op zondagochtend nietsvermoedend naar je auto toe loopt en 
dan zie je dat er niet een maar twee van je autobanden kapot gesne-
den te zijn. En je bent niet de enige, oh nee, dit was niet zo maar een 
willekeurige handeling, nog zeker 17 andere auto’s hebben dezelf-
de achterlijke behandeling gehad. Daar sta je dan, verbijsterd en ge-
irriteerd. Korte termijn probleem is dat je plannen niet door kunnen 
gaan, want je vervoer is vernield. Daarnaast moet je dus een sleep-
auto regelen en je verzekering op de hoogte stellen. En als klap op de 
vuurpijl heb je dan behoorlijke kosten hieraan. WAAROM?

Welke achterlijke idioten doen zoiets? Ik kan er met mijn verstand 
niet bij wat in godsnaam hiervan de lol is. Ik ga uit van de veronder-
stelling dat het jongeren zijn, maar veronderstellingen zijn altijd ge-
vaarlijk. Toch is vaak bewezen dat het jongeren of voetbalsuppor-
ters zijn en dat laatste veronderstel ik dus niet gezien het tijdstip en 
de plaats. Dus waarom is het stoer of grappig om op zaterdagnacht 
zoveel autobanden door te steken? Ik vind het al erg genoeg dat er 
mensen zijn die het nodig vinden om keer op keer bushokjes te ver-
nielen en dergelijke zaken. Ook hiervoor draaien wij allemaal voor de 
kosten op. Linksom of rechtsom, betalen doen wij als burgers via het 
stelsel belastingen. Tsja, daar zullen de vandalen waarschijnlijk nog 
geen last van hebben. Jongeren wonen nog thuis, zien niet in wat 
voor kosten dit allemaal met zich mee brengt en het is gewoon lang 
leve de lol. Gezien hun gedrag hebben ze nog geen flauw benul van 
de consequenties van hun gedrag. Ik vraag mij ook af of hun ouders 
weten dat hun kinderen verantwoordelijk zijn voor duizenden euro’s 
schade. Ik als ouder zou mij dood schamen als het mijn kind was.

Vandalisme kan dus schade opleveren voor de gemeente (lees alle 
inwoners) maar in dit geval zijn er een aantal personen flink gedu-
peerd. Ik weet niet hoe het voor u is, maar voor mij is mijn auto rede-
lijk heilig. Ik ben er blij mee, trots op en doe er zuinig mee. Als je een-
maal je rijbewijs hebt en je eerste autootje hebt kunnen aanschaf-
fen, vergeet je nooit meer hoe dat was of welke auto’s je daarna bent 
gaan rijden. Gelukkigerwijs was er met mijn auto niets aan de hand, 
dus ik bedacht dat ik afgelopen zaterdag wel de auto door de was-
straat heen kon halen. Voor mijn kinderen is dat een groot, spannend 
avontuur en dus mochten ze 3x controleren of de ramen wel goed 
dicht zaten en werd ik gesommeerd om echt mijn antenne er af te 
halen. Eenmaal in de wasstraat was het een gejoel van jewelste en 
zagen ze een douche-wasstraat voor kids helemaal voor zich (ik ook 
trouwens). Hierna nog even gezamenlijk de auto stofzuigen en we 
konden weer verder in ons stalen ros. Ik hoop hiermee mijn kinderen 
mee te geven dat je zuinig moet zijn op dat wat je hebt.

De vandalen zullen kennelijk nog geen eigen auto onder hun kont 
hebben en hebben ook nog niet geleerd om trots te zijn op hun eigen 
bezit en daar goed voor te zorgen. Respect voor jezelf, voor de ander 
en voor spullen van de ander in het algemeen zal wel nog niet aan-
wezig zijn. Ik noem bewust nog niet, omdat ik hoop dat sommige on-
der hen toch een geweten hebben en achteraf beseffen dat hun ge-
drag niet door de beugel kan.
Van het rechtssysteem hoef je in dit geval niet veel te verwachten, 
maar ik zou wel een passende straf weten. Alle opvoeders van jon-
ge kinderen weten dat een straf snel moet worden gegeven, zodat 
de kinderen weten waarom ze straf hebben en de straf moet met het 
vergrijp te maken hebben. In dit geval zouden de vandalen dus op 
zondagochtend alle banden moeten verwisselen en de nieuwe ban-
den moeten betalen van hun eigen geld. Dan is er geen wetshand-
haver of in bewaringstelling nodig, want ja dat kost alleen maar geld 
en levert zo weinig op. 
Dus stoere gasten (man of vrouw), word wakker, gedraag je als een 
volwassene en neem verantwoordelijkheid voor je daden. Een welge-
meend excuus is nog wel het minste in deze!

Flavoring

Mijdrecht - Instituut Périne uit 
Mijdrecht is genomineerd voor 
de Beauty Award in de categorie: 
Beauty Salon van het jaar 2013! 
De Beauty Award is een prijs die 
door een vakjury wordt toege-
kend en de hoogsthaalbare on-
derscheiding binnen de schoon-
heidsverzorgingsbranche is. Ui-
teraard zijn de specialistes van 
Périne trots dat de vakjury hen als 
één van de drie beste Beauty Sa-
lons in Nederland genomineerd 
heeft. Op maandag 4 maart wordt 
de winnaar bekendgemaakt. 

Tot 4 maart staat Instituut Péri-
ne in het teken van ‘Warm fee-
ling’. Daarom vieren zij graag met 
u en een goed doel de nomina-
tie! Van elke behandeling die in 
deze periode plaatsvindt en van 
het speciale Nominatie Arrange-
ment, maken zij een vast bedrag 
over aan de Pascaud Foundation’. 
De Pascaud Foundation is een 
ideële stichting die mensen helpt 
van wie het uiterlijk geschaad of 
verminkt is. De focus ligt bij min-
derdraagkrachtigen en arme be-
volkingsgroepen. Zie www.pas-
caudfoundation.com .

Nominatie Arrangement
Het nominatie arrangement is 
een combinatie van heerlijke ont-
spanning en intensiviteit. Nadat 
uw huid is bekeken met specia-

le huidsensoren, ontvangt u een 
persoonlijk huid- en behandelad-
vies. Uw gezichtshuid wordt ver-
zorgd met de producten van Pas-
caud. U maakt kennis met Pas-
caud die staat voor anti-ageing, 
oftewel huidverjongende produc-
ten en behandelingen.

Ook uw lichaam wordt niet verge-
ten. Op een heerlijke verwarmde 
behandelstoel ervaart u een ont-
spannende rug-, nek- en schou-
dermassage. Na afloop van de 
behandelingen krijgt u een lich-
te make-up, zodat u na +/- twee 
uur weer voldaan uw dag kunt 
voortzetten. Het arrangement is 
te boeken tot 4 maart (zie adver-
tentie elders in de krant).

Publieksprijs
Naast de officiële Award, maken 
de genomineerden ook kans op 
de publieksprijs. Stemmen kan 
vanaf heden tot en met 8 februa-
ri, middels een online verkiezing. 
U kunt uw stem uitbrengen via 
parentwww.beauty-award.nl , klik 
op: Stem voor de publieksprijs en 
vervolgens Instituut Périne aan-
klikken (3e blok in het midden).
Uiteraard hopen zij op uw steun 
en willen u alvast bedanken 
voor uw stem! Meer informatie 
vindt u op: www.perine.nl. Re-
serveren kan via (0297)273121 of  
info@perine.nl .

Genomineerde 
schoonheidssalon Périne 

steunt goed doel Passionkoor zoekt mannen en vrouwen
Gratis workshop lekker zingen

Regio - Wereldmuziekkoor Passion 
uit deze Regio organiseert op maan-
dagavond 28 januari a.s., voor man-
nen en vrouwen die van zingen hou-
den, een gratis zangworkshop! 
Het aantrekkelijke van deze avond 
is dat iedereen deze meerstemmi-
ge liederen mee kan zingen. Dit kan 
onder de enthousiaste leiding van 
hun professionele dirigent Rutger 
van Leyden. Alles wordt goed uitge-
legd, dus je kunt meteen meedoen. 
Als afsluiting van de workshop 
brengt het voltallige Passion enke-
le wereldliederen uit eigen reper-
toire ten gehore. Altijd al willen zin-
gen? Lekker met een groep mensen 
muziek maken? Heb het lef, trek die 
stoute schoenen aan en kom gratis 
en vrijblijvend kennismaken!
Plezier in het zingen staat voor-
op! Soms lijken deze wereldmu-
ziek nummers best lastig, maar wie 
er voor gaat, krijgt het altijd onder 
de knie. En dan is het resultaat echt 
een kick.

Passion daagt mannen en vrouwen 
die van zingen houden uit!
De workshop start om 20.00 uur, 
met inloop vanaf 19.45 uur, in basis-
school het Startnest aan de Arthur 
van Schendellaan 100 c in Uithoorn. 
Koffie en thee in de pauze gegaran-
deerd.

Als je hebt deelgenomen aan de 
workshop mag je vier keer gratis tij-
dens repetities komen meezingen 
om te kijken of je lid wilt worden. 
Dan volgt ook een test bij welke 
stemgroep je kunt aan sluiten. Kom 
vooral langs, ervaar wat zingen met 
je doet en ontmoet nieuwe mensen.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op de site www.passionkoor.nl 
of de Facebook pagina van Passi-
onkoor. 
Meld je nu meteen aan of vraag in-
formatie bij Constance Raterink 
constanceraterink@gmail.com tel 
06-49652563.

Byzantijns koor zingt in 
de Veenhartkerk
Regio - Op zaterdagavond 26 ja-
nuari werkt het Hoorns Byzantijns 
Mannenkoor mee aan de eucharis-
tieviering van het ‘Katholiek Alter-
natief De Ronde Venen’.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor 
(HBM) is in 1985 opgericht en be-
staat uit circa 30 zangers. Het koor 
is niet kerkgebonden en streeft naar 
een vertolking van de Slavisch-By-
zantijnse kerkmuziek in de monas-
tieke (= klooster) stijl. Het zijn de 
eenvoudige melodieën zoals die 
in de kloosters worden gezongen. 
Juist in deze, van slechts elementai-
re harmonieën voorziene, gezangen 
komt de diepte van de Russische 
spiritualiteit tot uiting. De liederen 
worden vierstemmig a capella ge-
zongen, want de regel is dat alleen 
wat God geschapen heeft (de men-

selijke stem) de gebeden en gezan-
gen mag vertolken.
In een sfeer waar de aardse wer-
kelijkheid even terzijde wordt ge-
legd, beluistert men de hymnen en 
gezangen die soms honderden ja-
ren oud zijn en vaak verrassend ver-
trouwd in de oren klinken. Meer en 
meer spreekt ook het westerse pu-
bliek deze muziek aan.
Het koor staat onder leiding van Gri-
gori Sergei Sarolea.
De diensten van Katholiek Alterna-
tief De Ronde Venen vinden twee-
maal per maand plaats in de daar-
toe gehuurde Veenhartkerk aan 
Grutto 2a te Mijdrecht wijk Twist-
vlied) naast de Turkse Moskee. De 
dienst begint om 19.00 uur en er is 
een liturgieboekje in vertaling aan-
wezig.

Liever in balans 
dan uitgeteld?
Regio - In balans blijven in drukke 
tijden is een hele opgave. Lichame-
lijke en geestelijke klachten dwin-
gen ons vaak om pas op de plaats 
te maken.

Helaas zijn we dan al uitgeteld. Vaak 
hebben we wel al eerder een sein-
tje gehad, maar genegeerd, niet se-
rieus genomen of simpelweg niet 
begrepen. Mindfulness is een be-
wezen effective methode om uit je 
hoofd in je lijf, bij je gevoel te ko-
men.
Aandachts- en lichaamsoefeningen 
brengen je naar de subtiele signalen 
die je lichaam afgeeft en naar het 
verhaal wat deze te vertellen heb-
ben. Je hebt alle kennis al in je, je 
kunt er contact mee maken en hun 
verhaal te horen krijgen.
Dit vereist wel innerlijke rust. In 
de workshop brengt de ervaren 
trainster Krista je bij deze rust. Li-

chaams- en aandachtsoefeningen 
leren je jezelf beter kennen. En dan: 
wat doe je met deze kennis?
Aandacht is er ook voor: hoe breng 
ik het geleerde in praktijk? En hoe 
creëer ik meer ruimte voor mezelf? 
Deze workshop is bij uitstek ge-
schikt om een dag lekker op te la-
den, nieuwe gewoontes te creëren 
en om helderheid te krijgen in je 
volgende stap.
In de rustgevende ruimte van Tai 
Chischool van Geel op de grens 
van Nes aan de Amstel/Amstel-
veen wordt zowel op maandag 4 fe-
bruari als op zondag 10 februari de-
zelfde dagworkshop gehouden van 
10.00 tot 16.30 uur. Deze is ook ge-
schikt voor deelnemers die al eer-
der een workshop ‘Luisteren naar 
de signalen van je lichaam’ heb-
ben gevolgd. Voor meer info zie 
advertentie elders in deze krant of  
www.bmvitaal.nl onder workshops.

Deli Line gaat uitbreiden 
met Deli Fit
Uithoorn - Professionele gewichts-
begeleiding is essentieel voor ieder-
een die wil afvallen. Zeker in de be-
ginfase. Voor een persoonlijk voe-
dingsadvies en vragen over een ge-
zond gewicht en hoe u het beste 
kunt afvallen, kunt u terecht bij di-
etiste of gewichtsconsulenten. De-
li Line is al bijna 5 jaar succesvol 
actief in het begeleiden van klan-
ten met gewichtsproblemen. Ieder-
een heeft zijn eigen valkuilen en het 
is een uitdaging voor Deli Line om 
daarmee samen met de klant aan 
de slag te gaan. Mede door de per-
soonlijke benadering van Deli Line 
is dit de garantie voor succes voor 
een slanker, fitter en strakker li-
chaam. 
Met het nieuwe programma Deli 
Fit biedt Deli Line nu ook een per-
soonlijke aanpak op het gebied van 
sport en bewegen. Met Deli Fit kunt 
u naast de huidige voedingsadvie-
zen nu ook een sportprogramma op 
maat krijgen. Sporten, bewegen en 
een goede voeding leiden samen tot 
een optimale verbranding. Met die 
snellere verbranding raakt u niet al-
leen uw overtollige kilo´s sneller 
kwijt, maar blijft u straks ook mak-
kelijker op uw streefgewicht. 
U hoeft dan niet altijd op te letten op 
wat u in uw mond steekt. 
Zo kunt u gerust eens lekker een 
avondje de remmen los gooien zon-
der u daarover schuldig te voelen. 

Beginnen
Het beginnen met sporten en het 
volhouden van uw trainingen zijn 
echter niet voor iedereen even mak-
kelijk. Deli Line start daarom in fe-
bruari met personal coaching op het 
gebied van sport. De coaches Pau-
line v.d. Hoorn (sporten) en Gerda 
Spring in ´t Veld (wandelen) kunnen 
u helpen met een trainingsplan dat 
goed is vol te houden. 
Alle oefeningen staan in functie van 
wat u wilt, wat u aankan en wat uw 

doelstellingen zijn. Ze houden ook 
rekening met uw conditie op dat 
moment. Bovendien kunt u gerust 
zijn: uw coach zorgt ervoor dat u de 
oefeningen op de juiste manier uit-
voert en verbetert u waar dat nodig 
is. U vermijdt dus slechte gewoon-
tes, foute houdingen en voorkomt 
blessures. De trainingen vinden 
plaats in de buitenlucht of op een 
sportschool, in een zaal of zwem-
bad. Naar wens kunnen de trainin-
gen van locatie wisselen.
Deli Line gaat starten met Deli Fit in 
Leimuiden, Uithoorn en in Aalsmeer. 
Deli Line biedt een 10-weeks inten-
sief totaal afslankprogramma op de 
volgende manieren: Gewichtscheck 
(vet, spiermassa BMR etc.). Per-
soonlijk voedingsplan, adviseren, 
motiveren en het bespreken van de 
resultaten. Hierbij kunt u binnen dit 
pakket kiezen uit: 
Individuele sportcoaching (privé). 
Uw conditie wordt gecheckt. 10 we-
ken lang wordt u intensief begeleid 
door de sportcoach. Samen maakt u 
een programma op maat.
Kleine groep: sporten in een klei-
ne groep van 4 tot 6 personen. Sa-
men werkt u op een gezonde en ef-
ficiënte manier aan de conditie. De 
kleine groepstraining vindt plaats in 
de buitenlucht, op de sportschool, in 
zwembad of sportzaal waar gebruik 
kan worden gemaakt van attributen.
Zelfstandig sporten o.b.v. persoon-
lijk sportplan: de sportcoach maakt 
samen met u een sportplan, advi-
seert en coacht u 10 weken lang. U 
sport zelf. Wel wordt de voortgang 
wekelijks doorgesproken. 
Deze cursus wordt door veel zorg-
verzekeraars in het aanvullende 
pakket vergoed. Wilt u van start? 
Of wilt u meer informatie, neemt u 
dan contact op met Deli Line (0172) 
506847 of kijk op www.deli-line ac-
tueel. 
Zie volgende week de advertentie in 
deze krant.









De Kwakel - Maandagmiddag 14 
januari werd bij (Koninklijke) Busi-
ness en Partycentrum Leenders 
door de afdeling Verkeer en Ver-
voer van de gemeente Uithoorn 
het 46 pagina’s tellende eindrap-
port van het Verkeersstructuurplan 
De Kwakel aan de belangstellende 
bewoners gepresenteerd. Daar-
voor werd redelijk veel belangstel-
ling getoond. Het Verkeersstruc-
tuurplan De Kwakel heeft ten doel 
het verkeer in de (nabije) toekomst 
zodanig in (goede) banen te leiden 
dat de leefbaarheid, bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid voor de 
bewoners ook op de lange termijn 
zijn gewaarborgd.
Het rapport bevat uitwerkingen, 
plannen en wijzigingen waarin de 
inbreng van lokaal betrokken par-
tijen, maatschappelijke organi-
saties, sportverenigingen, onder-
nemers en bewoners is verwerkt. 
Vertegenwoordigers daarvan had-
den zitting in het Werkteam VSP, 
dat overigens nog altijd actief is en 
de verschillende plannen begeleidt 
en op hun merites beoordeelt. De 
diverse informatieavonden die o.a. 
in 2012 voor bewoners zijn gehou-
den, hebben destijds naast veel 
positieve reacties, ook kritische 
kanttekeningen opgeleverd. Daar 
is goeddeels gehoor aan gegeven. 
Zo zijn bijvoorbeeld de ‘knippen’ 
in de Boterdijk en de Vuurlijn van 

de baan. Daar was terecht veel kri-
tiek op. Bij Leenders werden maat-
regelen die betrekking hebben op 
de uitvoering van de plannen die 
nog dit jaar (en in 2014) zullen 
plaatsvinden, in de vorm van pos-
ters en overzichtskaarten duidelijk 
gemaakt. Een doorlopende beeld-
presentatie gaf nadere informatie.

Start dit jaar
Nog dit jaar wordt begonnen met 
de uitvoering van twaalf projecten 
die allemaal in en om De Kwakel 
hun beslag zullen krijgen. Voor dit 
doel heeft de gemeente de financi-
ele middelen gereserveerd. Daar-
onder bijvoorbeeld het doortrek-
ken van het vrijliggende fietspad 

langs de Noorddammerweg van-
af de Amstelhof naar de Vuurlijn; 
het ‘ombouwen’ van het westelijk 
deel van de Vuurlijn tot een fiets-
straat waar nog wel met een au-
to mag worden gereden, maar die 
is ondergeschikt aan het fietsver-
keer; het herinrichten van de Bo-
terdijk vanaf de Watsonweg tot 
in het centrum van De Kwakel en 
de aanpak van de parkeerproble-
men. Dit gebeurt overigens pas 
als de nieuwe woonwijk De Oker 
afgebouwd en opgeleverd is zo-
dat er geen bouwverkeer meer 
over de Boterdijk plaatsvindt. Te-
vens zullen er diverse kruisingen 
in het dorp veiliger en overzichte-
lijker worden uitgevoerd. Daaron-
der ook de oversteekplaats van de 
parkeervoorziening naar het KDO 
sportcomplex aan de Vuurlijn. Om 
er maar enkele te noemen.

De gemeenteraad moet zich ech-
ter nog over het rapport uitspreken 
en de door het college voorgestel-
de maatregelen goedkeuren. Dat 
gebeurt morgenavond, donderdag 
17 januari, tijdens het informerend 
debat in de gemeenteraad en op 
31 januari tijdens het politiek de-
bat en de besluitvorming.
Op de uitvoering van het Verkeers-
structuurplan zullen wij in deze 
krant nog met uitgebreide bericht-
geving terugkomen.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- De Kwakel, Fresialaan: Kleine witte schildpadpoes met een beetje 

bruin-zwart.
- Mijdrecht, Nobel: Donkere kleine schildpadpoes met een rood-

goud streepje over haar neus. De poes heeft een chip, heet Pablo 
en is heel aanhankelijk.

- Amstelveen, Hellebaardier: Bruin vrouwtjeskonijn ‘Marie’, leeftijd 4 
jaar.

- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater; Hij heet Red en heeft een 
chip.

- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes; kleur sealpoint. Beau is een 
allemansvriendje, gesteriliseerd en 7 jaar oud; zij krijgt wegens 
nierproblemen speciaal dieetvoer. 

- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater. Sunny heeft een chip 
en is gecastreerd. 

Gevonden:
- Mijdrecht, Hofland: Zwart-wit poesje met wit neusje en voetjes. Ze 

is nog vrij jong. 
- Mijdrecht, omgeving Rondweg: Zwarte gecastreerde kater.
- De Hoef, Merelslag: Zwart-witte poes; zij heeft een zwarte neus en 

zwarte vlek boven linkeroog (soort Felix kat).

Gewijzigd verkeersstructuurplan 
De Kwakel gepresenteerd

Provincie maakt zich geen zorgen:

“Bestuurskracht en financiën prima in orde”
Uithoorn - November vorig jaar 
stuurde een deel van de Uithoorn-
se gemeenteraad een brief naar 
de provincie, waarin zij haar zor-
gen uitsprak over de bestuurs-
kracht van haar college en de finan-
ciën. Het college heeft hierop de-
ze week geantwoord. In deze brief 
schrijven zij: “Met deze brief reage-
ren wij op de brief van 29 novem-
ber jl. van de fracties van CDA, Ge-
meentebelangen en Groen Uithoorn 
van de gemeenteraad van Uithoorn. 
In uw brief uit u uw zorgen over de 
kwaliteit en de bestuurskracht van 
het dagelijks bestuur in Uithoorn. 
Daarbij stelt u een aantal vragen die 
wij achtereenvolgens zullen beant-
woorden.

Bestuurskracht
Allereerst willen we ingaan op uw 
stelling dat de provincie zich zorgen 
zou maken over de bestuurskracht 
van Uithoorn. U verwijst daarbij naar 
berichten in de lokale media. De be-
treffende berichten zijn verschenen 
naar aanleiding van de presentatie 

in september 2012 van het concept 
beleidskader ‘Bestuurskrachtige re-
gio’s in Noord-Holland’. In dit be-
leidskader schetsen wij hoe vanuit 
onze optiek een goede regionale sa-
menwerking tussen gemeenten be-
langrijker wordt om voor gemeenten 
en regio’s de benodigde bestuurs-
kracht te realiseren. Met betrekking 
tot de regio Amstelland-Meerlan-
den (AM) hebben wij onder andere 
aangegeven in gesprek te gaan met 
de gemeente Uithoorn om te be-
zien wat het opzeggen van de G2-
regeling door Aalsmeer voor con-
sequenties heeft voor de bestuurs-
kracht van Uithoorn.

Gedeputeerde Sweet, portefeuille-
houder gemeentelijke samenwer-
king, heeft dit najaar een gesprek 
gehad met het college van burge-
meester en wethouders van Uit-
hoorn. In dit gesprek kwam naar 
voren dat de aanbevelingen uit het 
bestuurskrachtonderzoek opge-
pakt worden, dat een aantal taken 
uit de G2 al is ondergebracht op 

het niveau van de AM-gemeenten, 
dat een heroriëntatie is gestart voor 
de andere taken uit de G2 en dat 
de gemeente veel samenwerkt met 
de AM-gemeenten. De portefeuil-
lehouder leidt hieruit af dat de ge-
meente hard werkt aan het verster-
ken van bestuurskracht. Dat is be-
langrijk, zeker ook gezien de taken 
die op de gemeenten gaan afkomen 
vanwege de decentralisaties.

Financiën
Ten tweede uit u zorgen over de ge-
meentelijke financiën. Wij delen de-
ze zorgen niet met u. Op basis van 
de gegevens die wij als toezicht-
houder hierover hebben ontvangen, 
concluderen wij dat de gemeente 
haar financiën op orde heeft. Voor 
wat betreft de budgetegalisatiere-
serve heeft de raad van Uithoorn 
besloten om hiervoor geen mini-
mum in te stellen aangezien er bin-
nen de algemene risicoreserve vol-
doende buffer aanwezig is. Wij con-
stateren dat de bodem van de ega-
lisatiereserve in zicht is, maar dat de 

Nieuwe regeling ophalen 
huisvuil leidt tot ergernis
Uithoorn - Menig inwoner van de 
gemeente Uithoorn is duidelijk nog 
niet gewend aan de nieuwe rege-
ling dat met ingang van 2 januari het 
huisvuil nog maar eens in de veer-
tien dagen wordt opgehaald. Velen 
hadden de grijze container(s) op 8 
januari buiten gezet, maar al wat 
er kwam: geen vuilnisophaaldienst. 
“Daarentegen wel iemand van de 
gemeente die een waarschuwing op 
de containers plakte. Ik vroeg wat 
die daar aan het doen was. ’Wel, u 
kunt een boete van 90 euro krijgen 
als u de tijden van vuilnisophalen 
niet in acht neemt,’ kreeg ik te ho-
ren”, meldt ons een geërgerde be-
woner van het Burgemeester Koot-
park. “Niet iedereen leest meteen 
de berichtgeving in de gemeente-
lijke informatiepagina in de krant of 
op de website, al helemaal niet rond 
de feestdagen. Ik was het ook even 
kwijt. Als je jaren gewend bent dat 
het huisvuil elke week wordt opge-
haald, is het even wennen dat dit nu 
om de twee weken is.

Bovendien heeft iedereen na de 
feestdagen en de jaarwisseling be-
grijpelijkerwijs extra restafval en 
dan is die container al helemaal snel 
vol. Dat resulteerde dan ook deze 
week in een aantal extra plastic vuil-
niszakken die de bewoners bij hun 
container hadden neergezet. Onze 
verbazing en verontwaardiging re-
zen de pan uit toen de mannen van 
de ophaaldienst die moedwillig lie-
ten staan! Op onze vraag of zij die 
niet en passant wilden meenemen 
werd duidelijk het ‘nee’ opgelegd. U 
kunt ze ook zelf naar de gemeente-
werf brengen, zo werd ons gezegd. 
Wacht even, zelf wegbrengen ter-
wijl we jaarlijks wel voor ruim zes-
honderd euro aan kosten kwijt zijn 
voor de restafvalinzameling? En dan 
wordt de dienstverlening waarop 
wordt opgehaald ook nog eens met 
de helft bekort. Het is te dol voor 
woorden! Namens een groot aan-
tal bewoners hier in de wijk wil ik 
de gemeente toch met klem vragen 
enige soepelheid te betrachten en 

een overgangsregeling in te stellen 
voor het ophalen van het huisvuil, al 
was het maar alleen voor de volgen-
de keer. Laten we er met z’n allen 
eerst even aan wennen. Mocht er 
een container te vroeg buiten staan, 
plak er dan niet meteen een bekeu-
ring op. En mocht er naast de con-
tainer een extra grijze plastic afval-
zak zijn neergezet, laat de vuilnis-
man die dan ook in het vervolg even 
meenemen”, aldus de bewoner van 
wie naam en adres bij deze krant 
bekend zijn, maar zich publiekelijk 
niet bekend wil maken. 
Het probleem zal zich door (nu nog) 
veel onwetendheid op veel plaatsen 
hebben voorgedaan – en misschien 
nog steeds voordoen - in de ge-
meente. Bijvoorbeeld bij de Europa-
rei, waar de bewoners hun restafval 
in ondergrondse containers kunnen 
storten. Maar als die niet toereikend 
zijn (geweest), dan zullen ook daar 
veel huisvuilzakken de straat sieren. 
Als dit al niet gebeurt nu een twee-
wekelijkse periode van legen is in-
gegaan. Er wordt tegenwoordig veel 
restafval geproduceerd door huis-
houdens en dat zijn er op die loca-
tie veel bij elkaar. Geen wonder dat 
na een week de containers al vol zit-
ten. Moet je de rest dan zelf maar 
in plastic zakken telkens naar het 
scheidingsdepot van gemeentewerf 
op de Industrieweg brengen? Dat 
is niet de bedoeling, tenzij het om 
grofvuil gaat. Ergens op een verla-
ten plek in het milieu achterlaten? 
Dat wil je toch helemaal niet? Maar 
je wilt je afval hoe dan ook ergens 
kwijt!
De juiste tijdstippen om het restaf-
val buiten te zetten staan op de ge-
meentelijke afvalkalender aangege-
ven die jaarlijks huis aan huis wordt 
verspreid. Ook wanneer gft-afval, 
oud papier en plastic buiten gezet 
kunnen worden en de takkenda-
gen plaatsvinden. Kwestie van wen-
nen om wekelijks even op die kalen-
der te kijken. Dat scheelt een hoop 
gedoe en een mogelijke bekeuring. 
Als de containers vol zitten blijft het 
probleem echter bestaan...

reservepositie nu voldoende wordt 
geacht voor de thans bekende risi-
co’s.

Afspraken
Ten derde stelt u dat er afspraken 
tussen college en raad geschonden 
zouden zijn. Het betreft dan afspra-
ken over het proces van de vast-
stelling van de begroting 2013, over 
de ruimte voor keuzes van de raad 
met betrekking tot bezuinigingen en 
over het gebrek aan participatiemo-
gelijkheden van betrokkenen bij ge-
meentelijke projecten. Wij achten 
het niet aan ons om hierover een 
uitspraak te doen. Op dergelijke af-
spraken is geen provinciaal toezicht 
van toepassing, maar is het aan de 
gemeenteraad om te beoordelen of 
er voldoende opvolging wordt ge-
geven aan de afspraken. Wij juichen 
het daarom toe dat u met alle partij-
en de dialoog wilt aangaan en zien 
daarin ook een mediërende rol voor 
uw burgemeester weggelegd.” Was 
getekend gedeputeerde van de Sta-
ten van Noord-Holland.

Techniek op basisschool
De Kwikstaart

Uithoorn - Op dinsdag 9 januari werd het 
gewone lesprogramma even aan de kant 
gezet. Op die dag stond de lesstof school-
breed in het teken van techniek met de na-
druk op chemie. Met behulp van een groot 
aantal enthousiaste ouders maakten alle 
kinderen van De Kwikstaart kennis met di-
verse chemische reacties. 
Bij binnenkomst werden de kinderen ont-
haald door een tweetal dames die in labo-
ratoriumjassen allerlei mysterieuze drankjes 
lieten bruisen en borrelen. In de klas kon ie-
dereen vijf verschillende proefjes uitprobe-
ren en konden jong en oud zich verwonde-
ren over de resultaten. Zo leerden de kin-
deren spelenderwijs van alles over botsen-
de kleuren, wat er gebeurt wanneer je een 
beetje zout in een glas cola doet en hoe 
je dat zout weer uit de vloeistof kunt ha-
len. Ook werden er echte stuiterballen, la-
valampen en vulkanen gemaakt, ontdek-

ten de kleuters het geheim van prikloze co-
la en bleek het voor groep 7 en 8 een he-
le toer om, zonder het papier in de brand 
te steken, een geheime citroensaptekening 
te onthullen. 

Demo
De juffen en meesters zetten vervolgens de 
ingezette chemische koers voort met inte-
ressante demonstratielessen. Zo leerden 
de kinderen van groep 1 en 2 van alles over 
smelten en stollen. De leerkrachten konden 
dit proces prima demonstreren met echte 
chocolade. In gesmolten toestand liet het 
bruine goedje zich over een spekje gieten 
en eenmaal gestold vormde het een heerlij-
ke traktatie… en nog leerzaam ook! 
Tot slot mocht ieder kind nog een knutsel-
werk maken waarbij gebruik werd gemaakt 
van de eigenschappen van vloeistoffen. 
Met scheerschuim en kleurstoffen maak-

ten de kleuters er een lekke-
re smeerboel van en leerden 
meteen dat vettig spul niet 
mengt met andere vloeistof-
fen. Het eindresultaat mocht 
er wezen: prachtige kunst-
werken, blije kindergezichten 
en geestdriftige verhalen.
Het kijken en doen maakte 
dat de kinderen (en ook de 
leerkrachten en ouders) rij-
ke ervaringen hebben op-
gedaan die ze zich nog lang 
zullen herinneren. Niet in de 
laatste plaats leerde eenieder 
dat techniek een leuk en leer-
zaam vak is waar jongens en 
meisjes hun beroep van kun-
nen maken... vacatures ge-
noeg!

 





Uithoorn - Het COT, Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanage-
ment, heeft het rapport “Leren van 
het kerktorenincident” aan de ge-
meente aangeboden. Het college 
van burgemeester en wethouders 
en de gemeenteraad gaven geza-
menlijk opdracht voor een evalua-
tie van de gebeurtenissen rond de 
Schanskerk op 10 mei 2012. Op die 
dag is een noodverordening afge-
kondigd en is het gebied rond de 
kerk ontruimd. Voor de begelei-
ding van de evaluatie was een be-
geleidingsgroep ingesteld met ver-
tegenwoordigers van gemeente-
raad en college. De begeleidings-
groep is van mening dat de evalu-
atie zorgvuldig tot stand is geko-
men en ter bespreking kan worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad 
en het college. 
In de evaluatie zijn feiten gerecon-
strueerd, beoordeeld en voorzien 
van aanbevelingen. 
Hiervoor zijn diverse schriftelijke 
bronnen geraadpleegd zoals rap-
porten en verslagen. Er zijn ge-
sprekken gevoerd met betrokke-
nen binnen en buiten de gemeente 
en er is een enquête uitgezet onder 
geëvacueerde bewoners en onder-
nemers. 

Ontevreden
Over de communicatie van de ge-
meente over de evacuatie zijn de 
ondernemers (zeer) ontevreden. 
Van de bewoners zijn de mees-
ten tevreden over de communica-

tie. Vooral het bezoek van de bur-
gemeester aan de opvanglocatie 
en de toelichting op de gebeurte-
nissen werden op prijs gesteld. De 
respondenten die aangeven onte-
vreden te zijn, geven hiervoor als 
reden dat de media eerder op de 
hoogte leek van de situatie dan de 
omwonenden en dat de commu-
nicatie tussen de politie en de ge-
meente te wensen over liet. Hier-
door werden bewoners op sommi-
ge momenten van het kastje naar 
de muur gestuurd. De ‘acute ge-
vaarzetting’ wordt niet herkend en 
als vreemd ervaren. Daarnaast was 
pas erg laat bekend dat de evacu-
ees niet voor de nacht terug kon-
den. Over de informatieverschaf-
fi ng na afl oop van de acute fase 
zijn een aantal respondenten on-
tevreden vanwege de traagheid 
en de politieke correctheid van de 
teksten die worden gebruikt. Geen 
enkele bewoner heeft zich door de 
problemen rond de Schanskerk 
onveilig gevoeld. Het wordt eerder 
gezien als een storm in een glas 
water. 

Zorgvuldig
De begeleidingsgroep is diverse 
keren bijeen geweest voor de be-
geleiding van het proces. Daarin is 
gekeken naar zorgvuldigheid, vol-
ledigheid en duidelijkheid van de 
evaluatie. De inhoudelijke bespre-
king van de evaluatie met conclu-
sies en aanbevelingen van het COT 
volgt in een openbaar debat van de 

gemeenteraad op 24 januari a.s. 
Ook het college van burgemeester 
en wethouders zal het rapport be-
spreken en hierover berichten.
In de evaluatie is een onderscheid 
gemaakt tussen de gebeurtenissen 
vanaf 2007 tot aan 10 mei 2012 en 
de manier waarop de crisisorgani-
satie heeft gewerkt op de dag zelf. 

Het COT trekt de volgende con-
clusies: Het is in de periode vanaf 
2007 niet gelukt om de benodigde 
maatregelen te treffen waarmee de 
ontstane veiligheidsrisico’s konden 
worden voorkomen. Het besluit tot 
ontruiming op 10 mei 2012 was 
proportioneel en op dat moment 
onvermijdelijk.

De bestuurlijke advisering voor-
afgaand aan het besluit tot ont-
ruiming kon beter. De na de ont-
ruiming werkelijk geconstateerde 
veiligheidsrisico’s bevestigen de 
noodzaak van de ontruiming. De 
ontruiming en de geboden zorg 
aan de bevolking zijn in het alge-
meen goed verlopen.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo 
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf 
geen standpunt in. Wij vinden dat alle medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten of interviews worden gedaan, in onze 
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die 
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij 
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Ophalen huisafval 
Uithoorn 

De gemeente Uithoorn heeft 
besloten om de frequentie van 
het ophalen van het huisafval in 
Uithoorn te wijzigen. Het huis-
afval wordt per 1 januari maar 
1 keer per 2 weken opgehaald. 
Maar ook goed nieuws: het 
plasticafval wordt ook 1 keer 
per weken opgehaald in plaats 
van 1 keer per maand.
Als argument voor de wijziging 
heeft de geemente o.a. volgen-
de berekening gebruikt: Geble-
ken is uit onderzoek in 2012 dat 
15% van het huisafval uit Uit-
hoorn bestond uit plastic. Om 
ervoor te zorgen dat meer men-
sen het afval gaan scheiden is 
besloten om het plastic vaker 
op te gaan halen.

Echter de frequentie van op-
halen van huisafval wordt ver-
laagd, waardoor veel mensen in 
de problemen zullen komen. Als 
ik naar mijn eigen situatie kijk: 
Mijn afvalcontainer is elke week 
voor 100% vol en stel ik trek 
daar 15% van af voor het plastic 
afval, dan is mijn container nog 
altijd vol voor 85%. Na 14 dagen 
is mijn container dan voor 170% 
vol en waar laat ik al dat huis-
vuil dan? Gaat de gemeente 
dan gratis extra containers ver-
strekken of wordt de reinigings-
heffi ng lager? Of laten ze de be-
woners zitten met de troep en 

gaan daardoor ongedierte sti-
muleren. Wat te denken van 
de zomermaanden straks als er 
niet 1x per week wordt opge-
haald, maar 1x per twee weken?
Ik heb een bezwaarschrift inge-
diend bij de gemeente en het 
volgende gevraagd:
1) Aanvullend (fi nancieel) on-

derzoek naar afvalschei-
ding en te komen met ge-
degen alternatieven, waarbij 
aangetekend dat niets doen 
en de doelstellingen van de 
bronscheiding niet behaald 
worden, geen alternatief is.

2) Onderzoek te doen naar het 
volksgezondheidsrisico en 
mogelijke vorming van on-
gedierte.

3) De burgers de mogelijkheid 
geven tot kosteloze aan-
schaf van een tweede mi-
nicontainer of een grotere 
container, waarbij geen ex-
tra heffi ng zal worden ge-
heven

4) Reiniging van de containers  
zonder dat hiervoor kos-
ten in rekening worden ge-
bracht

5) Bij frequentieverlaging  van 
ophalen van restafval  een 
vermindering van de belas-
ting op de Afvalstoffenhef-
fi ng.

Roel Suselbeek

Gratis FitheidsCheck!
Uithoorn - Begin het jaar goed met 
een gratis FitheidsCheck! Laat bij 
Motion fysiotherapie & preventie 
uw fi theid checken. Er zullen enkele 
minuten van uw tijd gevraagd wor-
den voor wat kleine testen. Zij tes-
ten o.a. uw coördinatie, lenigheid en 

kracht. Daarna weet u hoe u ervoor 
staat. De testdagen zijn op maan-
dag 21 januari van 09.00 tot 12.00 
uur, woensdag 23 januari van 09.00 
t/m 15.00 uur en donderdag 24 ja-
nuari van 09.00 tot 15.00 uur. Aan-
melden: bel naar (0297)562234.
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Nieuwjaarsborrel Uithoornse en 
Kwakelse ondernemers
Uithoorn/De Kwakel - Afgelopen 
donderdag hebben de Uithoorn-
se en Kwakelse ondernemers hun 
Nieuwjaarsborrel gehouden in Res-
taurant Amstelfort. De avond werd 
georganiseerd door OVU en IKU en 
was goed bezocht. In een gezelli-
ge sfeer werd het glas geheven op 
het nieuwe jaar, met de hoop en het 
vertrouwen dat 2013 het keerpunt 
mag zijn in de malaise. Gastheer Tij-
men Trouwborst liet zich ook van 
zijn beste kant zien en had, samen 
met zijn team, een aantal prachti-
ge, maar vooral heerlijk hapjes ge-
maakt. Deze werden met smaak 
door de aanwezigen genuttigd. Op 
deze avond waren ook de bestuurs-
leden van de SUB uitgenodigd en 
diverse bestuursleden waren dan 
ook aanwezig om het nieuwe jaar 
uitgebreid welkom te kunnen heten.
De beide voorzitters van de onder-
nemersverenigingen waren uiter-
aard aanwezig en voorzitter Michel 
Harmsen van de OVU heeft ook nog 
enkele woorden tot alle aanwezi-
gen gericht. Om aan te geven wat 
het vorige jaar ons heeft gebracht 
en ook wat het nieuwe jaar ons gaat 
brengen in ondernemersland, hier-
bij een deel van de inhoud van de 
speech van voorzitter Harmsen: 

Jaaroverzicht.
De meeste ondernemers zullen 
slechte herinneringen hebben aan 
2012, een jaar waarin het voor ve-
len onder ons niet echt eenvoudig 
was het hoofd boven water te hou-
den. Laten we deze negatieve din-
gen proberen achter ons te laten en 
laten we dan in ieder geval even de 
hoogtepunten uit 2012 benadruk-
ken. Wat te denken van het heug-
lijke feit dat De Stichting Onderne-
mersfonds in Uithoorn en De Kwa-
kel een feit is, nu alleen de offi cië-

le oprichting nog, deze wordt in de 
loop van de komende weken ver-
wacht. Na veel lobbyen is het ons 
dan toch gelukt dit van de grond 
te krijgen, een succes voor onder-
nemend Uithoorn. Ook een belang-
rijk feit is de a.s. oprichting van de 
Stichting Uithoorn Promotie, ofwel 
City Marketing. Ook Parkmanage-
ment wordt door de gezamenlij-
ke ondernemersverenigingen aan-
gevraagd om de eerste stappen te 
kunnen zetten naar een verbeterd 
Bedrijventerrein. Hiervoor zal er ko-
mende week een aankondiging in 
de Nieuwe Meerbode komen over 
dit verzoek, zodat ondernemers op 
het bedrijventerrein hierop nog kun-
nen reageren, alvorens het verzoek 
offi cieel zal worden ingediend. Hier-
uit blijkt maar weer eens de nood-
zaak om je te verenigen, dan ben 
je op de hoogte van alle belangrij-
ke zaken en kunt ook je mening ge-
ven in allerlei praatsessies en bij-
eenkomsten, dus: Ondernemers 
die zich nog niet hebben aangeslo-
ten bij een ondernemersvereniging, 
sluit u aan! Voor de kosten hoeft u 
het zeker niet te laten en wie u kiest 
om u bij aan te sluiten is niet rele-
vant, als u het maar doet!!

Samenwerken
Deze twee belangrijke entiteiten, 
Parkamanagement en Uithoorn Pro-
motie, zullen nauw met elkaar gaan 
samenwerken om tot een verbete-
ring te komen op alle gebieden, of 
het nu gaat om het tegengaan van 
leegstand of het optimaliseren van 
het openbaar vervoer, verbetering 
van de infrastructuur, preventie-
ve surveillance voor een betere be-
veiliging, collectieve afspraken over 
energie en afvalinzameling, alles tot 
meerdere eer en glorie van Uithoorn 
aan de Amstel en uiteraard ook 

voor De Kwakel. Getracht zal wor-
den om van Uithoorn aan de Am-
stel een Groene Gemeente te ma-
ken, duurzaamheid zal hierbij hoog 
in het vaandel staan.

Zo was daar ook de start 
van de herinrichting van 
de Amsterdamseweg.
Inmiddels is de eerste rotonde klaar 
en de aansluiting op de nieuwe om-
gelegde N201 een feit. Helaas kun-
nen we nog maar van een klein deel 
van deze nieuwe N201 gebruikma-
ken, maar het is een begin. Inmid-
dels zijn de werkzaamheden aan 
de tweede rotonde ter hoogte van 
de Industrieweg begonnen en ver-
wacht wordt dat deze in maart zul-
len zijn afgerond.  Uiteindelijk moet 
alles eind dit jaar gereed zijn en de 
totale ontsluiting een feit zijn, we 
zullen dit zeker uitgebreid vieren, 
we hebben er lang genoeg op moe-
ten wachten!

Overlast
Het volgende punt van aandacht 

op het Bedrijventerrein zal de over-
last door jongeren zijn, een belang-
rijk aandachtspunt voor alle on-
dernemers. De laatste tijd hebben 
steeds meer ondernemers last van 
jongeren die de winkelgebieden en 
het bedrijventerrein terroriseren en 
onveilig maken. Gekeken zal wor-
den hoe dit aan te pakken en wel-
ke partijen bereid en bevoegd zijn 
hierop passende maatregelen te ne-
men. Ook hier zullen gemeente en 
ondernemers elkaar moeten vinden 
en dit probleem gezamenlijk oppak-
ken. Ja, dan ligt er nu een nieuw 
jaar voor ons. Een jaar met nieuwe 
en hopelijk betere kansen. Hope-
lijk zal 2013 de kentering zijn in de 
neerwaartse spiraal van de einde-
loos lijkende economische recessie. 
Toch verschijnen er aan de horizon 
inmiddels weer kleine lichtpuntjes. 
Hoe klein ook, laten we hier moed 
uit putten om de negatieve spiraal 
positief om te buigen!”, aldus de 
voorzitter. De avond was een groot 
succes, mede door de geweldige 
gastheer Tijmen en zijn team. Om 
u ook een beeld te geven van de-
ze avond zijn er enkele foto’s bij dit 
verslag gevoegd en uit deze beel-
den blijkt overduidelijk hoe gezel-
lig deze avond was en werd ervaren.
Komend jaar zullen we zeker weer 
iets organiseren, eerst echter nog 
het heuglijke feit vieren van de defi -
nitieve openstelling van de Amster-
damseweg en nieuwe N201.

Rapport ‘ leren van het kerkincident’ verschenen

Ondernemers zeer ontevreden over de 
communicatie
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Open Kampioenschap darten
De Kwakel - Zaterdag 19 janua-
ri is het dorpshuis het strijdtoneel 
voor de 11e Open kampioenschap 
Darten De Kwakel. Ditmaal is het 
een gemengde wedstrijd. Dus he-
ren en dames strijden om dezelfde 
titel. Deelname kost 5 euro. De in-
schrijving start om 12.00 uur en de 
wedstrijd begint om 13.30 uur. Voor 
meer inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Pieter Langelaan:  
06-11434716. Net als vorig jaar kan 
er weer gestreden worden om de 
Triplepot. Hoe werkt dit? Deelne-
mers en bezoekers kunnen een gooi 
doen naar de Triplepot. Een lot met 
kans op deelname kost 1 euro. Dit 

geld gaat in de Triplepot. Door mid-
del van loting onder de verkoch-
te lootjes wordt bepaald wie er met 
drie pijlen op een bepaalde Triple 
mag gooien. Een 20-zijdige dobbel-
steen bepaalt welke Triple geraakt 
moet worden. Per juiste Triple krijgt 
de gooier één derde van de Triple-
pot, met een minimum van 50 eu-
ro. Kortom: de pot groeit per ver-
kocht lootje en krimpt per juist ge-
gooide Triple. De ActiviteitenCom-
missie van het dorpshuis hoopt op 
19 januari vele darters en bezoekers 
te begroeten in haar  Dorpshuis 
‘De Quakel’ aan de Kerklaan 16, tel. 
0297-531528.

Britt Koolmoes tweede op 
Dutch Open Espoir
Uithoorn - De Uithoornse Britt 
Koolmoes is 2e geworden op de 
Open Nederlandse judokampioen-
schappen in de leeftijd tot 15 jaar. 
Britt wist dit toernooi vorig jaar te 
winnen door de Duitse kampioene 
in de finale te verslaan. Dit jaar komt 
Britt uit in een hogere gewichtsklas-
se en behoorde vooraf weer tot de 
favorieten. Britt had in de eerste 
ronde een vrijloting en mocht het 
in de tweede ronde opnemen te-
gen een onbekende Belgische deel-
neemster en zij wist de partij bin-
nen een halve minuut in haar voor-
deel te beslissen. Britt stond door 
deze overwinning in de kwartfinale 
tegenover de nr. 3 van het afgelo-
pen NK Jennifer Dagdaporian. Britt 
heeft tot nu toe telkens van haar 
weten te winnen maar dit ging nooit 
gemakkelijk. Ook nu ging het moei-
zaam maar Jennifer werd al snel be-
straft voor passiviteit; hierdoor ver-
hoogde Britt het tempo waardoor 
er meer ruimte ontstond en kon zij 
scoren met een lage schouderworp. 
Britt stond inmiddels in de halve fi-
nale tegenover Iris de Graaf uit Oost 
Nederland. De Graaf is een lastige 
tegenstander die moeilijk te bestrij-
den is maar Britt was niet onder de 
indruk en domineerde vanaf het be-
gin de wedstrijd. Er werd in de regu-
liere speeltijd door beiden niet ge-
scoord en de golden score moest 
beslissing brengen. Britt verhoog-
de het tempo en De Graaf beland-
de al snel in een houdgreep. Hier-

mee besliste Britt de wedstrijd en 
stond net als vorig jaar in de finale 
van dit prestigieuze toernooi. Net als 
vorig jaar stond Britt tegenover de 
kampioene van Duitsland, alleen nu 
een gewichtsklasse zwaarder. Britt 
begon de finale goed en wist haar 
tegenstandster goed onder druk 
te zetten; haar opponent werd be-
straft voor negatief judo. Britt kwam 
nu goed door met haar aanvallen en 
het wachten was op een score. Britt 
maakte echter een tactische fout 
en liep vol op de favoriete heup-
worp van haar Duitse tegenstand-
ster. Britt probeerde haar nog door 
te sturen maar belandde vol op haar 
rug. In een klap was de finale voor-
bij maar ze kan terugkijken op een 
goed toernooi.Zevenentwintig nieuwe banden 

bij Horangi taekwondo examens
Uithoorn - In de ochtend van 16 
december stonden zenuwachti-
ge taekwondoka’s samen met hun 
fans (ouders, broertjes, zusjes en 
opa’s en oma’s) klaar voor de exa-
mens. 

De examenkandidaten, fans en de 
trainers werden deze dag beloond 
omdat iedereen een goed examen 
liet zien en is geslaagd! Esmee Lek, 
Mats Rammers en Ryan Hoekman 
sprongen er positief uit en lieten 
een zeer goed examen zien. 

Onderdelen
Voor een hogere band moesten 
de examenkandidaten wel wat la-
ten zien. Het eerste examenonder-

deel is poomse, dit is een stijlvorm 
waarbij verschillende technieken 
in een vaste volgorde worden ge-
daan. Bij het sparren moet de exa-
menkandidaat laten zien dat er 
wedstrijdinzicht is. De sparrings-
vormen zijn van non-contact tot en 
met full-contact met beschermers, 
dit is afhankelijk van de graduatie. 
Tijdens een stapsparring valt een 
persoon aan en de ander maakt 
een verdediging en tegenaanval.
Hierbij moeten alle technieken op 
een correcte afstand goed uitge-
voerd worden. Voor de hogere 
banden moeten de examenkan-
didaten verschillende realistische 
zelfverdedigingen laten zien te-
gen vastpakken. Voor deze hogere 

graduaties staat er ook een breek-
test op het programma, waarbij 
een houten plankje met een schop 
moet worden gebroken. 
De trainers Bas Bokkes, Remko 
van Gerven, Charly Hendriks en 
Lotte Besseling kunnen terugkij-
ken op een geslaagde dag, waar-
bij iedereen heeft laten zien dat zij 
op het juiste trainingsniveau zit. 

Tijdens de examens werden de 
trainers geassisteerd door Attilla 
de Groot, die momenteel bij Ho-
rangi wordt opgeleid tot trainer. 

Geslaagden
Gele slip: Sonny Verbruggen, Es-
mee Lek, Nanna Limburg, Robbert 

van Scheppingen, Bas Zienstra, 
Quincy Middel
Gele band: Mats Rammers, Jenna 
Schreurs, Marnix Lüschen
Groene slip: Mohammed Elmou-
rabit, Tarik Chemlaki
Groene band: Tom van Strien, Ra-
vi Schreurs
Blauwe slip: Adil Tawfik, Kai 
Schreurs, Kim Fokker, Sophie 
Hoogkamp, Aukje Hoogkamp
Blauwe band: Zara Legger, Cilla 
Oudshoorn, Mohammed Asafiati
Rode slip: Pascal de Jongh, Tobi-
as van Bruggen, Tijmen Molema
Rode band: Rumen van der Wou-
de, Victor van der Most, Ryan 
Hoekman
Zwarte slip: Casper Bulterman

Finstral Rally Team nog in 
de race in Dakar
Regio - Op 5 januari ging de Dakar 
rally weer van start. Aan de rally, die 
bekent staat als de zwaarste rally 
van de wereld, deden weer veel Ne-
derlanders mee. Onder hen ook het 
Finstral Rally team. De start verliep 
in de chaos die hoort bij een miljoe-
nenstad als Lima in Peru.
Meer dan een miljoen toeschou-
wers stonden langs de startrou-
te om een glimp van het brute Da-
kar materiaal op te pikken. De eer-
ste week van de Dakar begon direct 
zwaar, misschien zelfs wel nooit zo 
zwaar. In Chili liggen enorme duin-
partijen van tientallen meters hoog. 
Vrijwel iedere dag eindigde de ral-
ly in Peru met een enorme afdaling 
met uitzicht op de zee. Na Peru werd 
de grens met Chili gepasseerd en 
ging de rally verder over de Andes, 
waarbij men zelfs bijna op 4000 me-
ter boven zeeniveau kwam. Het Fin-
stral rally team beschikt over 2 lich-
te en wendbare trucks die zich hele-
maal thuis voelen in het losse zand. 

Echter hadden de mannen kleine 
pechgevalletjes waar ook weer veel 
tijd aan verloren is. De ene keer een 
kapotte waterslang waardoor ze al 
hun koelwater verloren, de andere 
keer een kapotte brandstofmeter en 
later weer een Dynamo.
Maar ook kleine pechgevalletjes ho-
ren bij Dakar. Je hebt pas echt pech 
als je uitvalt en halverwege de rally 
hebben al 42 motoren, 11 quads, 47 
auto’s en 10 trucks op moeten ge-
ven.
Het Finstral rally team zit nog volop 
in de race en is vol vertrouwen aan 
de tweede helft van de rally begon-
nen. De truck van Johan Elfrink en 
navigator Michel de Groot staat op 
de rustdag op plaats 24 en de truck 
van Teun Stam met Rob Bogaart als 
monteur en Eddie Beeftink Als Na-
vigator met racenummer 557 staat 
op plaats 27 algemeen. Daarnaast 
strijden de beide trucks nog voor 
het klassement van de lichte trucks 
waar ze beiden kanshebbers zijn. 

Mannen Legmeervogels F1 kampioen
Uithoorn - Zaterdag 12 januari jl. 
moest het gebeuren. De mannen 
van Legmeervogels F1, gesponsord 
door AH Jos van den Berg en Klus-
senbedrijf Chuckie Uithoorn, kon-
den kampioen worden. Dan zou 
er eerst wel even gewonnen moe-
ten worden van Sporting Martinus 
F1 en bij voorkeur met grote cijfers. 
Eind 2012 was er al een hele gro-
te stap gezet door in een zeer goe-
de wedstrijd van Buitenveldert F1 te 
winnen. Tegen Sporting Martinus 
zou het theoretisch geen probleem 
moeten zijn maar je weet nooit wat 
spanning met spelers kan doen. De 
wedstrijdbespreking werd door Ro-
ger gehouden in de bestuurskamer, 
met witte neusjes zaten de man-
nen in de grote stoelen naar Roger 
te luisteren. Een schot uit de twee-
de lijn werd door de keeper net over 
getikt en dit gebeurde iets later nog 

een keer. Het zou toch niet weer z’n 
dag worden dat er geen bal ingaat. 
Gelukkig was dit niet het geval en 
viel de eerste goal al snel. De gehele 
eerste helft hadden de mannen van 
LMV het beste van het spel, aanval-
len van Sporting Martinus werden 
keurig opgevangen en in de om-
schakeling kwam LMV er bliksem-
snel uit. De score werd gestaag uit-
gebouwd tot een 5-0 ruststand, dus 
met een gerust hart naar de limo-
nade in de kleedkamer. Er werd de 
tweede helft heel leuk gevoetbald 
met schitterde steekpassen, voor-
zetten, verdedigende acties en 5 
mooie doelpunten.

Het terugleggen van de bal op de 
komende man wordt waarschijnlijk 
bewaard tot in de voorjaarscompe-
titie! Bij 10-0 werd er afgefloten en 
kon het feesten beginnen.

Handbalmeiden Legmeer 
MD2 winnen weer
Uithoorn - Op 12 januari speelden 
de meiden van de D2 een handbal-
wedstrijd tegen NEA uit Ouderkerk 
a/d Amstel. Voor deze keer speel-
de hun oude teamgenote Gwen uit 
de D1 mee. Het team bestond uit 
Evi, Melanie, Amber, Gwen, Luciën-
ne, Zoey, Megan en Rixt. Helaas 
konden Marisa, Emma en Brunhil-
de niet meedoen, maar zijn er vol-
gende week weer bij. Het team van 
NEA is net begonnen met de com-
petitie en speelde prima! Het werd 
ook een leuke wedstrijd. Het bleef 
een tijdje 0-0 en halverwege de 
eerste helft maakt Evi 0-1. Onder-
tussen stopte Megan doelpogin-
gen van NEA zodat LMV geen te-
gendoelpunten kreeg. Ze speelden 
veel beter dan vorige week. Dus niet 
meer op een kluitje, maar goed ver-
spreid over het veld. Marco en Seli-

ne coachten hen daarin. In de eer-
ste helft schotenze een aantal keer 
op het doel van NEA. Maar pogin-
gen van Amber, Gwen, Melanie, Lu-
ciënne, Zoey en Rixt werden gestopt 
door de goede keeper van NEA of 
gingen net naast. Bij de rust was 
het 0-1 voor LMV. De tweede helft 
begon gelijk goed met een twee-
de doelpunt van Melanie. Ze onder-
schepte de bal heel goed en liep al-
leen door op het doel en scoorde (0-
2)! Daarna ging het snel en werd het 
door een prachtig Braziliaans’ doel-
punt van Gwen 0-3. Ook Rixt en Me-
lanie maakten nog doelpunten en zo 
werd het 0-5. Gelukkig maakt NEA 
nog de eretreffer! En werd het 1-5. 
Evi maakte tot slot 1-6. 
Volgende week tegen Volendam 
gaan ze weer nog zo goed spelen 
deze wedstrijd!

Legmeervogels C4 bijna 
ongeslagen kampioen

Uithoorn - Zondag 12 januari jl. konden de 
mannen van de C4 van de Legmeervogels ein-
delijk hun kampioenswedstrijd spelen. Winst of 
verlies maakte niet meer uit. Voor de winterstop 
was het al bekend dat er weer eens een me-
daille zat aan te komen. Ondanks het slotoffen-
sief verloren de mannen deze wedstrijd, helaas. 
Maar ja, de gevoelstemperatuur buiten was 
dan ook -10. Afgelopen seizoen hebben ze op 
de goede dagen kunnen genieten van prachti-
ge assists, puntertjes, lobjes, hattricks, panna’s 

en bij fantastisch spel: de geweldige counters. 

Ook in het volgend seizoen hoopt het publiek 
weer te kunnen genieten van: de mooie schijn-
bewegingen van Stephan K., The blocks van 
grote Stefan, goaltjesdief Demon, de spelma-
kers Daan en Tim, de diesels Tycho en Cengiz, 
de mooie assists van Soufyan, Chadi en Jeffrey; 
de niet- tegen- te- houden Naim, de zweefdui-
ken van Bart, de stifts van Noah, kansen grijper 
Jazzley en de steekpassen van Julian.

De Dakar gaat verder in Argentinië 
en later weer Chili in met de finish 
op 20 januari in Santiago de Chili. Er 
staat nog meer dan 4000 kilometers 
zware proeven op het programma 
en er kan nog van alles gebeuren.

Volg de Dakar en het Finstral Ral-
ly team tijdens de uitzendin-
gen op RTL7 rond 19.00 uur 
en 22.30 uur en op internet via  
www.finstral-rally.com of facebook 
www.facebook.com/finstralrally
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Nieuwjaarsbridge bij 
Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 10 januari 
is de vierde ronde gespeeld van de 
tweede cyclus bij Bridgeclub ABC. 
Er werd aan 16 tafels gebridged. 
Acht in de A-lijn en acht in de B-
lijn, helaas een stilstaande ronde in 
de A-lijn.

A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Siep Ligtenberg en 
Piet Hoogenboom met 67,92 %, een 
zeer goede score om het nieuwe 
jaar mee te beginnen.

Tweede werd het paar Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey met 
59,72%, dit paar gaat steeds ster-
ker spelen. Derde werd het gele-
genheidspaar Lucas v.d. Meer en 
Arnold van Dijk met 56,25%, dit paar 
zou nog wel eens hoge ogen kun-
nen gaan gooien. Of was het begin-
nersgeluk?

B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Lyda Zondag en Jan 
Visser met 63,04%. Wat er met dit 
paar aan de hand is! Voor de kerst 
speelden zij ook al zo sterk.

Tweede werd het paar Arna Kroon 
en Gerda Rietstap met 56,67%, dit 
paar is pas kort lid van de vereni-
ging, maar zij spelen of ze nooit an-
ders gedaan hebben.

Derde is het paar Aja Kroon en John 
den Haan met 56,85%, zij vertellen 
dat zij pas kort bridgen, maar halen 
ondertussen wel steeds hoge sco-
res. 
Het moet wel vermeld worden dat 
de score nog een kleine wijziging 
kan ondergaan omdat iemand zijn 

scorekastje niet goed had afgeslo-
ten, zodat er nog enkele uitslagen 
verwerkt moeten worden.

Competitiestand
A-lijn:
In de A-lijn staat het paar Siep Lig-
tenberg en Piet Hoogenboom eer-
ste met een gemiddelde score van 
61,05%, hoe kan het ook anders als 
zij week in week uit steeds zo goed 
spelen, zij staan al meer dan 10% los 
van de volgers.
Tweede zijn Addie de Zwart en 
Jeannet Vermey met een gemiddel-
de score van 55,04 %, toevallig ston-
den deze twee paren ook deze wed-
strijd weer bovenaan de uitslag.
Derde is het echtpaar Ria en Joop 
Smit met 53,70%.

Deze verslaggever wil niemand op-
stoken, maar zou zich doodscha-
men in de A-lijn te spelen en dan 
zo’n grote achterstand op de eerste 
plaats te hebben.

B-lijn
In de B-lijn staat het paar Lineke 
van Oevelen en Madelon va Vessem 
op de eerste plaats met een gemid-
delde score van 58,62% , ook een 
paar dat pas kort lid is van ABC en 
dan al bovenaan de ranglijst, bravo, 
of zegt het iets over de rest van B-
lijners?

Tweede is het paar Lyda Zondag en 
Jan Visser met 55,62%, derde is het 
echtpaar Ans en Joop Zoethout met 
55,25%, maar dit kan nog iets wij-
zigen.

Volgende week wordt de vijfde com-
petitieronde gespeeld, met nieuwe 
kansen voor iedereen.

Let’s play ball!
Uithoorn - Hebben jullie het al 
gehoord? De Softbal Aspiranten 
van Thamen gaan weer trainen! 
Softbal Aspiranten zijn meiden 
van 12 t/m 16 jaar die in team-
verband softbal spelen. Tech-
niek, tactiek en teamspirit zijn 
belangrijke aspecten van de 
sport, maar er is natuurlijk ook 
ruimte voor gezelligheid. De 
wintertrainingen zijn deze week 
begonnen (in een sporthal), en 
vanaf maart gaan ze weer lek-
ker buiten ‘ballen’. De competi-
tie start in april en eindigt be-
gin oktober. Thamen is een ge-
zellige vereniging, met veel so-
ciale evenementen. Natuurlijk 

ligt de prioriteit bij de trainingen 
en wedstrijden, maar er wor-
den ook veel andere activiteiten 
georganiseerd, zeker ook voor 
de jeugd. Het Softbal Aspiran-
ten team van HSV Thamen kan 
nog wel een aantal enthousias-
te meiden gebruiken! Je kunt 
altijd een keer komen kijken of 
een paar keer gratis meetrai-
nen. Pas daarna beslis je of je 
lid wilt worden of niet. Neem 
je vriendinnen mee, want sa-
men sporten is leuk! Mail naar 
de technische commissie tech-
nischecommissie@thamen.info 
voor trainingstijden of kijk op de 
website www.thamen.info.

Voetballers KDO D3 
najaarskampioen

De Kwakel - Afgelopen zaterdag was de 
dag dat Koning Winter eindelijk zijn intre-
de in ons land deed en Sven Kramer tij-
dens het EK in Thialf zijn rondjes afraf-
felde en zijn kampioenschap veilig stel-
de. Maar het was ook de dag dat de voet-
ballers van KDO D3 hun lang verwachtte 
kampioenschap konden vieren.
Na de met maar liefst met 10-1 gewonnen 
inhaalwedstrijd tegen Muiderberg gingen 
de jongens, begeleid door het ontstoken 
vuurwerk, helemaal uit hun dak. Na een 
douche met champagne werden de man-
nen in de kantine getrakteerd op bloe-
men, bekers, medailles, taart en patat. 
Ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen 
waren naar het KDO-complex gekomen 
om de beslissingswedstrijd mee te bele-
ven. Het was koud, maar gelukkig hoef-
den ze niet lang te wachten met warm-
juichen. Al in de tweede minuut passeer-

de Daan de keeper van de tegenstander 
die enkele seconden daarvoor nog een 
afstandsschot van Brian ternauwernood 
had weten te keren. In de rest van de 
wedstrijd bleek waarom KDO recht had 
op het kampioenschap. Door prima sa-
menspel, schotvaardigheid en tomeloze 
inzet sleepten ze ook nu weer de overwin-
ning in de wacht. De eindstand werd 10-
1, waarbij goaltjesdief Thierry de grootste 
duit in het zakje deed. De einduitslag was 
wellicht wat geflatteerd, want in de twee-
de helft was het keeper Danny die met 
een paar weergaloze reddingen Muider-
berg op afstand hield. Jongens, door jul-
lie prima samenspel, schotvaardigheid en 
tomeloze inzet van aangevers op het mid-
denveld, de betrouwbaarheid van de ver-
dedigers en de keeper en de schotvaar-
digheid van de aanvallers sleepten jullie 
ook nu weer de overwinning in de wacht.

Regio - Op zondag 13 januari is de 
laatste wedstrijd van de clubcompe-
titie verreden op Fort bij De Kwakel.
Als eerste ging de jeugd van 8-9 en 
10-11 jaar van start. Deze jongens 
rijden grotendeels op de bmx fiets!
De dagzege bij de 8-9 jarigen ging 
naar Sem Knook, 2. Ferdi Cevahir, 3. 
Moreno Blom, 4. Jeffrey Zwart. Bij 
de 10-11 jarigen ging de dagwinst 
naar Izar van Vliet, 2. Flip van Walra-
ven, 3. Jesse Versteeg.
De winnaars van de eindklasse-
ment: 8-9 jarigen: 1. Jeffrey Zwart, 
2. Sem Knook
10-11 jarigen: 1. Flip van Walraven, 
2. Ian vd Berg 
Hierna mochten de overige deelne-
mers van start. Bij de jeugd van 12-
14 jaar, een beetje uitgebreid met 
een paar 15-jarigen, was de dag-
winst voor Roberto Blom voor Lo-
rena Wiebes en Lars Wiebes. Stijn 
Ruijter ging nog een keer onder-
uit en ook Sven Nijhuis maakte 
een behoorlijke buiteling met zijn 
fiets. Gelukkig voor Sven bleef hij 
op een meter van het water liggen 
en werd hij door een filmende moe-
der uit zijn benarde positie bevrijd. 

De eindwinst ging met ruime voor-
sprong naar Lorena Wiebes. Mi-
chael van Meerland (40-) bouw-
de gelijk een mooie voorsprong op, 
maar moest later in de wedstrijd op-
geven door een kapotte derailleur. 
Zijn voorsprong in het klassement 
was groot genoeg om toch de eind-
overwinning op te eisen. Ook Men-
no Koolhaas moest opgeven nadat 
hij gevallen was en overreden door 
de snelle Frans van Heteren. 

Volgende week met de fortcross 
komt hij vast weer terug. Sven Wie-
bes werd tweede. Bart de Veer had 
het NK veldrijden van de vorige dag 
nog in de benen en eindigde op de 
derde plaats. Op Frans van Hete-
ren staat geen maat en de dagwinst 
was voor hem. De eindoverwinning 
ontging hem doordat hij een aan-
tal wedstrijden afwezig was. Achter 
Frans worden altijd heel wat onder-
linge ‘strijdjes’ gestreden. Dit keer 
waren Marcel Versteeg en Wilfred 
Zeijerveld de 2e en 3e man in de 
wedstrijd. De eindwinst ging naar 
Cock Fangmann, voor Frans van He-
teren en Marcel Versteeg. 

Eindwedstrijd clubcross 
competitie UWTC

Legmeervogels zaalvoetbal 
1 verliest van koploper
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 11 ja-
nuari was het eindelijk weer zo ver. 
Na een paar weken winterstop kon 
er weer vol goede moed aan de 2e 
helft van het seizoen worden be-
gonnen. En dat werd gelijk een heu-
se topper, er moest namelijk als 
nummer 3 van de ranglijst worden 
aangetreden tegen koploper AC 
Kingdom.
Om nog enigszins aanspraak te 
kunnen maken op het kampioen-
schap moest er gewonnen worden. 
Het verschil voor aanvang van deze 
wedstrijd bedroeg immers 6 punten. 
AC Kingdom begon voortvarend 
aan de 1e helft. Het drong Legmeer-
vogels terug tot eigen helft en de 
verdediging en keeper Patrick Brou-
wer moesten gelijk vol aan de bak 
om een tegentreffer te voorkomen. 
Met snel combineren en splijtende 
passes probeerde AC Kingdom de 
verdediging van Legmeervogels te 
ontrafelen, en dat lukte soms aardig.
Een aantal keer kwamen zij gevaar-
lijk voor het doel terecht, maar was 
het Patrick Brouwer die goed han-
delend optrad. In de 3e minuut wist 
AC Kingdom al de paal te raken, 
Legmeervogels was gewaarschuwd. 
Langzaam maar zeker begon Leg-
meervogels ook wat meer van zich 
af te bijten en wist het sporadisch 
wat kansen te creëren, met name 
via afstandsschoten en individue-

le acties. Maar het kon niet voor-
komen dat men in de 15e min op 
een 1-0 achterstand kwam via een 
mooie aanval van AC Kingdom.

Rechte rug
Maar Legmeervogels rechtte haar 
rug en kwam al snel terug in de 
wedstrijd. Het was Stefan van Pier-
re die in het midden aan de bal 
kwam, en met een fantastische ac-
tie een aantal spelers het nakijken 
gaf, om vervolgens met een droge 
lage schuiver de keeper kansloos te 
laten, 1-1 in de 17e minuut. De bal 
werd ingeleverd bij een speler van 
AC Kingdom, die de bal vervolgens 
uiterst beheerst en fraai in het doel 
achter de kansloze Patrick Brouwer 
plaatste, 2-1 in de 17e minuut. Het 
derde doelpunt viel in de 22e min en 
zorgde voor een mentale tik bij Leg-
meervogels. Er volgde nog een vier-
de. Legmeervogels leek verslagen, 
maar toch liet men de kop niet han-
gen en probeerde men er nog alles 
aan om er nog een stunt uit te halen. 
Maar wat men ook probeerde, de 
bal mocht er niet in. Legmeervogels 
had de gehele 2e helft grotendeels 
het initiatief en wist ook de meeste 
doelpogingen te noteren, maar het 
mocht niet baten. Gescoord werd er 
niet meer, waardoor Legmeervogels 
met nul punten in de tas kon terug-
keren naar Uithoorn.

Jeugdergometerwedstrijd
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 12 
januari organiseerde de Uithoornse 
Roei- en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter de jaarlijkse ergometerwed-
strijden voor jeugdroeiers uit heel 
Nederland. Een ergometer is een 
roeimachine met een beeldscherm 
waarop je onder andere kunt zien 
hoeveel slagen je per minuut maakt 
en ‘hoeveel meter je hebt (droog)-
geroeid.’
De wedstrijden werden met behulp 
van een beamer op een witte muur 
geprojecteerd, zodat de toeschou-
wers tijdens het aanmoedigen de 
wedstrijden konden volgen. Dit jaar 
waren er 95 deelnemers van 15 ver-
schillende roeiverenigingen. Heel 
bijzonder was dat er zelfs 3 deelne-
mers uit Gent waren gekomen om 
hier in Uithoorn te ergometeren.
De coach uit België vertelde hen 
dat alleen diegenen, die tijdens de 
kerstvakantie doorgetraind had-
den mee mochten doen! Er waren 
8 categorieën: jongens 12-13 jaar 
en jonger, jongens 14-15 jaar, jon-
gens 16-17 jaar en jongens 18 jaar. 
Dezelfde categorieën waren er ook 
voor de meisjes. Daarnaast waren 

er nog estafettenummers. Door het 
grote aantal deelnemers hield de 
wedstrijdleiding een strak schema 
aan.
Om 14.00 uur was de prijsuitreiking. 
Bij roeiwedstrijden krijgt meestal al-
leen de winnaar een medaille, maar 
omdat het hier ging om jeugdroei-
ers had men bij Michiel de Ruyter 
besloten dat ook degenen die als 
tweede of als derde geëindigd wa-
ren een medaille kregen. Bovendien 
had men bij Michiel de Ruyter ook 
nog een erepodium gemaakt, zodat 
alle jeugdroeiers hun medaille aan 
de aanwezigen konden laten zien.
Leuk was ook dat men een heel er-
varen roeister, Femke Dekker, die 
ook Olympische ervaring heeft, ge-
vraagd had om de prijzen uit te rei-
ken. Zij werd nog geïnterviewd en 
vertelde dat zij 12 keer per week 
trainde.
Techniek en conditie zijn volgens 
haar even belangrijk. De wissel-
beker werd dit keer meegenomen 
naar Zaandam. Zij hadden de eerste 
plaats in de medaillespiegel. Bram 
Goede, lid van Michiel de Ruyter, 
werd in zijn categorie tweede.

Op de foto van links naar rechts: Berend – Rohan – Daniel – Nilas – Jayden – David – Aschraf en Robin. (Niet op de foto:  
Bruno Soda).

Legmeervogels F5 
ongeslagen kampioen

Uithoorn - Afgelopen zaterdag is de F5 van 
Legmeervogels ongeslagen, met alleen maar 
overwinningen, kampioen geworden in de na-
jaarscompetitie.

Onder leiding van Legmeervogels Jeugd-
Scheidsrechter Marcello Boud moest aange-
treden worden tegen de lantaarndrager van de 
competitie Pancratius. Van een echte wedstrijd 
was dan ook geen sprake, want vanaf minuut 1 
liet de F5 zien, dat alleen een overwinning goed 
genoeg was.
Keeper Nilas heeft in de hele wedstrijd dan ook 
maar 1 bal gehad en hield dus (zoals vaak) vak-
kundig de nul. 19-0 was de eindstand, waar-
na de bloemen in ontvangst genomen konden 
worden.

De doelpunten zijn gemaakt door: Daniel (1x), 
Aschraf (2x), Berend (2x), Jayden (2x), David 
(3x), Robin (3x) en Rohan (6x). Bruno was door 
omstandigheden niet aanwezig.
Na de wedstrijd kregen de jongens van het be-
stuur van Legmeervogels een lekker patatje en 
drinken. Jeugdvoorzitter Wander Habing sprak 
de nieuwe kampioenen toe en hing de kids een 
mooie medaille om. Ook Technisch Manager 
Henny Snel bereidde de jongens voor op een 
rooskleurige toekomst.

Na ook nog een mooie gouden beker, snel kij-
ken op veld 4, want daar werd ook Legmeer-
vogels F1 kampioen. Nu op naar eerst een be-
kerwedstrijd en dan naar de voorjaarscompeti-
tie, waarin ze een klasse hoger zijn ingedeeld.
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